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Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testületének.:.,|;.:.,.-.i.!..-.1./sr.
rendelete a község helyi építésiszabályzatáról
Vigántpetend község Önkormányzata az 1990. évi LxV. tV. 16.§ (1.) bek.-ben
roáatatnar. megfelÓlően, az épitett környezet alakításaról és védelméról szóló
1997. évi L)o§ru11. tv. 7.§ (3.) bek.. c, pontjábaq valamint a módosításárÓl szóló
1999. évi CxV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő helyi éPÍtési
szabályzatot (továbbiakban: rendelet) alkotja és annak kotelező akalmazását
elrendeli:

r.

Ár,rar-ÁNos El,őínÁsox
A rendelet hmólya
1.§

(1)

Jelen rendeletbe foglalt helyi építésiszabályzathatálya Vigántpetend kozség
kőzigazgatási teruletére terj ed ki.

(M:

(M:

1:10.000) tervszámú
1:2000) és az Sz2.
rendelet az Szt.
(továbbiakban 1. és 2, számú) mellékiettel együtt érvényes.A rendelet
ixarya atá tartoző területen teniletet felhasználni vagy tenilet
felhaszrralasát megváltoztatni, foldrészletet kialakítani, építmények
(létesítmények)elhelyezésére építésitelket, építésiteruletet (közpark, erdő
esetén területet) kialakítani, továbbá bármilyen míitárgyat és más éqítm9nYt
tervezni, építenifelújítani,helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni
és lebontani, - valamint mindezekre építésiengedélyt adni - az országos
Településrendezési és npítésiKövetelményekről szólő 2531I997.(XI.Z0,)
Koáanyrendeletnek 6ovauuiatuan: OTEK), a Balaton Kiemelt ÜdülŐkÖrzet
törvény, Balatoni
Teruletrendezési Tervének (2000,
Területrendezési Szabályzata, továbbiakban: BTSz) rendelkezései, egyes
*jpítményekkel, építésimunkákkal és építési,r_,vékenységekkel kapcsolatos
mellett
4611997 . évi (KTM) rendelet és jelen rendelet elŐírásainak megtartása
a Szabáilyozási Tervlapok együttes figyelembevételével szabad.

t2) E

a

évi C)il.

SzabáLyozási elemek

2.§

(1)

A szabályozási terv kötelező és ajánlott szabályozási vonalakat tartalmaz. L
kotelező szabályozási vonalak a település fejlesztése és szerkezete
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erejú
szempontjából meghatároző elemek. A szabályozási terv kötelező
tv,,
LXxXVm.
elemáinek módosítására vonatkozóan az 1997. évi
módosításáról szóló 1999. évi CxV. tv. és a 25311997. ()fi.20.) Korm.
jelen rendelet
rendeletben foglaltak az irányadók, amely szerint csak a
módosításával lehetséges a kötelező elemek megl íiltortatása:

A kötelező

o
o
o
.
.
l
.
"
.
.
o
o

szabályozási elemek:

o.tervezettbelterulethatára,
o.terület-felhasználási egységek határa,
a,tenilet-felhasznáLlási egységeken belül építésiöveáek határa,
az építésiövezet jele,
azépítésiövezetekre vonatkozó előírások,
o"beépítésfeltételére vonatkozó előíráso§
őutak, gyűjtőutak és egyéb köaeruletek szabályozási teniletei,
szabáIyozási vonala§
kötelezően jelölt építésivonal,
védő és védett területe[
zzinfrastruktúra-háiőzatok és építményekszabályozástigénylő elemei,
0, településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos
jogintézmények.

szabőlyozási elemek mindazolq amelyeket a szabályozási terv
szabályozási
tarta7maz,és neá :rlrtoznaka kötelező elemek közé, Azajánlott
keretében
terv
vonatkozó elvi építésiengedélyezési
vonalak beépítésére
melynek engedélyezéseaz önkormányzati testület

(2) Ajánlott

pontosítandó'k,
^határozatban

foglaít véleményénekfigyelembevételével történhet,

.
.

javasolt telekosáás,
köztestületi parkolók helye.

A telekalakíaűs

és az építésengeüIyezése tartalékterületeken

3.§
(1)

terv
Telekalakítás és építésa beépítésrevonatkozó építésiengedélyezési
tervben
alapján csak akkor engedélyezhető, ha az a szabályozási
áeghatarozott fejlesztési célkitűzésekkelösszhangban vaíL annak
melvdósításat nem akadályozza, valamint az önkormanyzati testület
egyetértó allásfoglalásával támogatásra került,

(2)

yagy az építésiÖvezet a
Azokon a területeken, ahol a teület-felhasanálás
a változásnak
szabá|yozási terv szerínt megváltozik, a telekalakítás és építés

megfelelően engedélye zhető.
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(3)

(2) bekezdésben foglaltakon

^
akkor is engedélyezhető,ha

az építésideiglenes jelleggel

az"

megvalósulását nem
szabá|yozát terv szerinti táv|ati felhasználás
akadíúyozza,
az áIlagmegóvására irárryul, vagy
történik,
a környezeivédelme érdekében

o&

.
.

túlmen ően,

területekerr, ahol az építésfeltételei
n".,biáosított, éPÍtésiengedélY
vízrendezér,tá"rnriu.sítésstb. lttányaúu,t
az építésifeltételek rendelkezésre
csak a szukség; teendők elvégzéső úáry
teűlet_előkészítés,

(4) Azokon a

állását követően

adható,

ILTERÜLET-FELHASZNÁLÁSIEGYSúGEK,öVEZETEK
4.§

(1)Atelepülésköágazgatásiterületebelteruletbőlésktilteruletből,Maz
\-/
áll
területekből
beépítésreszánt és"beepitesre nem szánt

(2)Abelterületazaléhbiterület-felhaszná{ásiegységekretagoződik:

a)

beépííésreszánt területek
- lakóterulet,
- településközponti vegyes terület,
- gazdasíryjterület,
- kiilönleges terület,

b)

beépítésrenem szúntterület
- zöldterület,
- mező gazdasági terület,
- közlekedési-, kozrnú- és hírkozlési-terület
- e.rdőterület.

Abelterületterület-felhasználősíegységeíésépítésiöyezetei

5.§

(1) A telepüIés jelenlegi

tervlap
és tervezett belteruleti hatáíát a szabályozási

tüntetni fel,

-5-

A fejlesztési területek belteruletbe vonására csak akkor kerülhet

sor, ha az ez

is időszerŰ,

a

határvonalatt az

l.

aftaf b€lt€rületté nyilvánított terület tervezett felhasználása
terüet a jogszabályoknak megfelelően előkészített.

ó.§

(1)

A terület-felhasználási egységek és építésiövezetek jeleit,
szátmű

(2)

melléklet tutalmazza.

Terület-felhasználási egységek, építésiövezetek és övezetek:

A)

Beépítésreszárrt területek
Lakóterület:
- Falusias lakóterütet

Lf

Településközponti vegJes tenilet

:

Gazdasagi terüet:
- Mezőgazdasági vegyeq gazdaság terüet
- Ipari gazdasági terület

Különleges terület
- Sport-terület
- Temetó területe
- Oktatási központ (Csórom pusáa)

B)

vt
Gm

Gip
Ks

Kt

Ko

Beépítésrenem szánt tertiLletek

közlekedési terület:
- Közúti-, köanű- és hírközlés elhelyezésére
szolgaló közlekedési tertirlet

Köu

Zöldterulet:
- zöldterület (kOzpark)

Z

Erdőterület:
_ védelmi célú
- gazdaságs célű

Ev
Eg

Mezőgazdasági terulet:
_ általános
kertes

Má

Mk
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Y izgazdálko dási t erület
- vizgazdáIkodási

v

m. BEEPirúsnn SZÁNT TERÜLETEK
Lakóterületek

7.§
i

i)

A lakóteruletek építésiövezeteit az 1. számű melléklet tünteti fel,

12) Az

épitéstcsak az építéstbiáosító feltételek (telekrendezés, megfelelő

közművesítés) biztosítása után enged élyezbető,

A lakóterületekre

vo

naíkozó áItalános előírások

8.§

(1)

azOTÉK
\zíind a kialakult, mind a tervezett- vagyis azűj,lakóövezeteknél
jelen rendelet
14. § szerinti (álusias lakóterulet) építésiövezet, valamint
előírásait kell alkalmazni.

(2) A

helyi építésiszabáúyzat (a rendelet 10.§-a) szabályozza a lakóövezetek
az
legkisóbb telekméretét, a beépítésimódot, beépítésiszáfjalékot,
mértékét.
építménymagasságot,a beépítésfeltételénekközművesítettségi

(3)

A kiatakult és a tervezett lakóövezetek épületeire vonatkoző

ÍÚta]Ínos helYi

építésiszabályzat a kóvetkező:

el.lehet
a) Kialakult beépítésesetén a megengedett építménymagassá$ól
épület
térni, ha * epiteri telekkel határás egyik vagy mindkét szomszédos
szomszédos
a
magassága u *"g"ng"dettné1 nagyobb. Ebben az esetben
utcai
épriletek ,nugurúgi- átlaga az iányadó. Fentiek igazolásíra az
homlokzaton u ,"o-uzédos épületek homlokzata is ábrazolandó,
m lehet,
b) AZ épületek melletti feltoltés, illetve bevágás maximum 1,5

az
c) Az 9Rületek kozotti távolság az építménymagassá.g .*ért!l'_$aPiín
oTEK 35_36. §_a, a" elő_, oldal_ és hátsókert elóírásai OTEK 35, §_a
szerint tartandók be.
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A meglévő lakóövezetek lakótelkeín az építésivonalat a szomszédos telkek
b eépitesi vonaláho

t5)

nd ka z s ég H e lyi

magastetós kialakításúak lehetnek (nyeregtetó vagy kontyolt
között
^répületek
ny.r"gt"tő lehet, tetőtér_beépítéssel),a tető hajlásszöge 30o_50o
v álasrthatő meg, a szo mszédo s b eépítésh ez igazo dv a,

d)

{_+)

e te

z igazo dő

an kell meghat ár ozru,

az engedélyköteles épületek, és építmények(4611997,(){J.L29,)
KTM rendelet q § - építésihely határán belül helyezhetők el.

Lakótelken

í6) Atelepulés lakóteruletén üzemanyagtöltőnem

létesíthető.

akkor
lakóteruleten nyúlványos telek nem alakítható ki, Ideiglenesen
annak későbbi
alaklthatő, ha a távlati szabélyozás (tömbfeltaró utcanyitás)
megszüntetésére lehetőséget ad,

i7) A

utcafronton a
lakótelkeken kedtés az OTEK 44. §-a szerint építhető, az
épülettel
kerítésengedélyköteles. Anyagbao éi formai kialakításban az
m lehet,
Osszhangban keil megielerrniúk. Magasságuk max 2,00

t8) A
(9)

zajos, bűzös,
Lakóteruleten a lakókörnyez etet zavarő,nagy szá|lításigényú,

porvagybármilyenszennyeződéstokozó,vaTyatelepüléstesaétikai
raktárak
szempontból zaiaú iparl,' kisipari, szolgáLltató .létesítmények,
igénYlő
kialakítása nem lehetséges. Kornyezetvédelmi hatástarrulmanYt
(p1. autőfényező,
tevékenységek az övezeóen nem helyezhetők el
galvanlzáJő, stb-).

önkormálryzat a]lattartási rendelete szerint
helyiségek és
engedélyezhetó. Az áI?attartás céIjára szolgáló épületek,
*Juetepit-ények a főépület mögött helyezhetők el az önkormányzat
rendeletében megúározott védőtávolságok kötelező

(10) Lakóterületen allattartás

az

allattartási
betartásával.

építés
meglévő, mind a terlezett lakótenileti övezetekben az
natúr
tégla
falazat
fel,
folyamán csaf természetes építőanyagok hasz*ilhaók
vagy vakolt felülettel, kőfalazat, tetőhéjalás: cserépfedés.

(11) Mind

a

(12) Utcai homlokzatok kialakítása
megjelenítsék.Nyílászarók formáj

a

4

település jellegzetes karaktereit kell

keretezése, kapuzatok kialakítása,
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és környezeti.feltételek

9.§
40%_át
övezetben az egyes telkeken legalább a telek területének
kertszerűen kialakítoti zöldfelületként kell kezelni és fenntartani,

Az

.i

l

_-t

távolságok
Növények telepítésekor azingatlanok határátől akötelező riltetési
tartandók be:
,q
a) szőló, valamint egyéb bokor (élő sövény) esetében 9,5
1 m,
ui : *_ner .nugurubbia nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében
2 m,
cj : m-nél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa esetében

és szolgáltató létesítményekaz alábbi

Az

öveze,t területein kereskedelmi_

b)

diffiiz légszennyezéstokozó tevékenységeknem folytathatók,'

környezeti feltételek biaosítása esetén helyezhetők el:
;' á ter.rit*ény légszenny ező anyag kibocsátása a levegőtisáaság_védelmi
rendelet 1,1
szempontbói a íqtzaol. (V 9.) KöM_EüM_FVM együttes
ökológiai
számű melléklete r".rirrti légszennyezettségre vonatkozó
hatarértékeketnem haladhatj a meg,

c)kellemetlenszagot,bűzt,okozőtevékenységeknemfolytathatók,

d)

a közcsatornába,
káros és veszélyes anyagokat tartalmaző szennyvizek
káros és veszélyes anyaqokat
i11. szennyvagr,íatőbe'ná vezethetők. A
zárt szennyvízgyűjtőbe
tartalmaző szenn]yvizeket a közcsatornába, íIl. a
vezetés előtt a telken belü előtisztítani kell,

e)

során, a
ha a szolgáltató létesítményekbenfolytatott tevékenységek

98DaO:.vI15.)Korm.rendeletszerintiveszélyeshulladékok

a vonatkozó
keletkeznek, azokat az ártalmatlanításig, ill. az elszáI\ításig
kell
elkülönítetten
jogszabátyokban előírt módon huuaJeffiaitanként
teni, és kornye"etszennyezés nélkiil tárolni,

ffi

f) az

övezeJen

kívül keletkezett veszélyes hulladékok az övezü területén

nem tárolhatók,

folytatott
kisipari_, kisüzemi_ és szolgaltató létesítményekben
a létesítmények
tevékenységek során keletkező kornyezeti zqszint
telekhatáránálnappal(6,00.22,00)50dB-t,€11el(22,00-6,00)a40dB-t
tartandók be,
nem haladhatja meg, azaz azüdülőterületi határértékek

g) a
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kívüli szomszédos területek en l<lzárőlag olyan tevékenységek
engedélyezhetőlgamelyeksoránaz'övezeúenaközlekedésikÖrnyezeti

Az

övezeten

zq:színt,a jelenlegi zajszirt" növekedését nem okozza.

Lakóterületek építésiövezetek
10.§
Falusias lakóterület (L0 építésiővezet
t

1) A

lakóterületen elhely ezhető építményekkore

OTEK 14. § (2)

bekezdés

alapjan.
esetén
övezet építésitelkei csak legalább. részleges.,közművesítettség
szennyvíz_
által elfogadott
építhető te. rti.nyezetvédelmi és"vizúgyíhatóság
kótelezó
@TSz 9, § (5a, b)
taroló ill. szennyvíz_tisztító berendezés íetesítése
bekezdés).

Q) Az

legkisebb
övezet építésitelke.inek kialakítása során alkalmazandóaz építhető
továbbá
telekméretekei azoknak legnagyobb beépítettségét,
alábbítáb|ázat

(3) Az

mob fuggvényébenaz
építménl.muguruag mérteket a béápítési
alapjín kell meghat

ár o

zru"

Az éoítésitelek
Megnevezes

Falusias
lakótertilet

(4)

AzövezetbenazépítésielőírásoksoránoTEK3l'§-37.§előírásaiis
betartandók.

a lakóterUletek teljes
(5) Középtávon (2006, decernber 31,-ig)
kiépítéséig,
közművesítetts€et *.g kell oldani. A szennyvízcsatorna
hatóságilagengedélyezettkorszeruésszakszerűkÖzmúpótlóberendezést
ására,
kell alkatm azrtt-a szennyvíz ártalmatlanít
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a falusi gazdasági épületek, állattartás épületei a lakóéPÜlet
folytatásában helyezendők el, magasságuk a lakóépület magasságát nem
haladhatja meg.

A lakóövezetben

Telep ülésköry ontí (Vt) vegy es terület

11.§

A településközponti vegyes területet a szabá|yozási terve& mint Vt teület
határoituk le, áhol tato epritetekkel vegyesen olyan intézményiépületek

ll

található§ amelyek alapvetően nincsenek zavarő hatással a lakó funkciókra.

]t

A településközponti vegyes

területen elhelyezhető épületek köré az

16.§ (2.) bek. alapján.

_1

1

A tÓlepiiléskOzpónt vegyes területre (Vt) építésihaszná|atának

OTEK

megengedett

felső hatarértékei:

Telepiilésközponti veryes
teríiLlet

* Ha a technológia, épületfunkció indokolja, nagyobb is lehet, azonban

utcaképi e§áétiku; megjelenését fotómontínzsal dokumentálni kel| az éPÍtési
engedélyezésiterv során.

az épitésihelyet az OTBK 35_37. §_a alapján kell betartani, Az
engedélyezési tenmek az árufeltoltést, parkolást, zoldfelüetek területét,
hfiat<itásat is tartalmaznia kell. Közművesítés szempontjaiból figyelemben
tartandó aBTSz 9 § (5) bekezdése.

i_+) Az

övezetb en

(5) Az

ővezetben 1étesítményekhezaz oTÉK42. §,a által elóírt szükséges
parkolómennyiséget telken belül kötelező kialakítani,

(ó)

Ezen övezetb en az állattartás nem engedélyezhető,

(7) A

a
terúleten beépítetlen telek nincs, a telkek megosáása, beépíthetősége
íábLílz;at szerint növelhet ő.

övezetben helyileg védett épületek megielenésétaz új átalakítások,
bővítések során figyeiembe kell venni. A jeüegzetes architektúra elemek;

(8) Az
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nyűászárők kialakítása, azok keretezése, párkányok, oromzatok díszítése,
Iabazatok kialakítása kötelezőek.

Az

ővezet építményeitermészetes anyagok felhasználásával épülhetnek
falazat. tégla natűr vagy vakolt felülettel, ill. kő, lábazat: kő, tetőhéjalás:

cserép.
_:,)

Utcai kedtések az épületek szerves részei, az épilettel egyútt tervezendőlq
ill. építendők.
Saikség esetérq ha az utcakép indokolja (saroktelek), az összes utcafronti
kedtést meg kel tervezni, az épitésfolyamán megépíteni.

A központi területre vonaíkozp zöldfelülai

és környezstiíeltételek

12.§

,jt

Az

övezetben az egyes telkeken legalább
zöldfelületként kell kialakítani.

i_)

A

í3)

Az

a telek

területének ?O%-íLt

80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet alapján telepengedély koteles kisipari-,
kistieemi- és szolgáltató tevékenységeka tenileteken nem helyezhetők el.
övezet teniletén a (2) bek. Krzártak kivitelezésével kisipari-, kisüzemi- és
szolgáltatő létesítményekaz alábbi környezeti feltételek bixosítása esetén
helyezhetők el:

a) a létesítménylégszennyező anyag kibocsátása a levegőtisáaság-védelmi
szempontből a I4l2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 1.1
számv melléklete szerinti légszennyezettségre vonatkozó egészségrigyi
határértékeket nem haladhatja meg,
b) diffiiz légszennyezést okozó tevékenységeknem folytathatók,
c) kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységeknem folytathatók,
d) karos és veszélyes anyagokat tartalmaző szennyvizek a közcsatornába, i11.
szewtyvizgyujtőbe nem vezethetők. A karos és veszélyes anyagokat
tartalmaző szennyvizeket a közcsatornába, ű. a zárt szemtyvízgylrjtőbe
.vezetés előtt a telken belül előtisztitam, ill. előkezelni kell,
e) az övezetben nem folytatható olyan tevékenység,amely során a 9812001.
(VI.15.) Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladékok keletkeznek,
f) az övezet területén veszélyes hulladékok nem tárolhatók és nem
dolgoáatók fel,
g) a kisipari-, kisrjeemi- és szolgáltató létesítményekbenfolytatott
tevékenységek során keletkező környezeti zajszint a létesítmények
telekhatáránal nappal (6.00-22,00) az 50 dB-t, éjjel (2?.00-6.00) a a0 dBt nem haladhatja meg, azaz az üdülóterületre vonatkoző határértékeket.
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Gazdasági terület
Ipart gazdnsági övezet (Gip)

13.§
.)

Ameglévő,megmaradó.ipariterületektartoznakebbeazövezetbe"A
beépítós feltételeit azoTÉK20. § írja elő,

-J

Ateryezettövezet

3)

Az ipari

be,
építésitelkei csak teljes közművesítés esetén építhető

gazdasági területre (Gip) építésihasznáIatának megengedett

szélső határértékei.

3.00-6.00
vagy elvi építési

(4)
(5)

együttesen) a telek
Burkolt felület (burkolt űt, járda és parkoló felület
területének legfeljebb 20%-ínr létesíthető,

Azegyeslétesítményekelhelyezése'előttelviépítésiengedélyezésiterv
kívül a parkolás,
készítésekötelező, amely ; épületek elrendezésén
kozműellátás
árufeltoltés, zöldfeltiletók kertépítészetikialakítása, látvanyterv
megoldásara is kiterjesztendő. Az épületegyüttesről
(foíómo

nt az

s) ké sátendő a

t áj b

aille sztés igazolásár a,

qz. §_a által elóírt sztikséges
övezetben létesítményekhezaz orÉr
parkolómenyiséget telken belül kotelező kiatakítani,

(6)

Az

(7)

Az övezetben építésihelye! ry
egyebekben

építésiengedélyezési terv határozzameg,

"Y
az OTEK 35,37, §-a betartandó,

Mezőgazdasági, vegyes,gazdasúgi terület (G m)

14.§

-13-
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Ebbe az övezetbe a meglévő és a
vállalkozások területei tartoznak,

ahol
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mezőgazdasághoz kapcsolódó
környezetkímélő tevékenység

művelhető az állattartás mellett.

]

]

3;

4)

A tervezett övezet csak teljes közművesítés esetén építhető be,
Építésihaszná|atínak szélső határértékei"

a telek
Burkolt felulet (burkolt út, járda és parkoló felulet együttesen)
teniletének legfelj ebb 20%,án létesíthető,

engedélyezési terv
egyes létesítményekelhelyezése előtt elvi építési
a parkolás,
készítésekötelező, amely ;, épületek elrendezésén kívül
is
megoldására
a*r"t ot er, zöldfelriletek kialakítása, kozműellátás
(fotómontazs) készítendő a
kiterjesaen dő. Az épületegytittesről látványterv
tájbaillesáés igazolására.

Az

qz.

§_a
óvezetben létesítményekhezaz orÉ]K
parkolómennyiségettelkenbeltilkotelezőkialakítani.

,6)

Az

i7)

Az

l8)

A

által elöírt szükséges

övezetben építésihelyet az elvtépítésiengedélyezési
egyebekben az OTEK 35-37. §-a betartandó,

terv határozzameg,

kiemelt jelentőségű
ki_ielölt terület tájkarakter megőrzése szempontjából
max,
eI. Azövezetben a településkép védelmében

terulet határánhelyezkedik
i000 m2 alaptedótű "csarnok" jellegű épület létesíthető.

Agazdaságirerületrevonatkozóaltaldnoselőírások
15.§

(1)

az OrBr rg,
Ipari és ipari jellegu szolgáltató építményekens9{élezéséhez
irrrrat minden pontjara kiterjedő szakvéleménytkell
§_ában foglaltak s"zerint,
hatóságnak be
készítenies ezt * .ngódé]y kérelemmá eg}űt az építésügyi
kell nyujtani.
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amelyeknél beüzemelés után a
létesítményeknél,
Írja
szakhatóság védelmi rendeltetésű erdő vagy védő zöldfelUlet létesítését
elő, u*ut kell a védő zöldfelületet kialakítania és fenntartania, aki a
környezet zavarását okozza. Azoknal az üzemi létesítményeknél,amelyek
mtikódésukkel környezeti kárt okoznak vagy okozatnal<, a káros hatásokat
csökkentő védőfasításról (telken belül min. 10 m), intenzív növénytelepítésról

Azoknál

M üzemi

saját telken belül gondoskodni kell,

]i

A

telkeket kedtéssel kell körülverrrri, kivétel köáerülettel éÁntkező
telekhatár, ahol nem szükséges kedtés építése.Az előkerteket telePüléskéPi,
környezetesáétikai okok miatt parkként lehet kialakitaru. Az oldalkedtések epitett (zárt), dróthálós vagy élő sövénykedtés lehet - magassága arendezett

járdaszinttöl min. 1,8 nr, max.2,2 m lehet. Jelen előírások mellett az OTEK
44. §-íú is kötelező betartani.
-l

Jellemzően magastetős épületek engedélyezhetők, a tetők hajlásszöge max,
45o. Ettől eltérni településképi,építészetimegfontolásból csak az
Önkormanyzati Tervtanács egyetértő szakvéleménye alapjan lehet. A
telephe$eÉn beliiLl a rendezett zöldterulet kialakítása szükséges,. ipari
funkció esetén minimum a kedtés mellett két sorban egységes fasor Ültetése
kötelező.

jt

telephelyeken nem folytatható olyan tevékenység (pl.: szabadtéri
ralaarozás), amely településesztétíkuszempontból kifogásolható. Ennek

A

megítéléseérdekében a foépítészszakvéleményénekbeszerzése szükséges.

LD)

telephelyek létesítményeinek.parkoló igényét(személy-, tehergépj ármű)
telken belül kell biztosítani (OTEK 42 §).

A

Gazdnsőgi területekre vonaíkozó zöldfelületi

és környezeti

feltáelek

16.§
í l)

Az

övezet felszíni szennyeződésre érzékeny(BTSz 32. § Sz_2) árutermelési

mezőgazdasági alövezet (BTSz 45. § M-1) hataran helyezkedik el, Ennek
megáelően átdrenitetet kotelező kialakítására az ővezet teűletén az alÍhbi
előírások vonatkoznak:

a)

M

egyes telkek területének legalább 30%-át zoldfeleluletként kell

kialakítani,

b) a telkek zöldfelülettel bodtott részéneklegalabt kétharmadát háromszintű
(gyep_, cserje_ és lombkoronaszint együttesen) vagy kétszintű (gyep_ és
cserjeszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani,
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c) a telkek beültetési kötelezettségű részein háromszintű (gyep-, cse{e- es
lombkoronaszint) növényzet telepítendő,

d) a telken az egygstelekhatárok mentén legalább két sorban, egységes fasor
telepítendő,
e)

a parkolók fasítva alakíthatók ki: 4

parkolóhelyenként legalább

1

fa

tiltetendő.

A

80/l999.(u.11.) Korm. r. a|apján telephelyengedély koteles kisipari,

kisüzemi és szolgáliató tevékenységek a tenileten nem helyezhetők el,

Az

övezet területén a (2) bek. pontban k]zírt tevékenységekkivételével
kereskedelmi- és szolgáhatő létesítményekaz alábbi környezeti feltételek
biztosítása esetén helyezhetők el:
a) a létesítménylégszennyező anyag kibocsátása a levegőtisztaság-véde|mi
szempontbói o[ológiailag sérülékeny terúletre vonatkozó ökológiai
határ értékeketnem haladhatj a meg,

b) diffiiz légszennyezéstokozó tevékenységeknem folytathatók,

,

c) kellemetlen szagot, bűx okozó tevékenységeknem folytathatók,
i11,
d) karos és veszélyes anyagokat tartalmaző szennyvizek a közcsatornába,
szemywzgyőjtáte nem vezethetők. A káros és veszélyes anyagokat
tartalmaző szennyvizeket a közcsatornába, ill. a zárt szennyvízgyűjtőbe
vezetés előtt a telken belül előtisztítant, ill. előkezelni kell,

98l2o0l,
e) az övezetben nem folytatható olyan tevékenység,amely során a
keletkeznek,
(111.15.) Korm. rendeiet szerinti veszélyes hulladékok

0 az

övezet területén veszélyes hulladékok nem tárolhatók és nem

dolgozhatók fel,

g)

kisipari_, kisttzemi_ és szolgáltató letesítményekben folytatott
tevékenységek során keletkező környezeti zapzírt a létesítmények

a

a a0 dB_
telekhatáránál nappal (6.00_22.oO) az 50 dB_t, éjjel (22.00_6.00)
t nem haladhatja meg.

+)

Az övezeten kívüli teületeken

?,tzárőlag

engedélyezhetőh amelyek során az ővezetben
zajszint a jelenlegi zajsúnt növekedését nem okozza,
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Különleges terület
17.§
_

)

])

tervlap tünteti
A különleges területek építésióveze,tét a szabályozási

fel,

A teruletekre vonatkozó helyi építésiszabályok:
Az éoítésitelek

a. kófallal kedtett
Csórom_pusáai oktatási központ területén_
(zártsoru jeuegu)
területen berui kialakult oldalhataros, szakaszolt

K{. A

beépítés.
3)

t-}l

,5)

(6)

AzővezetbenazépitésihelyetazOTEK35-37.§.aalapjánkellbetartani.Az
zöldfelúletek

elvi építési
i |T::,áo
"r,g"a"rv."J*ii""*9r. 1_beéqités,13rÉtt
szempontjából figyelemben
kialakítasát is tartálmaznia kell. közművesítés
tartandó a BTSz 9 § (5,) bek,

Az

övezetbel
kialakítani.

MOTEK

Ezen övezetben az

beltil kotelező
42. §_a által előírt parkolót telken

őJ|tatartás nem engedélyezhető,

kisipari szolgáütató uzemi

tevékenységnem v égezhető,

AKoövezetbenhelyilegvédettépületekmegielenésé!aznjátalakítások,
k.ll u"ű. Egységen belül a kialakult
kiegészitő bővitose[-sorír, ngy"r.*b.

elem. A jelegzetes architektúra elemek,
gerinc és annak
1ái9r""o
pafuanyot, oromzatok díszítése,
ny,ilászárók kiatakíása, Lok keretezése,
Iáb azatok kialakítása kötelező ek,

ó;*á*

i7)

AKoövezetépítményeitermészetesanyagokfelhaslltásávalépülhetnek.
tő (natúr felulettel), tetóhéjalás
Falazattégla (natur-;;ű ""t"r, rerurettái,
cserép vagy nádazás,
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oldalhatáron álló építményekés kedtő kőfal keritésen kívul a Ko óvezet
tömbjén belul nem'epítheíő kedtés. Ingatlanok esetlegesen (pl. ültetvény)
hatarolhatók.

A tömbbelső egységekben kezelt parkszeni zöldfelületként ala?,ttandó ki
tartandó fenn, Átelet teniletének 3}%-íLtzöldfelületként kell kialakítani.

és

IV. BEEPÍTESRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Közlekedési-, közmű-

á

hírközlési területek

6Ö")

18.§
közutak, közművek és hírközlés elhelyezéséreszolgáió kozlekedési területen
a szabáíyozási tervben a közlekedési létesítményekszítmára meghatározott
területsávban 30

-

30 m semmilyen létesítménytnem szabad elhelyezni,

A közlekedési teniletek száméra szükséges rcruletbizto§ítás
Országos közút:
- Elkenilő (7301j.) út tervezett szakasza
- Meglévó 7301 és 73II j. űt
kúlterületen
belteruleten
- Tervezett országos és térségikerékpárut

:

Szab ály ozás i széles s é g :
50,0 - 50,0 m
50,0 - 50,0 m
30,0 - 30,0 m
6,0 m

Tetepülési utcák
- 73itj. út beltenileti szakasza az elkerülő út kiépítéséig
- eá követóen Kossuth L. utca
egyedi szab ály
- kiatakult lakóutcak
- 73IL j. út tervezett belterületi szakasza
_1

22,0 m
kialakult
ozás alapj án

18,0 m

20,) Korm,
települési utak tervezési osáálybasorolása 25311997. (XII.
rendelét alapjan a KöVIM irányelvek Qa02, V,) szerint:

1 A

- 730l.j. összekötő út meglévó és tervezett szakasza
- 731l. sz. út ktiltenileti szakasza
- 73|L sz. út belteruleti szakasza
lakóutcák
- kerékpárut

- belteruleti

_1) A kiszolgáló

K. V. A.
K. VIII. A.
B. V. c.
B. VI. d.
K. Xr.

eltér a
és lakóutcák szélessége oTÉK 26 § (2) bek. 5. pontjától

kialakuh védendő történelmi településszerkezet okán,

18-
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i

tervezett beépítéseknélaz OTÉK 42. §-a (2) bekezdés szerinti parkolási
_:envek telken belül elógítendők ki. Minden beépítésreszánt teületen, a
:::ulet rendeltetésszerű használatílhoz az OTÉK42. §-a alapjín az előírt
::ennyiségű és fajtájú járművek részérea várakozőhelyet és a rendszeres
::rerszá]lítás esetén rakodóhelyet kell ingatlan terúletén belül biztosítani

_ személygépkocsi befogadóképességűnélnagyobb gópkocsiparkoló
:e.uletéről az összegyűjtött csapadékvizeket csak olajfogőnátvezetve lehet a
:=apadékvíz-elvezetőbe bekotni. A parkolóban összefolyó csapadékiz
::ldfelületre nem vezethető (BTSz 40. § e. pont)
:

j. elkenilő űt védőtávolsága az űttenge\rt"ől mért 50-50 m,
rerités, illetve mindennemű magasépítményezen távolságon kíWl
:elezhető. A védótávolságon belül reklámtábla, reklámhordozó a közút
::ei]ett ne helyezhető el. A 30-30 m-es sávon belül - úttesten kívül - csak a
.;zuti kapcsolatot biztosító szewizutak építhetők. Figyelemben tartandó,
:;.e1, eróziónak fokozottan kitett @TSz 35. § P-2) övezeten halad keresáül.

{ tervezett

-

:l

7301

enzív talajvédelem szükséges az űtpálya kialakításanál.

{ r,édőtávolságokon belüli építkezésekkorminden esetben koátkezelői
::zzájárulás szükséges. Ezen építményekre,ill. létesítményekrea közúti
::jekek érvényre juttatása céljából a szakhatósághozzájárulását is meg kell
l":ini

li

közutakat érintő munkavégzés illetve útópítésengedély köteles,

,=it

e

senged élyező hatóság a Veszprém megyei Közlekedési Felügyelet.

tervezett országos és térségikerékpáros út tervei a HM Hadműveleti
soportfi5nökséggel egyeztetendők kiviteli tervezésük időszakában.

_{,
:]

Közmű- és hírközlési letesítmények
19. §

{ közművek területigényes létesítményeit,továbbá a rendeltetésszeni
*úködésük által megkövetelt védőteruleteket a szabályozási és övezeti
:

:

en,eken feltüntetett területeken kell elhelyezni.

_\ közműlétesítmények elhelyezésére vonatkozőan az OTEK előírásait,
,

érintett területen
a 2911960. (VI.7 ) Korm. rendelet ill. 2ll971.(IV.28.)
hatály a alá tartoző nyom ástartó berend ezós,

axamint ha az

-
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M

1994. évi )(LVII. tv., ill. 34l1995.(W.5.) Korm. rendelet és az
1|I967.(VL28.) NIM rendelet hatálya alá tartoző villamosvezeték

(távhővezeték),
a 1Il1994. évi (III.25.) IKM rendelet hatálya alá tartoző tárolő tartály és
c seppfolyós üzemanyag töltőállomás,
az 1994. évi )(LI. tv. ill. 1lT997.(IY.6.) NIM rendelet hatálya alá tartoző
gáa-, v agy olaj berendezés,
az 1992. évi L)OilI. távközlésről szóló törvény 28. § alapján a közcélú
távkőzlő eszközölr,
a 6lI993.(V.12.) IKM rendelet hatálya alá tartoző gázűzemű jármű
üzemanyag-ettátó berendezós kerül telepítésre,akkor a tervezési
munkánál a hivatkozott jogszabályok előírásait is figyelembe kelt
venni.

\
,

későbbiekben késztilő bármilyen közműtervet jelen terv közműellátási
ai,aslat alapján kell kidolgozni.

_{

zl
ji

szóályozás által érintett tenileten

&

szükséges útrekonstrukciók során

a közművek

rekonstrukciój áról vagy építésérőlgondoskodni kell,

egyidejű

a tilaj- és talajviz-adottságok, a felszín a]atti űzkészlet védelme
érdekében a létesítményekrészéreszennyvíz-szil<kasrtás nem

engedélyezhető @TSz 31 és32. §),
; i a meglévő és tervezett közművek (hálózatok és műtárgyak):
- r,izel7átás,
- s zennyv íz-elvezetés,
- csapadékvíz elvezetés,
- l.illamo senergia-ellátás,
- r,ezetékes gázellátás,
- távközlés
számára a helyigényt az utak szabályozási szélességénbelül kell
bizt osítani.

{z országos koát árkaiba, illetve átereszeibe csapadékvíz nem vezethető,

V új utca kialakításával egyidőben a kozvilágításról szóló 10/1985. (XI.30.)
lr\í rw_deiet 2. § alapjan szabványos közvllágitást kell létesíteni.Tervezett
;: lakótw_áJet,villamosenergia

ellátó vezetéke csak foldkábellel létesülhet.

,{ rendeiadt, ffilbten a vuhálőzatot úgy kell kialakítani, hogy a mértékadó
r;zszakaszhoz szükséges vízmennyiséget minden könilmények kozott
:r_rrosítsa. A tűzcsapokat úgy kell elhelyezni, hogy a védendő építményektől
_ l0 m-en belüli távolságban legyen. Irányadó a 35l1996.()ilI.29.) BM
iendelettel kiadott Országos Területvédelmi Szabályzat 46. § és a9. § (5)
lekezdés.

-20-

Vi gántp

i

Felszíni vizek
T

:

az

e

tend köz ség H e lyi ép ítési szabályzata

ingatlanokról közterületekre nem vezethetők kl,

ereprendezéssel területen belül tartandók és szikkasztandók.

_\ település beépítésreszánt teniletein 2005. december 31-ig új éPület
eprtesére hatósági engedélyt adni csak akkor lehet, ha az illetékes
ilrnyezetvédelmi es Útigli hatóság által elfogadott szennyvíztárolŐ, t11.
s

"

z ennyv

iz-tisztitő

b

erendezé s lét e sül

-

:006. december 31. után új épület építéséreépítésügyihatósági engedélYt
adni, illetve azt meghosszabbítani csak a szennyvíz-hÍÚŐzat és megfelelő
iapacitású tísztitőműmegléte esetén lehet (BTSz9, § (5) bek,),
Zöldterület (Z)

20.§
_{ szabályozási tervlapon zöldterület Q) rendeltetésű közpark terÜletként
iehatároli terület csak a szabályozási terv módosításával sorolható át más,
epítési övezetbe.

_

kiemelten kezelendő településképi értékaz Egewiz-patak partja mentén
is
szabáIyozott zöldterület, ami a heiyi építészetiörökség funkcionális részét

képezi.

:

Az

:

közparkként alakítandó a tervezett elkerülő út és lehajtó ág közötti

övezetbe tartoző területek felújításáról, kezelésérŐl kertépítészeti

engedélyezésitervek alapjín kell gondoskodni,

terület

max. 3aÁ-os legnagyobb beépíthetóséggel.

Mezőgazdasági rendeltetésű területek
Általános mező g azdas őgi terült (NIa)

21.§

,_, A

szabályozási terven általános (árutermelés\) mezőgazdasági rendeltetésű
tertiletként lehatárolt területek, ill. övezetek más terület-felhasználási
át,
egységbe, ill. övezetbe csak a szabályozási terv módosításával sorolhatók

]

r A

település fejlesztésétszolgáló belteruletbe (beépítésreszánt terÜlet)

bevonásokat a beépítésütemének megfelelően, szakaszosan kell végrehajtani.

-2l

-

f
Vi gántp

e t

end

kO z s ég

H e lyi

ép ítési s zab á Iy zata

:" niúr,elésből való kivonásig, az eredeti művelési ágnak megfelelőenkell az

gatlanokat hasznosítani. (0

-

11

1/1

Hrsz)

ts.epítési lehetőségek árutermelési mezőgazdasági területeken:

szántófoldi rnűvelés esetén, 20 ha_nál nagyobb telkeq

.

a

terület
kielégítő éPÜlet
rendeltetésszerű haszn álatát szolgáló és a lakófunkciót is
illetve az 500 mz_t
epíthetó, és a beépítettalapterület a telek a 0,1%o,át,

nem haladhatjameg
hagyományos, .l1os
l
: s\.ep művelési ű, 5 ha_nál nagyobb telkerr,
és a beépített
a]lattartó es a húfunkciót is kielégítő épület építhető,
meg;
alapterület a telek a,5yo_át,illetve a400 m2_t nem haladhatja
nagyobb telken
: i művelt gyümölcsültetvény esetén 3 ha-nál
lakófunkciót is
mezőgazdasági termelést, feldolgozást szolgáIő és a
0,5oÁ_át, illetve
kielégítő épuiát építhető, és a beépítettalapterület a telek

az 1000 m2-t nem haladhatja meg,
fogadható el, ha az a
: i a telkek művelési ága abeépítésfeltételekéntakkor
teiek teniletének legalabb 80Yo-án megfiatár oző,

L

jelű övezetei a felszíni szewtyeződésre fokozottan é.rzékeny
jelöh az
Sz_1) és érzéÉny
$z_2) minősítésűek. Szabályozási tervünk
, or.ezeti batároki, ahol a BTSz 31. §-ában, lI]^.32. §-ában meghatározott

_\ ielepülés Ma

:

:

ernrelés folytatható.

feltételek
\íezőgazdaságs terúleteken gazdtikodás a következő környezeti
::aosítása mellett történhet:
a

l

tevékenységek
mezőgazdasági övezetek területén ktzirőlag olyan
során a
folytath;ók, ill., olyan létesítményekhelyezhet9k "t amelyek
vonatkozó
Ievegőtisztasag_veaákni r".rnpontból védett I. területre
szeúyező urv"g kibocsátási határértékektelj estilnek.

a

légszennyezéstokozó
: r a mezőg azdaságíövezetek területén búZt,1I].. diffiiz
t evékenységnem folytathatÓ,

cl a mezőgazdasági övezetek területén a felszín a|atti wzkészlet használata
vízjogi errgedély a|apjántörténhet.
@1.: öúzési célra) csak

il

öntözése nem
mezőgazdasági rendeltetésű terület szewtyvízzel történő
engedélyezhető.
bekapcsolható mezőgazdasági területen !álmelv
ha a
szennyvizet eredményező létósítménycsak akkor ilzemeltethető,
ill.
szennyvíz gytíjtéseés átmeneti tároiása illetékes környezetvédelmi,

e,) a csatorn ahálőzatbanem

na

Yi gantpetend kbz ség H e lyi ép ítési

szabályzata

viz|lgyi hatóság által enged élyezett, szivárgásmentes tárolóban történik,
u kij elölt szewryviztisáító telep r e szállithatő .
S zippantott szenrtyvu
"ruk
:'i a káros, ill. veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek előtisáítását,
kezelését a kezelés helyén, a vonatkoző jogszabályok szerint kell
megoldani a zárt tárolóba vezetés előtt.

g) szilárd és folyékony hulladékok csak a kijelölt területeken helyezhetők el.

ll) amennyiben a mezőgazdasági létesítményekbenfolytatott tevékenységek
során a g8lza1L & ts.f Korm. rendelet szerinti veszélyes hulladék
keletkezib azt a lttiladékokat az ártaImatlarlttásig, ÍIl, az elszáIlÍtásig a

vonatkozó jogszabáiyokban előírt módon,

hulladéldajtánként
tárolni,
nélkül
ellnilönítetten kell gyuitÓ*, és a környezetszennyezés

l

i

és
robbanás- és hizveszélyes, továbbá veszélyes anyagok felhasználása
tárolása csak a környezet veszélyeztetése,szennyezése nélkül, a
vonatkozó biztonsági és egyéb előírások betartásával folytatható,

kibocsátó, rezgést okozó létesítménycsak abban az esetben
tevékenység
uzemeltethető, ill. engedélyezhető, ill. kornyeze,ti zajt okozó
za1,
csak abban az esetbJn foiytatható, ha az általa okozott környezeti
védendő
rezgés a8l2o02. (m. 23.) KöM_EüM rendeletben megltatározott
nem
iétesítményekkörnyezetében a rendeletben előírt határértékeket

'l zqt

haladja meg.

Kertes mezőgadasúgi terüIetek övezete (Mk)

22.§

"

_ gyümölcsöseit magába fosl{9,
_{ meglévő, korábban zártkerti szőlős
magába foglalÓ
továbbá a 065 hrsz, 076 hrsz-ú külterületi lakott ingatlanokat
el,
ór,ezet. A miivelt táken h,lzárőIag gazdaságíépületek helyezhetőek
övezetbe beépíthető foldrészeltek legkisebb mérete és legnagyobb
beépítettsége,tovibbá az elhelyezhető épületek homlokzatmagasságárrak
mertékéta következ ő táblínat tartalmazza,

: AZ

-zJ-
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Az építésitelek
Megnevezés

Övezet

jele

Kertes

Mk

mezőgazdaság1

Legkisebb
teriilet

Beepítési rnód
(szabadoruílló)

(m')

SZ

1200

Legkisebblegnagyobb

építménlnnagassíg
(m)

Legnagyobb
beépítettség
(%)

4.00

3

Gazdasági épütet: gyümölcs és szőlőtermesáés, továbbá az ezekkel
kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás épületei, építményeiés terepszint
alatti építmény.

Művelt telek legalább 80Yo-án szőlő, gyümölcsös,

kertészetileg művelt kultúra van.

ill. más

intenziv

A

gazdasági épület egy max. 20 m2-es ideiglenes tartőzkodásra alkalmas
lakórésá is magába foglalhat, ami csak művelt telken létesíthető.

A meglévő építményekfelujítása, átalak<ttása, korszerúsítésecsak a (2) bek-

ben előírtak telj esítéseesetén engedélyezhetó.

Lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el az övezetteniletén.
Terepszint alatti épitménylétesítéseesetén az alapteríllete a telek teniletének
10%-át nem haladhatja meg.

A 065 hrsz

ingatlanon

a

szabályozott építésiterületen helyezhető el

termeléssel és idegenforgalommal kapcsolatos épület (BTSz a6.§ c.).

ErdőterüIet {F,)

23.§

A település erdőterületei az ökológiai hálőzat által érintett egyéb teniletek
alövezetén (V-3) helyezkedik el @TSz 23. § ill. 25. §) A meglévő
erdőteniletek rnűvelésíága az üdülőkörzetben

47
,

nem váltoáatható meg-(BTSz

§)

A lnilteruleten levő erdőterületek az elhelyezhető építményekszerint:
a) gazdaságs célú(Eg)
b) védelmi célú@v)
elsődleges rendeltetésűek.

-24
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j:-'jasagi rendeltetésű erdőtenileten l<lzérőlag
az erd,ő rendeltetésének
:c-=eleiő épúletek,_építmények(p1. : erdészűáz, közösségi
vadászhán,
.-"'.'iasi építmények)helyezhetők el,
ha
azt
az
erdőhasználat, az
gj jnűvelés indokolja és az elhelyezéshezaz
Erdőfelügyelőség hozzájáÁl.

t i edeft erdőteruleteken csak a termószetvédelmi kezelési tervben
:e'::'atarozott terÜleteken l<lzÍrőlag természetvédelmi,
illetve erdó- és
,,
-: gaz dálkodási, illetve közj óléti célból szabad építeni.
-l;

erdőtenileten épületet
:"t:rt ett séggel lehet építeni.

10 ha-nál

nagyobb telken legfeljebb o,3Yo

{ i edett erdőtenileten közút, közmű és távkozlési nyomvonalas
létesítmény
-*-itése csak a természetvédelmi hatóság áltú me§határozott feltételekkel
=gedeiyeáető.

1;
-

erdőtenileteken kedtést létesítenicsak természetvédelmi,

a+azűlkodási, illetve erdőgazdálkodási célból szabad.

_-lz

.

:'

erdósítésre javasolt tenilet övezetén:
:eepítésreszánt tenilet nem jelolhető ki,
u erdő művelési ág létrejattéígaz alövezetben csak az erdőtelepítés
eh et ő ségétmegő r ző tenil ethaszná at fol3rtathatő,
az óvezetbe természetszerű, elegyes erdőket kell telepíteni.
_

:

F:cöteruleten az erdőgazdátkodás
csak az erdőtorvény, az erdőterv, ill. a
r-lónböző tulajdonú erdők kezelésére létrehozott szervezetek
belső előírásai
'zernt történhet. Természetközeli erdőművelés, a természetvédelmet
.e.l1 g á1 ó vadallomány-kezelés engedélyezhető.
\ . -{

TELEpÜr,nsnnNDEzDsI FELADATOK MEGVAr,ÓsÍrÁsÁr
BrzTo SÍTÓ sa"rÁro s JoclNrnznmúnx
24. §

,

r{aEndő nélhil visszavonásig építésitilalom érvényes az
alábbitenileteken:
a l kozlekedési tenilete-k szabályozási
terven jáolt építésiteniletén és
l,tidőtávolságán belUl a 19. előírásai szerint,
§
: r a közműlétesítmények és vezetékek biztonsági övezetén
belul.

:

-{,

telePÜtési Önkormányzatot elővásárlási jog illeti
meg a település rendezési

=]adatok

megvalósítása érdekéb en az alábbiieruletekei:

-25 -

s szabályozás jóváhagyása után _ ktilön rendeletben ingatlanokra
a
i*ooiu"t"rul meghat irőzásra.-Áz elővásárlásijog, a terhelt terület határíú
őáIyozási terv "E" jellel rögzíti.)
_

{A vegtege

vL HELYI nnrnxvÉDELEM
Epítészetiértékvódelm szabályai

25.§
szahályozási tervlapunkon ...B... jellel került lehatarolásra településképwddmi szempontból kiemelten kezelendő területet,

A

Az (1) bek. lehatárolt területen belUl védendők:

r)

Az országos jegyzékben szereplő műemlók épületek
Római katolikus templom (Kossuth L u.)
Evangélikus harangórony (Petőfi u,4la)

.
.
))

tsz,:5353

Kossuth
Kossuth
Kossuth
Koszuth

155-160 hrsz

L. u. 24,26.
L. u. 56.
L. u. 9.
L. u, 64.

25hrsz

l24hrsz

30-31-33 hrsz

Helyi védelem alatt álló középületek:

.
.
ö

l 16 hrsz

Parókia (Kossuth L- :tt. 17 )
Ravatalozó (temetőben)

Helyi védelem alatt álló kőkeresztek:

.
.
.
§| A

76\rsz

Helyi védelem alatt álló takóópületek:

.
.
.
.
c}

127llttsz tsz:5352

Kossuth L. u. vége
Kossuth L. utca 136. hrsz ingatlan előtt
20313 ingatlan mellett

műemlék épületek felujításához

a Kulturalis örökségvédelmi

bozzájárulása szükséges.
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(MK
Római katolikus templom és Evangélikus harangtorony,kÖrnYezete
ügyekb_el
,el,iel határolva) védett műemléki környezetet alkotnak
_Építési
Kultúrális
a
6sl2)
:zen ingatlanokon (Petőfi S. u. 74, i5, 77, 72, 7O,
OrOksegvedehi Hivatal véleményétki ke1l kérni,

\

{(2)b,pontbanlévőhelyivédelemalattállólakóépületekkuls9

Az épületek
.ia]akításukban (utcai és udvaii homlokzatuk) me$artandók,
a jelenlegi
tetőtér
a
:atároló falain behiraz a|apralzielrendezés változtatható,
:éj alás alatt beépíthető.

elemeit: oszlopos
helyileg védendő épületek jellegzetes architektúra
kialakítása,
:,lrnácok, oromzatok diszítései,pa*enyot díszítései,.1ábazatok
kell őilzru, Ezen épületeksől az
_:tcai nyílászárőkat a felújítások során meg
fotóit is dokumentálni
,o,g"aeíyuesi tervhez u i"t r;ita, előtti horrrlokzatok

\

se]]

{(2)a,b,c,d,pontokbanszereplőépítményekadatlapjaiaszabá|yzat

:ieüék]etét képezik.

kell jegyeáetni,
helyi védettényílvánitását az tngatlan nyilvántartásba
ieieg}zés elmaraóása a védettségtényétnem befolyásolja,

§

A

.\lenntartásésallagmegóvásatulajdonoskötelezettsége'
jellel határolt, régészeti
település területén, a szabáIyozási tervlapon ...R...
belyszíwajz szerint):
_elóhelyek alövezete (a me[ekót régészetilelőhely

\

-\
:---.{
-|
-----i

l,l

Lelóhelv azonosító

Irlőhely neve

o *,ó?

Templom

9.803
o an,,|

Szentesvh:á.zi dűlő

9.805
9.806

Lelőhely kora

Középkori

óclrnri ktizé-nkori és romar kort

Moso-lcut feletti hegyoldal
r\,í^.Á l^'lf lrÁmrrÁke

köves-dombi dűő

ósk""

Római kori

óstori es.omal tori

(borrtás, a|apozás, pince_ és
_\ regészeti lelőhelyeken tervezett foldmunkák

létesítményekkiépítése,
nelygarazsépítés, Éozművesítés,egyéb nyomvonalas
el!írá,sa során a 2001, évi
:ereprendezes;, ín. telekalakítás engedélye_zési
illetékes Kesáhelyi
I_XTV. törvény oi.5 1+ 1 bek. alapjáir u riöH teruletileg
guluton u. 17.) szakhatóságként meg kell
Regionális lrodaj#

6áxhely,

kereseni

:

lelőhdet.
_\ 2001. évi L)ív. tv. 22,§-a értelmébena régészeti
H.
el
lT*T;
fuldmunkával járő beruhazásokkal lehetőség szerint
Egyebekbenuto*eny22"§(3)bek.,valamint18/2001.(X.18.)NKOM

a

rendelet

14. §

értelmében kell eljárni,

-27

-

frmfiyiben a régészetilelőhelyeknek nem minősülő területen foldmunkák
e váratlan régészetilelet vagy enrlék kerül elő, a kulturális
mtsegvedelmi torvény 24.§-ába foglaltak szerint eljárva haladéktalanul
öE§it€ni

kell a Veszprém Megyei MúzeumokIgazgatőságát.

Termés zeh,édel mí t erület

2ó.§
A depülés teljes területe az ökológiai hálózat álta| órintett egyéb terület

*piiL
Az (1)

bek. területén tájhasznáúatot megláltoztatnt csak
lrpothoz kozelítés érdekében szabad.

a

természeti

Tájképvédelmi terület
27. §

Á tátrarakter megőrzése szempontiából
BT§z 2ó. §-ban meghatározott

...T-1... jellel került lehatarolasara a
r-védelmi teniletet.

Az {l) bek. lehatárolt teruleten

4

ű bépítésreszánt

terület nem jelölhető ki,

más célúhasznosítás csak az adottságoknak
megfelelő tájkarakter erősítése, valamint közmű és közut építése

b| mivelési ág

váLltás,

érdekében engedélyezhető,

c)

a

kialakult geológiai formák megőrzendők,

di rlzemany€íöltő

á]lomás, hulladéklerakó nem létesíthető,

et qi villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek csak terepszint alatti
dhelyezéssel létesíthetők.

\r
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Telap üIesi körny ezet körny ercfu édelme

28.§
-{ mélYségiés felszíni vizek védelme érdekében kórnyezetvédelmi és vizűgyi
iatóságok áItal elfogad,ott szennyvíáárolő, ill. szennyvírtisáitő berendezés
.etesítésekOtelező érvényu(BTSz 9 (5) és (6) bek.).
§

{ felszíni szennyeződésre fokozottan

érzékeny /BTSz 31.

...Sz-1... jellel,

rzékeny tenileteket (BTSz 32. §) ...Sz-2... jeltel§) batároltak

Foganatosítandó intézkedések a BSzT
e] ó irásokban kerultek meghatár o zásr
a.

9.

§-ban,

és a

le.

szabályozási

{'

erőáőnak fokozattan kitett teniletek (BTSz 35.
§) .,.P-2.., jellel
Ie. Ezen tenileten meliorációs tatajvédelmi beavatkozások
-uroltak
*e§alósításíval, a leginkább

veszélyeáetett területek erdősítés éve\ a már
;'3]akult vízmosások rendezésével,megkötésével
fogJalkozru kell a részletes
:g-;ek készítésesorán (elkerulő út építése,patakok iizrendezése,
stb.).

f
F
t
É

i

i
f

t
{

§

i
ii

t
l

{::lÖnÖs firyelem fordítandó a területen taléihatő termőfold megóvására.
FÖldmozgatássat jráró munkavégzéssorán a felső humuszos
szintet le kell
:erneini, dePonálni és az építésitevékenységbefejezésekor a zoldfeluleteken
a:enteni- A helYszínekről humuszos talajreteget Ólszallítani csak Veszprém-eg},ei Novény és Tatajvédelrni Szolgalat engedélye alapjánlehet.
,

r- :eiepülés beépítésrenem
szánt teniletén 10 m-nél magasabb építményeket

: iornYezethez illeszkedően kell elhelyezni.

Az

épitéxengedéIyezesieljarásra

:*rújtott teryhez ájesztétikai vizsgálatoi és i

=egüatározott látványtervet kell mellékelni.

iőgsrabal}okban

:c,:-,onös figyelem fordítandó a közterületen

koaargyab ájékoztatő táblák
berendezések esztétikus elhelyezésére. {zrrbillyozási rendelkezés
=dető
t+:átendó és abban határozandó meg a település *"ulutáouk megfelelő,
:.; ekoáató rendszer formai kialakítása.
-{ Balaton Kiemelt ÚdrilÓkorzet Teniletrendezési Tervének megfelelően
te:Jt kijelölésre a térségihulladékkezelő, lerakó. @TSz 4l. § H-1)

rr"::nvezeti hatásüzsgalat (I52/lgg5{)il.12.)

Korm.

-, e mechanikai szakvéleménybeszerzése
szükséges kialakításahoz.

renaetet;,

VIL ZÁRÓ RENDELKEZESEK
29.§
i:Eantpetend teleptilés teniletén építésügyihatósági engedélyt
kiadni" és
:,-:aiJ1,,en építésitevékenységetfolytatni csak a bel- és ktitteruleti
;a:al1,ozási terveknek és jelen helyi építésiszabalyzatnak megfelelően
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-

közsés He

VII.

ZÁRÓRENDELKEZESEK
29§

lll

Vigántpeterrd teleptilés teriiletén építésiigl,ihatósági errgedéll.t kiadni, és bárnrilyerr
építésitevékerrységet fol1tatni csak a bel-és ktiltertileti szabályozás terveknek és jelen

helyi

Pl

t§l

ép ité s i s

zab ály zatnak meg fele óen
1

s

zab ad.

Jelen szabályozási előírás lratályon kír,til lrelyezi a telepiilés Monostorapati Községi
Közös Tanács VB által hozott 2lI984(VI2l) sz. Összevont Rendezési Tervről szóló
ÖRT rendeletét.

E

rerrdelet

a

kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól indrrló

ügl,ekberr kell alkalnrazni.

. 2005. február 12

..i
t

lrh-i.*l

",]"""",
Jegyző

r/

,,\[úil{t Jl,1lvu]ll:,
Polgánr,ester

szabálvzat tervezetét szász péter ós székely zsőfia tenezők állitották össze,)

rlr5 f,bx,l-J

