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vigántpetend község ön kormányzat képviseló.testü|etének
7 12016. (X|.20.) önkormányzati rendelete

Vigántpetend község Helyi Épitési Szabályzatáról sróIó 22005.(lI.18.) ör. számú rendeletének
módosításáról

VigántPetend kÖzség__Ölkoryányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szÓlÓ 1997. évi DfiVlll. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alaPján, az AlaPtÖrvénY 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyaiorsrág r,etyi 

'önkormányzatairól

szÓlÓ 2011. évi CLXXX|X tÖrvóny 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az ép'riett kbrnyezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXV|ll. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatárorótt fel.drtkörében
eljárva, a telepÜlésfellesztési koncepcióról, az integrált településfejleóztési stratégiáról és a
telePÜlésrendezési eszkÖzÖkről, valamint egyes településrendezési sajáios jogintézményekröl szóló
31412012, (Xl. 8.) Korm..rendelet 39§ 12) bekezdés a-c) pontjaiban oirtor,,jott jogköiében eljáró
VeszPrém 

}9.9)t9i Kormányhivatal Epítésügyi, Hatósági, Oxtaiasi és Törvényesúgl retügyóbti
FŐosztálY, EPÍtésügyi Osztály; Fejér Megyei Kormányhivátal Környezetvédelmi éó Természetvédelmi
FŐosztálY; Balaton- felvidéki Nemzeti Park lgazgatóság; Vesiprém Megyei Katasztrófavédelmi
lgazgatóság; VMKH Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és örokségvooitmi Hivatala; Veszprém
llegYei Kormányhivatal FÖldhivatali Főosztály, V99zprem Mégyei Korman-ytrivatal Földm.űvelésügyi és
Erdőgazdálkodási FŐosztály; Nemzeti Média és Hírközlési Hatoság; Veszprém megyei onkormá-nyzat
és a Partnerek véleményének kikérésével valamint a partnerségi egyeztetés szabál!áinak megfelelően
a következőket rendeli el:

1.§ (1) Vigántpetend kÖzség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2l20O5,(l1.28.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet.) 2. mellékletét képező Sz2 jelű 1:10000 méreiarányú Szabályoiási terv az e
rendelet 1. mellékletén a ,,szabályozott terület határa" által jelölt részterületre vonatkozó normatartalma
helyébe e rendelet 1 sz. melléklete szerinti normatartalom lép.

2.§ (1) A rendelet 4 § (2), bekezdés b) pontja helyébe az alábbi pont lép:
,,b) beépítésre nem szánt terület

- zöldterület
- mezőgazdasági terület
- közlekedési- közmű- és hírközlésiterütet
- küIönleges terüIet - oktatási, turisztikai''

(2)A rendelet 6,§ (2) bekezdés B) pontja helyóbe az alábbi pont lép:

,,B) Beépítésre nem szánt területek ,'

a) Közlekedési terület:
- KözÚti-, közmű- és hírközlés elhelyezésére szolgáló közlekedésiterület Köu

b) Zölrlterűlet
- zöldterület (közpark)

c)Erdőterület
- védelmicélú
- gazdasági célu

d) Mezőgazdasági terület
- általános
- kertes

e) Vízgazd álkod ási te rület
- vízgazd álkod ási terület

f) Különleges terüIet
- oktatási, turisztikai terület
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3.§ A rendelet,,lV. BEÉpíTÉsnr nru szÁnr rrRülrrrK'fejezete kiegészül az alábbi Új 23/A §-al

és-azaamegelőző címmel az alábbiak szerint:

,,Különleges terüIet - oktatási, turisztikai terület (Kto)

23lA §

(1) Az Szt_2 jelű Szabályozásit1ru9n ,Kto' jetlel jetött öuez9tlen turisztikai, oktatási és kulturális

f unkciókkal o rrrűgó' epületek és izok kt szolg áló épületei léte síthetők

á n, övezet beépítési paraméterei a következők:|-' 
fl Mínimátisteiekméret: 1ha

Ú Maximátis beépíthetőség: . 20/o

c) Az épütetek miaximális építménymagassága: ?,5 
,

Ó Mintmális zöldfetület: 70 %

(3) Az övezetre vonatkoző speciális előírások:\-/ 
a) a teruezett e!ő-, oldal-, hátsókert: 10 m

b) csak átíört kerí,tes létesítheíő a btesítendő épütet(ek) körül, a telek legfeljebb 30%-án;

c) ápületek a helyi nrgv*űioiat figyelemne ieia anyaghasználattal, 35_45 fokos

m ag astetőv el léte síth etők

d) a t Éinrtarok menténhonos fafajokbőt állő_fa és cseryesor telepítendő

e) épület ethelyezéshez nwaiiirv'készítendő a vonatkozó jogszabályok szerint,'

(4) A telken neúi utesítendő zötdferuűet ngites fásííással ketl kialakítani, melYnek során csak a

iérségben honos f af ajok te le píthetők,

(5) Epütet xiríáűái, 1niev9, h.a. csak raktározási funkció létesűI) a közművesííeííség

ioínatkozásaban a következők biztosítása esetén /eheíséges;

- villamosenergia-szolgáltatás, vízellátás
_ közműves szennyvízelvezetés vagy az ítletékes .h.atóságok 

által elfogadott korszerŰ, zárt

szennyvízelhetyezésitletveegyediszennyvíztisztÍtás',,

záró rendelkezések
4. §.

Ez a rendelet a kihirdetéstöl számitott 30, napon lép hatályba. 
., _ _.,_,_,^^ l.^ll ^l,almaz

Jelen rendetet renoetxezáseit a hatályba lépést követően inditott ügyekben kell alkalmazni,

/nil --\- c --{
takács'Lászlóné )

legyző

(1)

(2)

"te4r-kardos Tibor

alpolgármester

Kihirdetés napja: 2016. november 20,
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A 7/2016. N.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
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