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TARTALOMJEGYZEK

I. JOVAHAGYASRA KERULO MUNKARESZ

HatArozali javaslat a TelepUl6sszerkezeti Tervhez
TelepUlesszerkezeti Terv a BELTERULETRE TSZ-1 M = 1:4000
TelepUl6sszerkezeti terv a KULTERULETRE f SZ-2 M = 1:16 000

II.AZ ORSZAGOS TERULETRENDEZESI TERV MEGFELELoSEGENEK
IGAZOLASA

III JOVAHAGYASRA KERUL6 MUNKARESZ

Helyi epitesi Szab6lyzat
Szabllyoz6si terv a belterUletre SZ-1 M = 1:2000
SzabAlyoz6si terv a kUlterUletre SZ-2 M = 1:10 000
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TELEPULESSZERKEZETI
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]ELMAGYARAZAT
ARJ,6 TELEvfiLES SZERKEZE n TERWHEZ (TSZ I /a+.)

b@it6ue szAnttefilet
BEEPiTESRE SZANT TERULETEK:

tffi

m
IITIN
IITTTII
ttTTTlt

Lak6teriiletek

Kedv6rosias kistelkes lak6ter[let

Kedvfuooias szalagtelke lak6ttrtrlid

Falusias kistelkes lak6tenilet

Falusias szalagtelkm lak6teriilet

Faluia kerts lak6ter[let

Vegyes terfiletek
Teleprildskdzpont vegyes tenilet
(sorm udvamr)
Telepril&kdzpont vegyes terilet
(lak6 ill. int6zmenyi terEletek)

UdtitO teriletek
H6tv6gihdzas tdil6t€{iilet

Gazdasilgl teriiletek

Kereskedelmi, gazdas 6gi tr;fil=t

Kiilonle ge s teriiletek

Temet6

St'and, kemping

Spdts6lya

HALOZATI ELEMEK:

Orszrigm frrfit

Onzigos 6rit megval6sitrisn javasolt
nymvmala

Orszfgos nelldkrit

Onz6 gos mell6krit twsett
nymvmalkmrekci6ja

Teleprilr5si gyiijbnt

TqvezetLkqd*pffia

BEEPiTESRE NEM SZANT TERULETEK:

Zdl&qnlel

Vizgazd.llkod.isi tenilet

Kerfs69

EGYEB:

Int6zm6nyter[let

Mfi eml6ki komyezet hahira

Mfieml€ki vddelem alan ill6 eprilet

Helyi rirtikvddehi teriilet hafr{ra

Helyi v6delemre javuolt ep[let

V6d6t{vols6g

A-librinyriszot ter0let hatrira
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lgazgatasi

Oktatisi

Mfivel6desi

Egyhizi

Eg6szs6glgyi

SporQ.ltya

Szabadid6

Posta

Temetii

F-ml6kmii, szobor

Kereskedelmi

Szooidlis int6m6ny

Gy6gyszertdr

Pressz6

Vend6glStohely

Pako16

Autobusz meg6ll6holy

cs6nakkik0r6

Horgriszr{si lehet6s6g

Stand

Yizmii

R6g6szoti lel6hely

Megengedet szintteriilebiiriisrigi mutato (max.) @







JELIUIAGYARAZAT
ARLO rELEpwE s szERKEreTr rERuEnEz GSZ-2)

beepitEsre nem szfnt brtilet

Kozigazgatri-si tallet hal6m

BEEPiTESRE SZANT TERULETEK:
-lll-

MEGLEVO TERVEZETT

MezS gazAasigi-ipri tsdlet

Ipari-gazdmdgi tatlet

Kulonlegm tanile! sportpiilya

BEEPiTESRE NEM SZANT TEIT-TUTST<:

IGFSI

IGFI

fKt-_l

HALOZATIELEMEK:

Orsz4gos f6tt s twez# dkstll6 szkasz

Onzigos mell6<ra cmm6ponttal

Telepul€si grfijt6tt

Kdrforgalmi csom6pont

Ka6kprint

\ffiZoc AZDASAGI RENDELTEIESU TERULETEK:

Inteuiv hmadlatu mez6gazduigi teuld(szAnt6') tNC;l

E><twiv hroailatu mm'gazduigi taul* (re! legef6) tNIi"l

Kertseg (ztu&st) tTFl

ERDOGAZDASAGI RENDELTETESU TMUTBTEI<:

tTflTfff|T|tlTll

Vedelmi c6lu sddtqtiLlet I Ev I

VUC PZO X-TODASI RENDELTETESU TMTTTBTET:

Vi4azrl6lkoclisi tauld (patak, rirck, vimosis)

Vizgazililkod.isi tuEl€r (Arl6i to)

EGYEB:

Ktrldnlegs tsr[let, b6nya

Brinyatelek hatira

Al6b6nyrisrctt tuulaek hatdn

Fokorcttan muziwsrlyc,
felszimo2gSsos tanld batdra

V€d6t6votsig

Tmavid6ki T6jv6delni Katrzri hatiim

Tamavid6ki T6jv6delmi Kdrzd tsolde

E)CEGE vedetttqiilef

Kiemelta fmtos €rrekery tm6zefi tsulet
dverete (OTrT)

Natua 2000 taulet

Orszigos okol6gi ai hil6aI 6r vAE

Tmsretitsrilef

PIKTOGRAMOK:

t-T t

t-vt

fKTl

VYVY

-IX-IX-il-
uil[ltTt
|',,1!i t'X\i/l

NN\iSN

Tmet6

Fom6s

Vadrisz:hriz

@
e
@

Balang

Szill6.shely

Milemleki v6delem alatt
6116 ?nlet

@
e
@

Felhagyott bSnya

Tmistapiha6hiz

F0ldv6r

@
@
o



HATAROZATI JAVASLAT:

T6 rgy: A RLO KjZIG AZGATAS I TE R U LETE RE keszitett telepU l6sszerkezeti te rv

elfogaddsAhoz.

OnkormdnyzatAnak KepviselotestUlete a fenti targyu eloterjesztest megtdrrgyalta es
az alAbbi hatlrozatol hozza.
A TelepUlesszerkezeti Terv sz6veges munkar6sz6t a TelepUl6sszerkezeti Leir6s
szerint dllapitja meg.
A telepUlesfejlesztesi, telepUl6srendez6si tev6kenysegek enged6lyezese sordrn a
TelepUl6sszerkezeti Tervben 6s az elvdlaszthatatlan r6sz6t kepezo
TelepU lesrendez6si Leir6sban fog laltakat egyUttesen kel I a lkalmazn i.

Felelos: polgdrmester

Hat6rido. folvamatos
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E loterjesztes : ARLO Telep U lesszerkezeti Terv6hez.

I. FEJEZET

1.)A Telepulesszerkezeti Terv hatdlya a telepUles teljes kdzigazgat6si terUlet6re
kiterjed.

2.)A tervezesi terUleten a terUlet-felhaszn6l6st korlAtozo l1nyezo a kedvezotlen
terepadotts6g, helyenk6nt a vlzmosdsokkal szabdalt terulet.

3.)Az egesz terUlet jelenleg r6szlegesen kozmtjves szennyvizelvezel6ssel elldtott
terUlet.

4.)Az 1.) pontban meghat6rozott terUleten terUletet felhaszndrlni, tovzibbii telket
alakitani, epitesi munkdt v6gezni 6s ezekre hatosdrgi engedelyt adni az adott
engedelyezesi eljlrAsban 6rintett (szak)hatos6g, a BUkki Nemzeti Park lgazgatosdtg

hozzajArul6sdval, valamint az 6ltal6rnos hatosdrgi elolrdsoknak (az OTEK, az
Agazati szabvdnyok stb.) megfelel6en 6s jelen TelepUlesrendez6si Leirds 6s
TelepUlesszerkezeti Terv, valamint a Helyi Epltesi SzabAlyzat egyUttes
alkalmazAs6va I sza bad.

5 )A terUlet-felhaszndl6si egysegek epftesi ovezeti szabAlyozds6t a Szab6lyozdtsi
Terv 6s a hozzA larlozo Helyi Epitesi Szab6lyzat halArozza meg.

lgazgat6si 6s belteriileti hat6r

1.)A telepules k6zigazgatdsi hatdra nem v6ltozik

2.)A belterUleti hatdr/beepltesre szdnt terUlet hat5ra megv6ltozik. /A megvdltozott
belterUlet vonatkozo resz6nek rendeltet6set jelen Telepulesszerkezeti Terv
halArozza meg. A belterUleti hatdrr modositdsdnak tdrrgyAl kepezik a lakoterUletek
terUletek kijelolese, illetve a kUlonleges terUletek./

3.)A TelepUlesszerkezeti Terv tdvlati fejlesztesi terUleteket is kijelol. E terUletek
szakaszosan kerUlnek dtminositesre a konkret fejlesztesi 6s epitesi igenyek
fUggvenyeben.

4.)A TelepUl6sszerkezeti Terv hat6lya a16 eso terUleteken levo telepUl6sszerkezeti 6s
terUlet-felhaszndldsi egysegek funkcio es beepitesi mod szerint az alAbbiak szerint
ta g o lod na k a megv6 ltozott te rU lethas znAlat szeri nt:

a.) beepit6sre sz6nt terUletekre , azon belUl epitesi ovezetekre
b.) beepitesre nem sz6nt teruletekre, azon belUl on6llo funkciondlis dvezetekre
tagozodnak

5.)Az egyes terUletek terUlet-felhaszn6ldsi modj6rt a TelepUl6sszerkezeti Terv
hatArozza meo.



A Teleprilesszerkezeti Terv elemei

-a kozleked6si rendszer jelolt elemei es hierarchidja
-a terUlet-felhaszn6ldsi egysegeken belUl eltero funkcioj0 terUletegysegek hatArai
-szi ntteru leti su ruseg

A Telepri l6sszerkezeti Terv modosit6sa

'1.)A TelepUl6sszerkezeti Terv elemeinek megv6ltoztatds6hoz a TelepUlesszerkezeti
Tervet 6s a hozzA larlozo TelepUlesrendez6si Leir6st modosltani kell.

2.)A TelepUlesszerkezeti Terv modoslt6sa eset6n a modosilAs az erintett terUlet-
felhaszn6ldsi egyseget mag6ba foglalo legalabb egy tombre vonatkozzon, 6s az
adott terUlet kornyezeteben levo szomsz6dos tombdk egyutteset is vegye
figyelembe.

3.)Amennyiben a TelepUl6sszerkezeti Terv m6dosit6sa vonalas jellegu
l6tesitmenyeket es foforgalmi, forgalmi 6s gytljtoutakat 6rint, ugy az erintett szakasz
teljes eg6sz6nek kornyezetet figyelembe kell venni.

II. FEJEZET

A TELEPULES TERMESZETI ES EPITETT KORNYEZETENEK
VEDELMI EL6iRASAI

A telepUlesi kornyezetv6delem eloirdsai kiterjednek:

-levegotisztasdg v6delem :

Altaldnos levegominosegi besoroldrs
OkolOgiailag 6rz6keny levegotisztasdg-v6delmi ovezet a Tarnavideki TK altal

erintett terUlet.

- vizminos6g v6delem
Felszini szennyezod6sre kozepesen 6rz6keny terUlet
A 6rz6keny terUlet, int6zkedesi szennyezettsegi hatdrertek Ci=C1 kategoria

- fold vedelem
A termofdldon t6rteno beruhdzdrs eset6n a beruhAzo koteles a terUletileg
illetekes Foldhivatal foldvedelmi hatosdgi engedely6t beszerezni

- hulladekqazd6lkodas
A telepUlesi hulladekgytjjto rendszerbe be kell kapcsolodni.
A vesz6lyes hulladekok dtmeneti tdroldsdrrol gondoskodni kell.

- zai 6s rezg6s elleni v6delem
kertvdrrosias, falusias, illetve kU16nleges terUleti kategoria

term6szetvedelem
ARLO kozseg hatdr6ban orszdgos jelentosegu vedett term6szeti terUlet a
Tarnavid6ki Tajvedelmi Korzet tovdrbbd a Nemzeti Okologiai HAlozat terUletei,
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az Erzekeny Term6szeti TerUletekkel, (ESA / ETT) 6s a KUlonleges
Mad6rvedelm i terUletekkel (SPA), illetve a Term6szeti TerUletekkel.

- iillattart6ssal kapcsolatos el6irdsok
az Allallartdsi szabd lvrendelet 6 rv6 nves

III. FEJEZET

A TELEPULESSZERKEZETI TERV HALOZATI ELEMEI

F6forgalmi ut
A 25-os szdmu m6sodrendu fo0tvonal illetve annak tervezett elkerUlo nvomvonala

A telepUles kozigazgat6s terUletet tovAbbi alsobbrendu utak is 6rintik, espedig
- 23114-es szdmu Borsodszentgyorgy-Arlo osszekdt6 0t.

Telepi.il6si f5 rlt
-Ady Endre 0t

Bekot5 utak
- Jdrddnhdzan keresztUl Csernely iriinydba kist6rs6gi osszekot6 utsz6mozds nelkUl

IV. FEJEZET

A TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK TAGOZODASA
(TERULETI ELEMEK)

Be6pit6s re sz6nt teri.i letek:

Lakoterriletek

Kertv6rosi lak6terti letek
Lke-1 kertvdrosi kistelkes lakoterUlet
Lke-2 kerlv6rosi nagy-szalagtelkes lakoterUlet

SzintterUleti srlrus6g: 0,3

Fal us ias lakoterii letek
Lf-1 ovezet (falusias, hagyom6nyorzo, aprotelkes beepitessel)
Lf-2 )vezet (falusias, kertes karakterrel keveredo hagyom6nyorzo, szalagtelkes
beepitessel)
Lf-3 falusias kertes lakoovezet

SzintterUleti surris6g: 0,3



Telepti l6skozpont vegyes terti let
Vt-1 - (telepUleskozpont vegyes terulet, jellemzoen lakoepUletek elhelyez6s6re
szolgdlo, soros udvaros terUlet
SzintterUleti surus6g: 0,8

Vt-2 - (telepUl6skozpont vegyes terUlet, jellemzoen alapfok0 es egyeb
intezmenyek elhelyezesere szolg6lo terulet.
SzintterUleti stirtis6g: 0,8

Gazdas6gi tertiletek
Gip ipari gazdas69i terUlet
Gip-M mezogazdas6gi-ipari ovezet
Gksz kereskedelmigazdasdgiterUlet

SzintterUleti srirrls6g: 1,0

Kii lon leges teri.i letek

Ksp, Kt, Kst (sportpdlya, temeto, strand terUlete stb.,)
SzintterUleti surtls6g: 0,2

UOrilO teriiletek

_ Uh - hetvegihAzas terUlet
SzintterUleti surus6g: 0,2

Be6pit6sre nem szant tertiletek:

Kozleked6si 6s kozmfielhelyez6si tertiletek

Zold teriiletek

Erd5 tertiletek

Mez6gazdasAg i terli letek

Me-|, drltaldnos mezogazdas6gi terUlet - jellemzoen sz6nto terUletek -intenziv
haszndlattal
Me-E, dltaldrnos mezogazdasdgi terUlet - jellemz6en, gyep, legelo terUletek -
extenziv haszn6lattal
Ma-Eo, dltaldrnos mezogazdas6gi terulet - jellemzoen, gyep, legelo terUletek -
extenziv hasznAlattal az okologiai hAlozat ovezet6nek terUleten belUl.

V6delmi c6lu teri.iletek

Egy6b teriiletek

Hodos-oatak
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V. FEJEZET

nz EpitEszETr onOxsec vEDELME

Mfieml6ki v6delem alatt 6ll:

Kat. Tsz. Helys6g Tipus V6d6si
h.sz.

Cim Hrsz. Objektum

M 1221 Arlo Romai
katolikus
templom

863-
4t1953

Dozsa
Gyorgy u.29.

270. Rk.
templom,
gotikus '15

sz.
Ujjaepitve es
toronnyal
bOvltve
1 786-ban,
Berendez6s:
szoszek,
rokoko, 18.
sz.

Mill 91 59 Arlo Yad1szhAz 7566/'1980 lv6nkaouszta 0152 YadAszhAz.
(Szolgdlati
lakas,)

Mfieml6ki kornyezet a R6mai katolikus templom kcirtil
( Hrsz.: 270 |

Helvraizi sz6m Meqnevez6s
9t2 lakotelek
o/? akotelek
9t4 akotelek
10 akotelek

269 akotelek
271 parokia

Helyi vedelemre javasolt 6ptiletek

Sorszam Utca meqnevez6se Hitzszlm Helvraizi szam
1 Adv Endre 11 626
2 20 619

22 620
4 24 oz5
5 z6 ozl
o 32 632
7 658
R ot 705
o 117 839
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10 128 786
11 133 890
12 849
12 165 Q epUlet) 1582
14 168 897 t2
A-lc 175 1576
16 181 4 tr.72.

17 193 1 566
1B 196 939
4A 942t1
ZU 201 1 558
21 zt5 1551
22 226 1 086
ZJ 234 1094
24 248 11 1^

25 1 130/8
zo 260 I 134
27 270 I 137
2B 272 1 138

29 280 1392
30 282 I JVJ

31 286 1 395
32 292 1 398

298 1401
34 308 1406
?6 310 1407
JO 328 141913
37 Mdtv6s ki16lv 1154

1317
39 6 1 316
40 ZJ 1244
41 29 1240
42 1 185

43 60 1 
,1BB

44 92 1207
45 1216
46 1217
,47 1219
4B 1220
49 Kassai 32 1273
50 793t2
q1 4 407 t2

52 14 403
6? 14 403
54. 40 1 358
55 Pozsonvi 1 1694
AA 4 1644
57 16 1 635
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,\ ]{ T6ncsics telep 1 17 13
59 - 1723
60 zv 1620
ol 25 17 18

oz 17 14
63 17 15

64 ?q t/ lo
65 66 (2 epUlet) 1744
oo 6R t/oo
67 Zrinvi Miklos 7 1887
6B 44tl 1884
69 14 1 686
70 30 1758
71 31 1870
72. JZ (2 epUlet) t/oJ
73 52 183111
74. 81 1852t2
74 97 1844
/o. R6koczi Ferenc I 386
77. 17 379
78. 18 1649
7A 19 377
BO 21 355
B1 zo 1 659

30 I oou
3Z 166'1

84. <X 1 663
85. 46 1 668
86. trA

1 669
87. Dozsa Gvorqv 2 1911t8
BB 344
B9 320
on to 1921
91 298
92
93 9/3
94 39 256
95 41 255
VO 49 247
97 61 240t2
98 66 237
L' L,I 236

'100. 70 14

101. 72 1B

102. 82 ZJ
1 03. BO (2 epUlet) 27
104, B9 195
105 91 194
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1 06. 95 192
107. 9B 22

1 08. 102 JO

109 104 39
110. 1051a 187
111. 148 56
112. 196 7B
113. zuo
115 Brassoi 4 1897

1 16. Zombori 849t1
117 , z 850
118. 859t4
119. Ben6te 818
120. 12 821
121. Hunvadi 5 108012
122. B 961

123. 17 1079t1
124. 19 1077
125. ZJ 1075
I zo. 25 1074
127 zl 1064
128. 973
129. JU 974
1 30. 5Z 975
131, 47 '1059

132. 61 1052
4 aa 72 989
134 76 oql
,1 ?R 96 1002
136 96/a 1003t1

Helyi vedelem alatt 6llo 6piiletek eseten
A homlokzati megjelen6s megtartando, vagy rekonstrudlando,

HagyomAnyos 6pit6szeti karakter v6delemre javasolt terti let
A falukozpont terUlete, a telepUl6sszerkezeti tervlapon jeldlt terUlet
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VI. FEJEZET

A FEJLESzTEST cElor vEcnenRJTASANAT tRArrryRl A RENDezEsr rERV
KERETEIN EELUI-

1.)A kepviselo testUlet a fejleszt6sre szolgdlo rendezest ugy kivanja vegrehajtani,
hogy eloszdr a belterUleti tartalekok a foghijas terUletek kerUlnek beepltesre, majd
ezt kovet6en kerUlhet sor 0j utcak nyitasdra es telek 6trendez6sre.

2.)A lakoterUletek fejleszteset alapvet6en a meglevo foghijak beepit6s6re alapozza,
uj teruletek belterUletbe vondsa a terv t6vlatan belul nem valik szUks6gess6.

3.)Halozati elemek vonatkozds6ban a ker6kpdrr0t fejlesztesek lehet6s6get adnak a
telepUlest kultu16lis es csillagtura kozponttd fejleszt6sre.

4.)A celok kozoit szerepel a martin salakos hAzak dtepitese.

5,)A telepUlesfejleszt6si koncepcio es a telepUlesszerkezeti tervben rogzitett celok
megvalosul6sa erdekeben p6nztdmogatdrst ny0jto pAlyazatokon kell r6szt venni.
ApalyAzatokon valo r6szvetelhez telepUlesfejlesztesi programokat kell kidolgozni.

6.)Az Onkormdnyzatnak a telepUlesrendez6si tervek ervenyesit6se erdekeben
folyamatosan gondoskodnia kell a szUks6ges tovdbbterveztet6sekrol 6s egyeb
kapcsolodo feladatokrol.
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AZ ORSZAOOS TERULETRENDEZESI TERV. A KIEMELT TERSEGEK ES A
B-A-Z MEGYEI TERU LETREN DEZESI TERVEN EK VONATKOZASA

Az OrszAgos TerUletrendez6si Terv 2003. evi XXVI. evi t6rv6ny celja az orszAg
t6vlati t6rszerkezet6nek meghatdrozAsa, a teruletek haszn6latdnak 6s a term6szeti
er6forr6sok megorz6senek 6tfogo szabAlyozAsa, valamint a fejlesztesek muszaki 6s
okologiai keretfelteteleinek biztosit6sa. A Terv a kovetkezo r6szanyagokat
tartalmazza'.

- Tersegi szerkezeti terv - Orsz6gos TerUletrendez6si SzabAlyzal Az OTrT
meghatdroz6sa szerint az Ozd-PetervAsdrai dombsag 6s a 6s ezen belUl a
Tarnavideki Tdjvedelmi Korzet, illetve annak puffer dvezete az igen erosen, 6s
erosen 6rz6keny tdjerzekenysegi kategoridba tartozik. A tervbol nem szurheto le
olyan javaslat, amely donto vdltoztat6st eredm6nyezne a jelenlegi terUlethasznAlatlal
szemben. Inkabb erositeni l6tszik az eredeti 6kologiai adottsdrgoknak megfelelo
differencialt t6jhaszndlatot. Kiterjeszti a v6delmi terUleteket, a hasznAlatba tartott
terUleteknek pedig legalabb a fel6t extenziv hasznositdsfnak javasolja.

Az OTR 5.S.(1)T6rs6gi teri.ilet-felhaszn6l6si kateg6ri6nak valo megfelelcis6g
lgazol6sa:

A legalabb '1OOO ha terUletu t6rsegek alapjan ARLO kozseg erdogazdasdgi t6rsegbe
kerUlt besorol6sra.

A telepUlesfejleszt6si koncepcio adatai szerint a telepUles k6zigazgatdsi terUletenek
megoszl6sa az alAbbiak szerint alakult.

to

Fold r6szlet statiszti ka fekv6sen k6nt

egy6b egy6b r^__^_
. foldreszletek cindll6 ciiaf lO 9t::t:TeKVeS terutetsz6ma 6pi.iletek lak6sok 'i;i;'

szama szama

legkisebb
fold16szlet

terrilet
(m2)

belterrilet 2085 19 14 2833103 20

ktiltertilet 693 0 0 44033'153 48

osszesrru 2778 19 14 46866256

Foldr6szlet statisztika miivel6si 6gank6nt

. fcildr6szletekmuvetest aq- szama

erdci 103

gyep (legel6) 304

Gyep (r6t) 114

gytimolcscis 3

kivett 2207

cisszes leqkisebb
atr6sztetek atr6szlet ;i;;;;f .legnasvobb-;'-::':- alr6szletteriiletszama teruteT rerutet(m2) i;rt (m2)

123 31485990 979 2192281

366 7460439 71

139 1564446 198

3 13454 2567

2215 3270638 20

96143 11255

732346

7623

81290

219510

6tlagos
al16szlet
terrilet
(m2)

255984

20384

4485

1477

12772sz5nt6 1 95 240 3065258 303

s261544603'1 1116 2096 1508
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Az OTrT t6rs6g i terii let-fel haszn6l6si kategoridkra vonatkozo szab6lyok

A tersegi terUlet-felhaszn6ldsi terseget legalabb 75 ok-ban erd69azdas6gi
hasznoslt6s0 ters6g kateg6riSba kell sorolni, a fennmarado r6szen vdrosias
telepulesi terseg nem jelolhet6 ki. A megyei teruletrendez6si tervnek az orsz6gos
eloirdrst 85 %-ban kell teljesitenie, igy a helyi saj6tossagok figyelembevetele ezen az
intervallumon belul lehets6oes.

A telepUles teljes kbzigazgat6si terUlete 4686,6256 ha

A belterUlet 283,3103 ha

A kUlterUlet 4403,3153 ha

Erdo 3148,5990 ha

ARLO erdogazdas6gi tersegnek szdmil, klzigazgatasi terUleteb6l eloirdrs szerint
kotelezo 6rvennyel ha az OTR szerint erdogazdas6gi tersegkent kell eloir6nyozni
ami biztositott. Az erdo terUlet szukseges nagysdgrendje 2817,92 ha, mely
biztosithato, tovdbb6 az alacsony aranykorona ertekri szdntok is 6talakithatok
gazdas6gi erd6ve, ami nem jAr rendez6si terv modosit6sdval.

Az OTrT orsz6gos mrjszaki infrastruktura-hAlozatok 6s egyedi epitmenyek
el he lyezes6re vo n atk ozo szabfly ok

Az OTrT. 9) S 1 alapjan hAlozati, infrastruktura hllozatok vonatkoz6saban, a
kdz1lhalozat orszdgos fo elemei -gyorsforgalmi utak vonatkoz6sdban ARLO
KOZSEG kozigazgat6si terUlete 6rintett, mivel a kozsegdeli reszen fog haladni az
25-os m6sodrendu f60t.

Eletminosegi es kornyezetv6delmi, valamint balesetveszely elhArit6si szempontok
indokok alapj6n indokolt a telepulesszerkezeti terven eloiAnyozni a 25-os sz6m0
kozft 6tvezetes6t a telepUlesen kivUl, mivel a terseg szempontj6bol fontos
kozlekedesi folyoso jelentos kornyezetterhelest jelent, illetve a megyei
terU letre ndez6s i terv torzsh Alozati 0tke nt szerepe lteti.

Orsz5gos kerekpdrrft t6rzshSrlozat elemei 6ltal a telepules nem 6rintett.

Az OTrT Tersegi Ovezeti Szabdlyai alapjan ARLO vonatkoztatva a 12.$.a)b) es c)
pontban felsorolt szab6lyok 6rv6nyesek.

Kiemelten fontos erz6kenv term6szeti terUlet ovezet6vel nem erintett.

Orsz6gos okologiai hllozat ovezet6vel 6rintett, melyre a tv. 13.S-a vonatkozik
(1) Az orszdgos 6kologiai hAlozat ovezetben csak olyan kiemelt tersegi 6s megyei
terulet-felhaszndldsi kategoria, illetve dvezet jelolheto ki, amely az Okologiai hAlozat
termeszetes 6s term6szetkozeli elohelyeit 6s azok kapcsolatait nem kdrositja.
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(2) A kozmuvezet6keket 6s a jdrulekos kozmuepitmenyeket 0gy kell elhelyezni, hogy
azok a tajba ill6ek legyenek. Az )vezetben az [j es felfjitando nagy-, koz6p- es
kisfeszUltsegLi vezetekeket ha azt taj- es termeszetvedelmi ig6nyek indokoljak
foldkabelben kell elhelvezni.

(3) Az ovezetben b6ny6szati tevekenys6get folytatni a bAnylszati szempontbol kivett
helyekre vonatkozo elolr6sok alkalmazAs6val lehet.

(4) Az orszdrgos Okologiai halozal ovezetet a kiemelt tersegi 6s a megyei
terUletrendez6si tervben vedett term6szeti terUlet, vedett term6szeti terUlet
vedodvezete, term6szeti terUlet 6s 6kologiai (zold) folyoso ovezetbe kell sorolni.

Komplex t6jrehabilit6ci6t ig6nyl5 tertilet ijvezete 6ltal 6rintett, melyre a tv.14. $-
a vonatkozik

A komplex tdjrehabilitaciot igenylo terUlet dvezetben a terUletek ujrahasznosit6si
celjdt a kiemelt ters6g 6s a megye terUletrendezesi terv6ben, a telepUlesek helyi
tdjrendezesi szabdlyainak, vagy a helyi telepUlesrendez6si eszkdzdk
figyelembevetelevel kell megh al1rozni.

BORSOD.ABAOJ.ZEMPLEN MEGYE TERULETRENDEZESI TERVENEK
VONATKOZASNI

Tersegi terUlet-felhaszndldsi egyseg vonatkozds6ban jellemzoen erdogazdas6gi
t6rsegbe sorolja be a telepUl6st, illetve a klzigazgatiisi terUletet. Mindemellett a
megye agglomer6cios zon6jdval is 6rintett a kozeli vdros Ozd vonatkozds6ban.

A megyei szabAlyoz6si terv tervezete a telepUles vlzfolyrisok menti terUleteit
okologiai folyosok Ovezetebe sorolja. Vedelmi szempontbol a terUlet reszben
okologiai tajrehabilit6cio ovezet6be tartozik. (Ld ! Hodos-patak)
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RENDELETE

Helyi Epit6si Szab6lyzat

ARLO KOZSEG Onkormdnyzalilnak Kepviselo-testUlete a helyi 6nkormdnyzalokrol
szolo, tobbszor modosltott 1990. evi LXV. torveny 16.S,(1) bekezd6seben kapott
felhatalmazas alapjan, valamint az 6pitett kornyezet alakitdsarol es vedelmer6l szolo
tobbszor modosltott 1997. evi LXXV|ll. tOrveny 6 $.-aban foglaltakra az epites helyi
rendj6nek biztoslt6s6ra megalkotja a Helyi Epitesi Szabalyzalrol (HESZ) szolo
rendeletet az alAbbiak szerint:

A rendelet hat5lya

1.S

(1)A rendelet terUleti hatSlya kiterjed ARLO kozseg klzigazgatdsi terUletere.

(2)A rendelet hat6lya al6 tartozo terUleten teruletet alakitani, 6pUletet es mds
epitmenyt (a mut6rgyakat is ide ertve) tervezni, kivitelezni, 6piteni, felujitani,
dtalakitani, korszerusiteni, bovfteni, lebontani, haszndlni, valamint mindezekre
hatosdrgi engedelyt adni az 6ltaldnos erv6nyu eloirasok mellett csak 6s kiz|rolag e
rendelet 6s a hozza tarLozo Szabflyozdsi Terv egyUttes alkalmazlsdval szabad.

(3)A rendelet terUleti es tdrgyi hatdrly6t 6rint6 minden term6szetes 6s jogi szemelyre
n6zve kotelezo eloirdsokat tartalmaz. A rendeletben foglalt kotelez6 eloir6soktol
elterni csak a HESZ es a Szab Alvozttsi Terv modositdrsiival lehet.

2.S

(1)A beepit6sre sz6nt terUletre (belterUletre) - a vonatkozo tervlapokon (SZ-1 , SZ-2)
jelolt - kotelezo szabalyozdsi elemnek kell tekinteni az allbbiakat'.

- a k6zterUlet es egyeb terUlet-felhaszndl6si egysegek hatSrvonala,
- epitesi hatdrvonal,
- az elt6r o te rU let-fel h aszn6 | ds i egys6gek h atd rvona la i,

- a terUlet-felhaszn6lasi kategoridk, a terUlet-felhaszn6ldsi besorol6s, ovezeti
besorol6s,

- a legnagyobb beepitettseg m6rt6ke,
- a megengedett epltmeny magass6g,
- a minimdlis telekm6ret,
- a kotelezo beepitesi vonal,
- a kornyezetv6delmi elolrdsok,
- korl6tozdsok.

20r i;'
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(2)Az (1) bekezd6sben felsorolt k6telezo szabAlyozdsi elemek a telepUl6s egesze
szempontjiibol a legfontosabb elemek, ez6rl azok modosit6sa megv6ltoztatdsa csak
a SzabalyozAsi Terv modosit6sSval torlenhet.

3.S

(1)A beepitesre nem szdnt terUletre (kUlterUletre) - a vonatkozo tervlapon jelolt -
kotelezo szabIlyoz6si elemnek kell tekinteni az alAbbiakat'.

- a szabAlyozdsi vonalakat,
- a terUlet-felhasznSlSsi egys6gek hat6rdt,
- a terUlet-felhaszn6liisi egysegeken belUli ovezetek hat6rdt,
- a terUlet-felhaszndl6si egyseg, illetve ovezet jel6t,
- a terUlet-felhaszn6l6si egysegekben, illetve ovezetekben eloirt beepitheto

legkisebb fold reszlet nagys6gSt,
- a terUlet-felhaszndl6si egys6gekben, illetve ovezetekben kialakithato legkisebb

f6ld reszlet terU letet,
- a belterulet b6vites hatdrdt.

(2)Az (1) bekezdesben felsorolt szabdrlyozAsi elemek csak a SzabAlyozdsi Terv
modosit6saval valloztathatok, illetve szUntethetok meq.

4.S

A kotelezo ereju elemek modositdrs6ra vonatkozoan a terUletrendez6si tervek
keszlteserol, egyeztet6s6rol, m6dositdrsdr16l es karbantart6sdrol az epitett kornyezet
alakitiis6rol es vedelmer6l szolo tobbszor modositott '1997. evi LXXVIll. sz. torv6nv.

l. Felezet

Az 6pit6si enged6lyez6s Slta16nos szab6lyai

5,S

(1) Az infrastrukturAkra vonatkozo el6ir6sok az alabbiaK'.
a., A szennyvizhAlozat

-vezetekevel ellatott terUleten epltesi engedely csak egyideju rdkotesi
kdtelezettseg gel ad hato.
-kiepfteseig a tObbi terUleten csak zSrt-szigetelt szennyvizlArozo vagy
hatosagilag engedelyezett k6zmupotlo letesithet6. Ez vonatkozik az
Srnyeksz6k rirgddrere is!

b., az infrastruktur6k egyeb elemeire vonatkozoan: tilos
-a sugdrzott hirkdzles tornyainak l6tesit6se,
-lemezhazas trafo es epftett g1znyomAs szabdlyozo elhelyez6se

az Lke-1 ,2 , Vl-1 ,2 leli 6pitesi ovezetekben
c., a gazdas6gi terUleteken a szUkseges kozmrlvesitettseg a technologiAhoz

rendelt infrastrukturak egyidejrl megvaloslt6sa kotelez6.
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d. az epltesi telkeken (sem alatta, sem felette) nem haladhat at tobb telket
kiszolgdrlo k6zmu gerincvezet6k (vlz, csatorna, gdz, villany stb.)

(2) Terepszint alatti epitmeny:

a., a klzponti belteruleten lakoovezetben kulon6l16 epitmenykent pince, illetve
teremgar6zs nem letesitheto
b., gazdasdgi terUleten csak technologiai c6lra letesitheto. Merteke a
meretezessel igazolt szUksegletet nem haladhatja meg 6s csak epitesi helyen
belul helyezhetok el

(3) Keritesepites: dltaldnos kdvetelmenyei:

a.)A gyalogos kozleked6st kiszolgdlo utcAk 6s a gyalogos es gepjdrmuforgalmat is
kiszolg6lo utcdk hatdrvonal6n legaldrbb 1,60 m magas , ettort faanyag0. A csak
gepjarmLl forgalom felol 1,80 m magas legal6bb 70 %-ig tomor.
Anyaga falazott, fa kombinacioj0 lehet. Epitesi engedely k0teles.

b.) gazdasagi terUleteknel feleljen meg a sajatos biztonsdgi elv6rdsoknak is Epitesi
engedely koteles.

c.) Falusi lakoterUleten :maximum 90 cm magas tomor lAbazalon attort kerit6s,
legfeljebb 1,80 m magas.

d.) UdU16 terUleten csak sov6ny l6tesitheto, kerit6s nem.

(4) A,,kism6lys6gu" 6s,,k6tutcas"epftesi telkek beepitese:

a., A 25,0 m melyseget el nem ero kismelysegu epitesi telkek eset6ben, a telek
beepitesere vonatkozo drltaldnos es egyedi ovezeti eloi16soktol elt6ro
szabalyokat is be kell tartani.

b.,Kismelysegti epit6si teleknek az az 6pltesi telek minosUl, melynek epitesi
oldalon mert melys6ge a 30,0 metert nem eri el.

c.,A,,kismelysegu" epitesi telkekre vonatkozo kUlon eloirasok.

ca) Ha a kism6rettl epltesi telek vege nem a szomszedos epitesi telek epltesi
oldalahoz csatlakozik, h6tso kertet nem kell tartani, azazaz epitesi hely a
hdtso telekhat6rhoz csatlakozik. Az epUletet a hdtso telekhat6riq tuzfallal ki
lehet 6piteni,

cb) Ha a kismelysegu epitesi telek vege a szomszedos telek epitesi oldalahoz
csatlakozik, az lvezetben el6irt epltmenymagassdg jelenti a betartando h6tso
kert meretet.

cc) Amennyiben a hdtso telekhatarhoz csatlakozo epitesi telek is jelen
eloirasok szerinti ,,kism6lys6gu" 6pit6si teleknek minosUl, a hdrtso
telekhatdrra kerUlo epUletet mindket telken tlzfallal lehet a szomsz6dos
epites i telekhatiirhoz csatlakoztatni.
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d Azok a telkek min6sulnek ,,k6tutcdsnak", melyeket mindket utca felol
kiszolgdlo utca hatdrol, vagyis az egyik utca nem gyalog0t. llyen esetben
mindket utca felol epltheto egy-egy foepulet 6s a be6pfthetoseg mert6ke
ovezeti elolrdsokn Al S%-kal magasabb lehet.
MellekepUlet egyik utca felol sem epitheto, 6llattarto epUlet pedig mindket utca
felSl20 m-es m6lys6gen belul nem letesithet6.

(5)Ha a szomszed telken szabdlytalanul elhelyezett epUlet miatt a telkek ovezeti
eloirdsainak megfeleloen szab6lyosan nem lenne beepitheto, a szomszed telken
egymdssal szemben lev6 homlokzatok kozdtti t6vols6g 2,0 m-re is csokkentheto, ha
- a szabflytalanul elhelyezett 6pUlet engedellyel rendelkezrk, vagy 10 evnel regebbi.

- az egymdssal szemben lev6 homlokzatok egyike nyilas nelkUli 6s ereszkepzesUk
nem egheto anyag0, vagy tfizfallal kialakitott.

(6) Epitmenyek kozotti tdvolszigok:

a.)l-lll. tuzallosiig0 hatdrertekLi es D-E luzveszllyess6gi oszt6lyba sorolhato
epUletek kozotti tdvolsiig a szab1lyozott epitmenymagass6g (A (7) pontban
emlitett esetek kivetelevel)

b.)lV-V. tuzitlloslgi hatdrertekri es /vagy A-C tizvesz6lyess6gi osztdrlyokba
sorolhato epUletek eset6n az epitmlnymagassAgot az L fok0 Tuzrend6szeti
Hatosdrg esetileg allapitja meg. Ez a tavolsag azonban nem lehet kevesebb az
a )pontban leirtn6l.

c.)5,0 m-n6l kisebb szabAlyozott epltmenymagass6gti lakoepUletek kozotti
epitmenymagassdg 14,0 m-n6l keskenyebb telkek eset6n 4,0 m-re
csokkentheto, ha egyik epUleten levo .nyilSsok merete egyenkent 0,4 m2-n6l
nem nagyobb. Ez az eloirAs csak az OESZ alapon szabAlyozott lakoterUleteken
a m6g be nem epltett, vagy 6tepitendo un. foghijtelkek beepitesere vonatkozik,
0jonnan kialakltott telektombOkre nem (ld. 3. $ (5) bek. ls.

d) kUlterUletet a torl6sre kerUlt a b6nyatelek hatdr, de a volt mely muvel6ses
bdnya terUleteken, az epitesi engedelyez6skor - ezen terUleteken geotechnikai
dokumentdciot kell beny0jtani.

6.S

Az epitesi engedelyk6relmekhez a 4611997. (X|1.29.) KTM rendelet 12. $-ban, illetve
17. $-ban felsoroltakon tul beny0jtando egyeb mellekletek a kovetkezok'.

- az utcakepet befoly6solo epltmeny es mutdrgy vonatkozo tervei
- vedett epUlet eset6n a r6szletes szlnez6si terv
- rekl6mhordozo, illetve a kllmaberendez6s vonatkozo tervei
- kezmuipari letesitm6nv eset6n technoloqiai terv
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7.S

(1)Azokon a terUleteken, ahol a terUlet felhaszndldsa, vagy az epites minosege
(ovezete) a szabAlyozlsi terven jeldltek szerint megv6ltozik, epltes (es telekalakitas
is) csak a v6ltozdsnak megfeleloen enged6lyezhetS.

(2)Azokon a beepitesre sz6nt terUleteken, melyeken az epites feltetelei (peldaul
terUlet el6keszites vagy kozmrivesltes hi6nya miatt) nem biztositottak, epitesi
engedely nem adhato, elvi epitesi engedely eset6ben az epftesi engedely felteteleit a
halarozalban kozdlni kell.

(3)A helyi ertekvedelem terUlet6n, valamint a KUlonleges terUleteken tervezesi
tev6kenyseget csak E-1, E-2, vagy E-3 tervezoi jogosultiaggal rendelkezS epltesz
v6gezhet. Az e terUletekre beny0jtott epftesi engedelyez6si tervek elozetes terUleti
f6eplteszi egyeztetese es jov6hagyasa kotelezo.

(4)Minden beepit6sre szdnt terUleten az epitm6nyek, ondllo rendeltet6si egys6gek,
terUletek rendeltetesszerU haszndlatdhoz a 25311997. (X|| .20.) Korm. rendelet 42 S-
6ban meghat6rozott mertekrj j6rmrit6rolot, v6rakozo (parkolo) helyet 6s rendszeres
teherszSllltds eseten rakodohelyet kell biztosltani.

(5)A rendeletben szamltott gepjarmu elhelyezesi kotelezettsegtol - a larmutdrrolo
epUleteket kiveve - a telepules sajStossdgaira figyelemmel, kdzlekedesi vizsg6lat
alapjdn keszltett helyi onkormdrnyzati parkolasi rendelet - legfeljebb 5O %-os
elteressel - eltero ertekeket is megdllaplthat. A helyi 6nkormdnyzati parkol6si
rendeletben nyllik lehetoseg arra, hogy parkol6s celjAra - 0tkezeloihozzalaruldssal -
megengedje a k6zterUletek kdzleked6sre szdnt terUlete-, illetoleg a kozforgalom
celjara 6tadott mag6nut terUlete egy reszenek felhasznAlasat. llyen esetekben a
helyi adottsdgokon fil a 25311997. (XIl. 20.) Korm. rendelet 42. S 11. pontjaban
meghatdrozottakat is figyelembe kell venni

A telkek be6pit6s6nek felt6telei

8.S

(1) Az egyes epitesi ovezetekben elolrt kozmuellatotts6g meglete az 6pites feltetele.
(2)Az egyes epltesi ovezetekben epitesi engedelyt kiadni - a zArt rendszeru
csapadekviz-elvezetes kivetelevel - csak a teljes kozmuhalozat kiepitese, vagy az
azokat potlo berendezesek meglete eset6n lehet.

(3)Szennyviz-elvezetes szolg6ltatdsdnak igenybevetele a haszn6latbaveteli engedely
kiadas6nak idopontjatol kdtelezo. Amennyiben a szennyvizkezeles zart rendszeru
egyedi szennyvizt6rozoban tortenik, ennek Uzembe helyez6s6t szint6n a
haszn6latbavetel feltetelekent kell kezelni.

(4)A tervezett foldmunkdk el6tt szUks6ges a terv 6ltal erintett (meg beepitetlen)
nagyobb osszefUggo terUletek regeszeti lelohelyeinek topogr6fiai meghatArozAsa, a
veszelyeztetett regeszeti lelohelyek feltdrdsa, azok anyag6nak megfelelo
elhelvez6se
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A kdzigazg at6s i te rii let-fe I h asz n 6 l6s i e g ys 6 g e i n e k ta g oz6d 6sa

e.s

(1)A telepUles kozigazgatdsi terUlete beepitesre sz6nt es beepitesre nem sz6nt
terUletb6l aill.

(2)A beepitesre szdnt terUletek a telepUles kdzponti es egyeb belterUlet6hez, a
beepitesre nem sz6nt terUletek pedig a telepUles kUlterUletehez tartoznak.

(3)A beepitesre sz6nt terUlet az alitbbi terUlet-felhaszn6l6si egysegekre (ovezetekre)
tagozodnak:

Be6pit6sre szant terri letek:

Lak6tertiletek

Kertv6 rosi lakoovezetek
Lke-1 kertv6rosi kistelkes lako6veze
Lke-2 kertv6rosi nagy-szalagtelkes lakoOvezet
SzintterUleti surris6g: 0,3

Falusias lakoovezetek

Lf-1 ovezet (falusias, hagyom6nyorzo, aprotelkes beepltessel)
Lf-2 lvezet (falusias, kertes karakterrel keveredo hagyom6nyorzo, szalagtelkes
beepitessel)
Lf-3 falusias kertes lakoovezet
SzintterUleti surus6g: 0,3

Telepri l6skozpont vegyes ovezetek
Vt-1 - (telepUleskozpont vegyes terUlet, jellemzoen lakoepUletek elhelyez6sere
szolg6lo, soros udvaros terUlet ovezete
SzintterUleti suruseg: 0,8

Vt-2 - (telepUl6skozpont vegyes terUlet, jellemzoen alapfok0 es egyeb
i ntezm6nyek el he lyez6s6 re szolg 6lo te rU let ovezete
SzintterUleti sr.iruseg: 0,8

GazdasSgi ovezetek
Gip ipari gazdasdgi ovezet
Gksz kereskedelmi gazdasdrgi dvezet
Gip-M mezogazdasagi-ipari ovezet
SzintterUleti srlrriseg: 1,0

Ki.ilonleges ovezetek

Ksp, Kt, Kst (sportpdlya, temeto, starnd ovezete stb.,)
SzintterUleti suruseo: 0.2



Udi.il6 terijletek
Utr hetvegihdzas ovezet
SzintterUleti suruseg: 0,2

Be6pit6sre nem szint terUletek:

a.) kozleked6si 6s kozmuterUlet

- KOu kdzut

b.) zoldterUlet

- Z zoldterUlet

c.) erdoterUlet

- Ev kornyezetvedelmi celu erdo
- Eg gazdas6gi celu erd6
- Ev termeszetvedelmi cel0 erd6

d.) mezogazdas6gi rendeltet6srj terUlet

- M6-l szdnto mLlvelesri terUlet intenziv haszn6lattal
tilalommal

- Me-E gyep, legelo terUletek - extenziv haszn6lattal
- Me-E6 gyep, legelo terUletek az okologiaihalozatterUleten belUl
- Mk kertseg

e.) egyeb rendeltetesrj terUletek

- V-1 patakok
-V-2 vizbeszerz6si terUletek

10.s

(1)A belterUleti hatar modositasarol es kitrizes6rol a belterUleti szabAlyoz6si terv
alapjan kell gondoskodni, a vonatkozo 6s erv6nyben levo rendeletekben 6s
utaslt6sokban foglaltak figyelembe v6tel6vel.

(2)A belterUletbe kerUlo terUletek rendelteteset, ovezeti besoroldsdt a belterUleti
szabAlyozdsi terv hatArozza meg. A belterUletbe vonando terUletek bevondsa a
konkret epftesi igenyek szerint, szakaszosan is vegrehajthato. A belterUletbe
von6srol az ingatlan tulajdonosiinak kell gondoskodnia.
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ll. Fejezet

Be6pit6sre sza nt terri letek
Az eg yes terti let-fel hasznd lis i e gys6ge kre vo na tkozo el5ir6sok

Telekalakitis

11. S

(1)Azon ovezetek terUleten, ahol a Szabalyozdsi Terv telekalakit6si terv kesziteset
irja elo, a telekalakit6s es az epitesi engedely kiad6s6nak feltetele a telekalakitasi
terv elkeszltese.

(2)Ha a telekalakltasi terv k6szltese so16n a kialakltando telkek bdrmelyike nem
kozelitheto meg a Szabalyoz6si terv szerint kialakitott kozterUletrol, akkor

-amennyiben magdn0t kialakithalo, azI a telekalakitdsi tervben kell megoldani,
-amennyiben kozterUlet kialakitdsa vagy modoslt6sa (bovites, megszUntet6s,
szukites) valik szUks6gess6, a SzabdlyozAsi Tervet modositani kell.

(3)Ovezet, epitesi ovezet hatAra csak telek, epitesi telek hatara ment6n lehet, ez6rL
telekalakitas (telekegyesites) nem engedelyezheto [gy, hogy egy telekre k6t ovezet
elofrdsai legyenek 6rv6nyesek.

(4)A telepUles belterUleten 0j ny0lvanyos telek nem alaklthato ki.

(5)Az ovezetekben tobb telek dsszevondsdval - az ovezeti elolrdsoknak meqfeleloen
-egys6gesen beepitheto epltesi telek kialakithato.

(6)A telekalakitds szabdlyai:

a.)Az OTEK lll fejezeteben foglaltak 6s a B5/2000. (Xl.OB.) FVM rendelet szerint
kell elj6rni.

b.)Telket csak 0gy szabad alakitani, hogy a terUlet rendeltetes6nek megfelelo
haszn6latra alkalmas legyen, tovaibbii annak alakja, terjedelme, be6pitetts6ge a
szabAlyozdsi tervnek 6s a vonatkozo jogszabiilyoknak megfeleljen.

c ) A szabalyozdsi terv szerinti telekcsoport rendezesen6l a telkeket egyesiteni
kell, az egyesitett foldreszletbol ki kell venni a kozteruleteket, majd a fennmaradt
terUletet a terUletre vonatkozo elolr6soknak megfelelo telkekre kell felosztani.
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Altal6nos el5ir6sok

12.S

(1)A telepUles kozigazgallsi terUlet6n epitesi engedely csak az epit6si szab6lyoknak
megfeleloen kialakitott kiszolgiilo-, vagy lak6utrol, vagy 6n6llo helyrajzi szammal
rendelkezo magdrn(trol gepjiirmuvel kdzvetlenUl megkdzelitheto telekre adhato. Az
egynel tobb telket kiszolg6lo magdnutakat kozforgalom elol nem szabad elzArni,
biztosltani kell, hogy az drltaluk kiszolgdlt telkek j6rmuvel akadllyoztatdrs n6lkUl,
bdrmikor megkozelithet6k legyenek.

(2)Az egyes telkek beepitesi lehet6seget az iiltallmos el6ir6sokon tulmenoen az
adott telekre vonatkozo Ovezeti eloirasok hatArozzAk meg. Epitesi engedely csak a
HESZ vonatkozo 6ltaldnos es r6szletes elolrdsainak betartdrsdval adhato ki. Ha a
kialakult m6r beepitett telkek terUlet6n uj epUlet letesltes6re kerUl sor, akkor a telek
beepitese a szdmszeruen meghat5rozott epitesi el6irdrsok szerint tortenhet. A
kialakult (K) beepitesi mod, be6pitettseg, epltmenymagassag, teleknagysdg csak
akkor alkalmazhato, ha az uj epUlet a szomszedos telkek beepfteset nem korliltozza.

(3)A telepUles kozigazgat6si terUleten a mlr megl6vo, kialakult beepites fenntarthato
(6llagmegovas, felujitas engedelyezheto), de 0j epitesi munka csak a HESZ
eloir6sainak betartds6val vegezhet6.

(4)Epitesi engedely kiaddsdnal figyelembe kell venni a szabalyozasi terven
feltUntetett, valamint egyeb jogszabdlyok dltal megalapozolf, a szakhatosagok altal
megsza bott ved ote rU letet, v6dot6vols6got, ved os6vot.

(5)Az elokertek melyseget a kdrnyezetben kialakult beepitesnek megfeleloen kell
meghatdrozni. Az 0j epltesi ovezett6 vdlo terUleteken, vagy ha az adott telek
kornyezeteben nincs kialakult beepites, az el6kert melysege legal6bb 5 m.

(6)4z oldal- es hdtsokertek kialakitasdra az OTEK vonatkozo eloirasai a mertekadok
minden olyan esetben, ahol e szabalyzat ettol eltero ertekeket nem hatdroz meg.

(7)A beeplt6sre nem szdnt terUleteken a kozmuelldtiis tekinteteben az OTEK 33 S-
aban rdgzitett feltetelek teljesltese eset6n adhato ki epitesi engedely.

(8)Az egyes ovezetekben, epitesi 6vezetekben tervezett letesitmenyekre akkor
adhato ki epltesi, haszn6latbaveteli 6s rendeltetes-megvaltoztatiisi engedely, ha a
l6tesltmenyben tervezett tevekenys6g nem lepi t0l az adott dvezetre, epitesi
ovezetre jelen rendeletben eloirt kornyezetvedelm i hatdrertekeket.

(9)Homlokvonali kerites letesltes6re enged6lyt kiadni az OIEK qq. g-drnak es a
HESZ keritesekre vonatkozo eloirlsai szerint lehet.

Tomor kerites: utcafronton, az utcdval parhuzamos gerincu beepitesnel
letesitendo. Anyaga falazoll,formatizllt beton, vagy fa lehet.
Gazdasdgi terUleteknel feleljen meg a sajiitos biztonsiigi elvdr6soknak is.
Egyeb helyen: max. 90 cm magas tom6r lAbazaton ettort kerites.



(10)A telepUles terUlet6n allattarto 6pitmeny epitesi engedelyezdsi eljArasAnal az
dllattartast szab6lyozo helyi onkorm6nyzati rendelet el6irasait be kell tartani,

(11)A telepules kdzigazgatdsi terUlet6n a vezetek nelkUli hirkozlesi es mikrohulldm0
l6tesitm6nyek engedelykotelesek.

(12)K1zcelu vezetek nelkUli hirkozlesi 6s mikrohullSmu letesitmenyek lakoterUleten
nem, egyeb teruleten a lakoepUlettol 50 m-re helyezhet6k el.
(13)Lakotelkeken csak mag6ncelu 6s tulajdon0 vezetek nelkUli hirkozlesi
letesitmenyek (antennaoszlopok) helyezhet6k el.

(14)Valamennyi ovezetben elhelyezhet6k:

-a nyomvonal jellegu epitmenyek 6s mrlt6rgyaik, a kUlon jogszabdlyok keretein
belUl, kiveve a telepUleskozpont vegyes terUletet, itt az (5) bekezdes szerint kell
eljdrni.

-a k)ztargyak,

-a kutatdst 6s az ismeretterjeszt6st szolg6lo epUletnek nem minosUlo epltm6nyek,

-a honvedelmet es a belbiztonsdgot szolg6lo mrjt6rgyak,

-a nyilv6nos illemhelyek, hulladekgyujt6k.

(15)Az epitesi telken a telek beepltett terUletebe be nem sz6mithatoan az alabbi
mellekepitm6nyek helyezhetok el.

elo- es oldalkertben:

kozmubecsatlakoz6si mutiirgy, hulladektart6ly tdrolo (legfeljebb 1,50 m-es
magass6ggal), kirakatszekreny (legfeljebb 0,40 m-es szelesseggel).

oldal- es hdtsokertben:

kerti epitmeny (hinta, cs0szda, szokok0t, a terepszintnel I m-nel nem
magasabbra emelkedo lefedes nelkUli terasz), kerti vlz- es fUrdomedence,
napkollektor, kerti epltett luzrako hely, lugas, kerti teto legfeljebb 20 m'
vizszintes vetUlettel, kerti szabadlepcso es lejto, szabadon dllo es legfeljebb 6
m magas sz6lkerek, antennaoszlop

(16) Terepszint alatti epitmeny- a kdzmuepltmenyeket kivetelevel- a legnagyobb
beepites nagysiig6t meghalado mertekben csak az epitesi hely hatarain belUl, a
telekre vonatkozo legkisebb zoldfelUlet megvalosit6sdval, 6s csak akkor
engedelyezhelo, ha terepszinttol szdrmitott magass6ga az I m-l nem haladja meg.
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(17)Az aliibbiakban felsorolt terUleteken 6tjdtszo antenndt 6s annak

tartoszerkezet6t nem szabad elhelvezni:

helyi ertekvedelmi terUleten,
lakoepUlettol 50 m6teren belUl.

(18)Az egyes epltmenyekkel, epftesi munkdkkal es epitesi tev6kenysegekkel
kapcsolatos epitesUgyi hatosagi engedelyezesi eljardsrol szolo 4611997. (X|1.29.)
KTM rendelet 17.S 0 pontja alapj6n: Az epitesi engedely ir5rnti k6relemhez
mellekelni kell a term6f6ld, vagy belteruleti, de mezogazdas6gi mr-ivel6s alatt 5llo f6ld
felhaszndl6sdval jAro epitesi tev6kenys6g eset6n a foldhivatal mds cel0
hasznosltdsdhoz adott engedelyet. A foldreszletek m6s celu hasznosltdsa eset6n a
term6szet vedelmer6l szolo 1996. evi Llll torveny 15.S (1) - (2) bekezd6seben
foglaltak alapjiin a hat6skorrel rendelkezo illetekes term6szetvedelmi szakhatosdgot
(BUkki Nemzeti Park lgazgatosaga) a 16611999. (Xl. 19.) Korm. rendelet alapjan a
v6lem6nyez6si 6s engedelyezesi eljdrdsba be kell vonni.

La kote rti letek civezetei n ek A ltalS nos el5ir6sa i

13.S

(1)A terUleten fo funkciok6nt els6sorban lakoepUletek helyezhet6k el, valamint
-termelo kertgazdas6g i epitmeny,
-a terulet elliitiisiit szolg6lo Uzleti, kereskedelmi, vendegldto 6pUlet, 5OO m'
beepitett szintterU letig
-kezmuipari epltmeny, 500 m' beepltett szintterUletig
-igazgatdsi, e^gyh6zi, muvelodesi es nevelesi-oktat6si, egeszsegUgyi, szoci6lis
6pUlet, 500 m'beepitett szintterUletig 

^-szolgdltato es szdllds epUletek 500 m'beepltett szintterUletig
-sportl6tesltm6ny t ha-ig
-Uzemanyagtolt6 kiv6telesen sem helyezheto el
-nem zavare hat6s0 egyeb Uzleti epitmeny

(2)Kiegeszito mellekfunkciokndl az allbbi eloir6sokat kell figyelembe venni:
-Ha a fofunkcioval egybeepUlve egy tomeget kepez, az epitm1ny es tetogerinc
magass6gra vonatkozo elolr6sokat kell betartani, de a fofunkcio epitmeny
magass6g6t nem lepheti t0l.
-KUlonallo kiegeszito mellekfunkcio 6pltmenymagassdga 3,5 m lehet.

(3)Az epitesi hely (epitmenyek elhelyezese) feleljen meg:
-a lakoterU letre vo n alkozo je le n elo i rdsokna k,
-a lakoterUletre vonatkozo zaj es rezg6sv6delmi elolrdsoknak,
-a levegominosegi eloir6soknak,
-mukodesUk a k)zizl6st, k6zrendet nem sertheti,
azellAto rendszerek igenybevetel6vel azok mukodeseben zavarl. nem okozhat,
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(4)A beepitesi mod oldalhat6ron 6110, de amennyiben a telekmeret indokoltt5, illetve
szUks6gess6 teszi, szabadon iillo beepitesi mod is engedelyezheto lakotombonk6nt,
a sarkok beepitesen6l, vagy szorvdnyosan, ha a telek sz6less6ge meghaladja a 20
m-t.

(5)Egy lakotelken tobb fofunkcio epitmenye (foepUlet) nem epitheto.

(6) KU lo n a I lo kiszolg ai lo mel 16kep ltm eny el he lyez6s6nek szab aly ai'.

Az epUletek kdzotti tdvolsdrg betartand6,
-Oldalhataron Sllo beepites eset6n dllattarto mellekepitm6nyt feltetlenul, egy6b
epitmenyt a h6tso keftben a fofunkcio epitmenye mog6tt kell elhelyezni affa a

telekhatdrrra, ahol a fofunkcio epltmenye 6ll. Ettol elterni csak abban az esetben
lehet, ha a fofunkci6 epltm6nye nem kozvetlenUl a telekhatdrra kerUlt.
-Szabadon 6llo beepitesn6l az epitmeny mogott a h6tso kertben, a szomsz6dos
telken lev6 epuletek k6zt eloirt legkisebb tdvolsdrg betart6siival lehets6ges.

(7)Allattarto epitmeny utcafrontra, elokertbe nem epUlhet.

KisUzemi 6rllattartds letesitmenyei csak kdrnyezetvedelmi 6s kozegeszsegUgyi
eloirdsok alapjdn a falusias lak6ovezet telkein lehetseges.

(8)NagyUzemi drllattartds letesitm6nyei belterUleten nem helyezhet6k el.

(9)A helyi 6rt6kvedelemre kijelolt terUleten a lakoepUlet tet6fedese pikkelyszeru,
vagy keramia anyag0 (lehetoleg) cser6p kerUlj6n. A hars6ny szin1 vdrosk6pbe
nem illo tetofedo anyag alkalmazAsa nem engedheto meg.

(10)Az ovezetekre vonatkozo dltaldrnos kovetelmenyeket az egyes ovezetekhez

csato lt tdr b | dzatok tarlalmazz{k.

(11) Ovezeti elteresek
a) Ha az epitesi jellemzoi a r6gzitett epitesi eloirdsoknak nem felelnek
meg, de az elt6r6s a kordbbi el6ir6sok szerint alakult ki, az alAbb felsorolt
szabdlyok szerint lehet epitesi munkdt, illetve telekalakit6st v6gezni:

Ha a telek jelenlegi beepftettsege nem felel meg az epitesi eloirdsoknak, a

meglevo epUlet fel0jithato, de sem a be6pitettseg, sem az epUlet(ek)
szintterUlete, epitmenymagassdga nem novelheto, kiveve a tet6t6r-be6pit6st,
amely esetben az epitmenymagass6g es a beepltettseg megtart6sa mellett a

szintterUlet ndvel6se megengedheto.

Ha az epUlet lebont6sra kerUl, a telket be6pitetlen teleknek kell tekinteni ez
esetben az lvezetre vonatkozo eloir1sokat kell betartani.

b) Ha a telek jelenlegi m6retei nem felelnek meg az epit6si eloir6soknak,
akkor a telekm6retek a szabflyozdsi tervlapon jelolt kozterUleti
hat6rrendezest kiv6ve - tovdbb nem csokkenthetok es a telek beepitheto, ha a
telekre vonatkozo egyeb orsz6gos es 6pitesi el6ir6sok betarlhatok.
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c) Ha a telek jelenlegi beepitesi modja 6s az elokert nagysSga nem felel
meg az epltesi eloirdsoknak, az el6ir6stol eltero beepitesi m6d megtarthato, de
az epUletek csak a telekre vonatkozo egyeb orsz6gos es epftesi eloir6sok
betart6sa eset6n 6s az elolrdsok szerinti epitesi helyen belUl bovlthetok.

d) Ha a telek jelenlegi epltm6nyeinek magassAga meghaladja az epitesi
elolrdsokban eloirt 6rt6ket, a meglevo epitmenyek bovithetok, de a
bovitmenyek epitmeny-magassAga az eloirt erleket nem haladhatja meg. Ha a
meglevo epitmenyek lebontdsra kerUlnek, a telket beepitetlen teleknek kell
tekinteni 6s a vonalkozo 6pitmeny magassdgi eloiriisokat kell 6rv6nyesiteni.

A lak6terr.ilet ovezetei

Lke kertvarosias lak6ovezetek

14.S

(1)Az ovezet jellemzoen alacsony laksrlrus6gu, laza be6pitesu, kertes, legfeljebb
negy lakdrst, vagy rendeltet6si egyseget magdba foglalo 3,5-5,0 m-es
ep ltmenymagassdgot meg nem halado lakoepU letek el helyez6s6re szolgdrl

a.) Az ovezetben elhelyezhetok:
-legfeljebb ket lakdrsos lakoepulet, de lak6sonkent a minimalis teleknagysag tovdrbbi
120 m' telekbovitm6ny kiegeszltese eset6n engedelyezhelo.
-a helyi lakoss6g ellatiis6t szolgailo kereskedelmi, vend6gldto szolg€rltato epUlet
-egyhAzi, eg6szs6gUgyi, szocidl is epU let

a terUlet rendeltet6sszeru haszn6latSt nem zavato hatdsu kezmr-iipari epUlet.

b.)Az ovezetben kivetelesen elhelyezhetok.
-legfeljebb hatlak6sos lakoepUlet
-a helyi lakossdg k6zbiztonsdgdt szolgalo epitmeny
-sportepltmeny
-Uzemanyagtolto
-a terUlet rendeltetesszeru hasznAlatlt nem zavaro hatds0 egyeb gazdas6gi
epitmeny.
-oktatdsi l6tesitmenv
-sportl6tesitmeny

c.)Az ovezetben nem helyezhetok el:
egyeb kozoss6gi szorakozlato kultu16lis epUlet
ondllo parkoloterUlet es garAzs 3,5 tonna s0lynal nehezebb gepjdrmuvek 6s az
ilyeneket sz6llito jdrrm uvek szAmara.

(2) Az epitesi telek es epitmeny el6ir6sait az l. sz.IablAzattartalmazza,

(3) Az Ovezeti eloirdrsok alkalmazAsa (oktat6si 6s muvelodesi letesitm6ny kiv6televel
minden funkciora) kotelezo. A kivetelesen elhelyezheto letesitmenyeknel az elvi



engedelyezesi eljArAs kotelezo. A szomszedos epitesi telek be6pithetoseg6t nem
korl6tozhatjak a kiv6telesen elhelyezheto letesitmenyek elhelyez6se.
A gepjarmuveket kozterUleten nem, csak sajdrt telken belUli epUletben, vagy fdrsitott
parkoloterUleten lehet elhelyezni.

(4) l.rABL Aznt
Lke-1 kertv6rosi kis telkes lakoterUlet
Lke-2 ke rtv6 ros i n agy-sza lagtelkes lakoterU let

Az 6pit6si ovezet iele Lke-1 Lke-2
1 .A kialaklthato leqkisebb telekm6ret 700 m' 800 m
2 A be6p tesi mod (O) oldalhat6ron 6llo
3.A beepitettseg megengedett
leqnaqvobb merteke

30%

4.A megengedett legkisebb-
leqnaqvobb epitmenvmaqassdq

3,5-5,0 m 4,5 m

5.A beepites feltete16nek
k6zm uves ltettseq i m6 rleke

Teljeskorrl

6.A zoldfelUlet leqkisebb m6rteke 50%
7.A megengedett igenybeveteli,
kibocsiitasi, szen nyezettseg i

h ata reft ekek(ko rnyezetsze n nyezetts69 i

hatdrertekek)

Levegotisztasdgvedelem vonatkozasdban,
dltalanos levegom inosegi ovezet

hat6rertekei
Zaj es rezgesvedelem vonatkozdsdrban :

Kertvdrosi terU letfelhaszn6ldsi kategoria
hatdrertekei

B.Terepszint alatti epitmenyek -qar6zslehaito es mellekepitm6nvek

Legkisebb teleksz6lesseg 16 m

Egy rendeltetesi egys6gre juto telekhanyqd 180 m2.
Egy rendeltetesi egyseg legfeljebb 120 m' netto alapterulet.
On6llo mell6kepUlet telkenk6nt 1db, melyben garazs, valamint a lakosokat kiszolgdrlo
mellekfunkciok helyezhetok el.
Oldalkert 6 m
Hdtsokert 7 ,5 m, melybe 6pltmeny, 6pltm6nyr6sz nem nyulhat be.
Gar6zslehajto az elokert 5,0 m-e ut6n kezdheto.
(9) Az epltesi telek terUletenek min. 50 %-AtzlldfelUletkent kell kialakltani, melybe a

fdrsitott parkolok terUlet6nek23 %-a sz6mithato be.
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Lf 6pit6si ovezet
Falusias lak6ovezetek

15. S

(1)Az epitesi ovezetbe azoka lakotombdk tartoznak, amelyekben a telkek tflnyomo
tobbsege megfelel a ll. sz. tAbllzatban elolrtaknak.
Az ovezetben max. 2 lakds, vagy ket rendeltet6si egyseg helyezheto el. Ker
rendeltetesi egyseg elhelyez6se eieten a minimdlis telelinagytag tovdrbbi 1BO m2

tele kbovitm6ny kiegeszltes eset6n en gedelye zhelo.
a.)a lakoepUlet legfeljebb ketlak6sos lehet, de legfeljebb ket rendeltetesi egyseg
helyezhet6 el.
b.)a fofunkcio epitmenye nem lehet alacsonyabb a mellekfunkcio epitmenynel.
c.) b6rmely funkcio eset6n a terUletigeny nem haladhatja meg a normativ
telekm6ret hdromszorosdt.

(2) Az epitesi ovezetekre vonatkozo eloirAsokat a kdvetkezo tablAzat szerint kell
meghat6rozni.

II.TABLAZAT

Lf-1 ovezet (falusias, hagyom6nyorzo, aprotelkes beepftessel)
Lf-2 lvezet (falusias, kertes karakterrel keveredo hagyomdnyorzo, szalagtelkes
beepitessel)
Lf-3 falusias kertes lakoovezet

Az epltesi telek legkisebb sz6less6ge: oldalhatdron 6ll beepites eseten 14 m.

A tetoidom utcara meroleges, vagy hajlltott hAz eset6n utcdval pdrhuzamos,
osszetett.
A tetoter beepites megengedheto, de abban 6n5llo lakr6sz nem alakithato ki.

Az 6pit6si ovezet iele Lf-1 lLf-2 ILf-3
1 .A kialaklthato leqkisebb telekm6ret 550 m' | 800 m' | 720 m'
2.A beeoitesi mod O (oldalhatdrron 6llo)
3.A beepltetts6g megengedett
leonaovobb merteke

30%

4.A megengedett legnagyobb
epitm6nvmaqass6q

4,5 m

5.A beepltes feltetel6nek
kozm rives itettseo i me rleke

Reszleges

6.A zdldfelUlet leqkisebb m6rt6ke 40%
7.A megengedett ig6nybeveteli,
kibocsdtdrsi, szen nyezettsegi
hatd rertekek(ko rnyezetszen nyezettseg i

hatdrertekek)

Levego tisztasdgv6delem
vonatkozdsdban : dltal6nos

levegom inoseg i ovezet hatdrertekei
Zaj es rezgesv6delem vonatkozdsdban.
Falusias terUlet-fel haszn6l6si kategoria

hatdrertekei
B.Terepszint alatti 6pitmenvek Gar6zslehaito es mellekepitm6nvek
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(3)A telekh asznAlal belso hatdrvonalai
a)Lak6- 6s gazdas6gi udvar hatdrvonala

- Az utcai telekhat6rt6l sz6mitott 10,0 m6teren belUl nem lako funkciojti
6n6llo epUlet nem helyezheto el.

- Az utcai telekhatartol sz6mitott 10,0 m6teren belUl epUlet csak a
foepU lettel egybeepitve letesftheto.

- Az allattarto funkcioju epUlet eset6ben az Allattarto epUletre vonatkozo
vedot6vols6gok betartandok.

b)Gazdas6qi 6s kert hat6rvonala
- Az utcai telekhat6rtol szdmitott 1 0,0 m6tertol 40,0 meterig terjedo terUlet

a gazdasAgi tevekenysegek szAmara kijelolt zona.
- A nem lako funkciojf 6pUletek a kotelezo oldalkerti m6retek betartdsa

mellett az epftesi terUleten belUl szabadon elhelyezhet6k. Oldalhat6rra
epUlet csak a foepUlettel megegyezo telekhat6rra epUlhet.

Az utcai telekhat6rtol sz6mltott 40,0 m6teren t0l a telekr6szen legfeljebb csur
epitheto.

(a)Az allattart6s celj6ra szolg6lo epUletek es epitmenyek letesiteset az Allattartasi
re nd elete szabAly ozza.

(5)A falusias lakoterUletek epitesi telkein a telek beepitett terUletebe beszdmltott
modon az alabbi epUletek helyezhetoek el az ovezeti szab6lyoknak megfeleloen:

- jarmu- (gepkocsi, motorker6kpdr, munkagep stb.) tarolo
- ny6ri konyha, mosokonyha, sz6rfto
- egyeb tdrolo epitmenyek (tUzeloanyag- es egyeb tdrolo,

szersz6moskamra, szln, f6szer, magtar, 9o16, csur, pajta stb.).
- az iillattartdrs celjdra szolg6lo epUletek es epftmenyek, ahol ezt az

Ovezeti szab1lyozds 6s az Allattarl.dsi rendelet lehetov6 teszi,
- kisipari vagy bark6cs mrihely, muterem, kiskereskedelmi Uzlet,
- a falusi turizmushoz kapcsolodo funkciok (idegenforgalmi, kereskedelmi,

szo I g ziltat6, sz6l l6shely-szo I g6 ltato fu n kciok),
- hotermel6st szolg6lo epUlet (kazAnhlz).

Vegyes teriilet ovezetei

16.S

(1)A vegyes terulet epitesi ovezetei lako, kereskedelmi, szolgdrltato 6s a telepUlesi
infrastrukt0ra alapfok0 ellatdst biztosito intezmenyrendsze16nek elhelyezes6re
szolg6l.

(2)A vegyes terUlet epltesi ovezete lehet:

-TelepUleskozpont vegyes terUlet, jellemz6en lakoepUletek elhelyez6s6re
szolg6lo soros udvaros alovezet (Vt-1)
-TelepUleskozpont vegyes terulet, jellemzoen alapfok0 intezmenyek
elhelyezes6re szolgdlo nagy telkes alovezet (Vt-2)
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17.S

(1)A telepUleskdzpont vegyes terUlet tobb on6llo rendeltet6si egyseget magdrba
foglalo, lako es olyan helyi telepUl6si szintt igazgatAsi, kereskedelmi, szolgSltato,
vendegl6to, sz6llashely szolgiiltato, egyhAzi, oktatdsi, eg6szs6gugyi, szociSlis
6pUletek, valamint sportletesitmenyek elhelyez6s6re szolg6l, amelyek alapvet6en
nincsenek zavaro hat6ssal a lakofunkcior

(2)A telepUlesk6zpont vegyes terUleten elhelyezheto:

-lakoepUlet
-igazgatasi epUlet
-kereskedelm i, szolgdltato, vendeg l6to, szdl ldshely szolg6ltato epUlet
-egyeb kdzossegi szorakozlato epU let
-egyhAzi, oktatdsi, eg6szs6gUgyi, szoci6lis epUlet
-sportepltmeny
-parkoloh6z, Uzemanyagtolto kivetelesen sem engedheto meg

(3)A telepUleskozpont vegyes terUleten az OTEK 31. S Q) bekezd6sben eloirtak
figye le m bevete leve I kivete lese n el he lye zheto'.

- Nem zavaro hatds0 egyeb gazdasdgi epitmeny
-Termelo kerteszeti epitmeny

(4)A telepUleskozpont vegyes terUleten nem helyezheto el on6llo parkolo terUlet es
garazs a 3,5 t ons0lyn6l nehezebb tehergepjarmuvek 6s az ilyeneket szallito
j6rmrivek szamara.

(5)A helyi ertekvedelmi terUleten belUl csak E-1, vagy E-Z vezeto tervezoi
jogosultsiiggal rendelkezo epitesz tervezhet. Uj beepitesek eset6n - a
ldtv6nyvedelem erdekeben - a beepitest 6s annak m6rt6ket, a megengedett
legnagyobb epltmeny magass6g erteket, illetve az 6pileszeti kialakit6st az ezekre
vonatkozo elozetes elvi epitesi engedelyez6si tervben kell tiszt6zni. Az elvi enged6ly
kiadaisdnak felt6tele, hogy a tervet a mrieml6ki szakhatosdrggal egyeztetni kell.
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A telepi.ileskozpont vegyes tertjlet ovezetei
Jellemzcien lako6piiletek elhelyez6sere szolg6lo kis telkes alovezet

18.S

(1)Az epitesi Ovezetbe azok a telektdmbok tartoznak, amelyekben a telkek t[lnyomo
tobbsege megfelel a lll. sz. tttblf.zatban elolrtaknak. A terUlet epftesi ovezeteinek
legfontosabb eloi16sai :

a.)A kialakult beepitesrl terUleteken az uj 6s az atepUlo hazak eset6ben az
utcakepbe illesztest az enged6lyezesi terv keszitesekor a szomszedos 3-3
epUletet feltUnteto, legalabb M=1:200 utcakep keszitesevel kell bemutatni.

b )A minimdrlis teleknagys6got intezm6nyek elhelyezesenel az lgazati
szabv6nyok 6s a technologiai tervek szabjak meg. (pl. oktat6si intezmenyek
minim6lis telke)

c.)Meglevo, kialakult, 10-14 m szelesseg kozotti lakotelkek beepitese, illetve
azokon levo epUletek atepltese engedelyezhelo. A kialakult beepitesre valo
tekintettel az oldalkert minim6lis m6rete a 14 m-nel kisebb sz6less6gu telkek
eset6ben 4 m-re csokkenthet6, de ez esetben az epitmeny magass6g csak
maximum 4,0 m lehet.

d.)K6zterUlet feloli telekhat6ron maximum 1,2 m magas, t6mor lAbazatu, attort
kerit6s mezo letesitese engedelyezheto.

e.)Az intezmenyekhez az OTEK szerinti, eloirt gepjiirmu vArakozohelyeket telken
belUl kell biztositani, amennyiben a Helyi Parkoldsi Rendelet az ettol valo elteresi
lehetoseget nem biztositja. A teljes telepUlesk6zpont vegyes terUletre vonatkozo
parkolo-merleg szdmitasba a kozterUleten letesitheto parkolohelyeket is be kell
szdmltani.

f )Az Ovezetben sportletesltmeny legfeljebb t ha terUlet nagysdrgig helyezheto el.

g.)Tilos az ovezetben a sug6rzott hlrkozles tornyainak l6tesit6se, valamint
lemezhazas trafo es epltett gAznyomAs szabdlyozo elhelyez6se

(2) Az epitesi ovezetekre vonatkozo eloirAsokat a kovetkez6 tablazat szerint kell
meghat6rozni.

Vt-1 Jellemz6en lako6piiletek elhelyez6s6re szolgalo soros udvaros alovezet
Vt-2 Jellemz6en int6zm6nyek elhelyezesrire szol96lo nagytelkes alovezet

5l



JO

III.TABL AZAT
Az 6pit6si civezet iele vt-1 vt-2
1 .A kialaklthato leqkisebb telekmeret 500 m' 800 m'
2.A beepitesi mod O (oldalhat6ron 6llo)
3.A beepftettseg megengedett
leqnaqvobb merteke

30%

4.A megengedett legkisebb-
leq naqvobb epitmenvmaqassdq

4,5 m ? A-A 6*

5.A beepites feltetel6nek
kozm rjvesitettseq i mefi6ke

Teljeskoru

6.A zoldfelUlet leqkisebb merteke 10%
7 A megengedett ig6nybeveteli,
kibocsatiisi, szen nyezetts6g i

h atii rertekek(ko rnyezetszen nyezettseg i

hat6rertekek)

Leveg6tisztas6gvedelem vonatkozdrsirban :

6ltal6nos leveg6min6segi Ovezet
hat6rertekei

Za1 es rezg6sv6delem vonatkozdsdban :

Falusias terUlet-felhaszn6l6si kategoria
hatdrertekei

B.Terepszint alatti 6pitm6nvek Gardrzslehaitok es mellekepitm6nvek
* A magasabbik ertek k)zinl6zmeny epites eset6n engedelyezheto.

(A telepUlesk6zpont vegyes terUlet soros udvaros kozok korldtozott haszn6latu
kdzterUletek minosU Inek.)

A Vt-1 es Vt-2 dvezetekben egy6b eloirasok:

a lako es kdzint6zm6ny epUletre vonatkozo szabdlyok:

Labazatkepzesnel:
Ko, mriko, vagy egyeb igenyes termeszetes anyag haszndlhato fel.

FalfelUlet k6oz6sn6l:
Vakolt, feh6r, vagy pasztellszinek; riklto, eros szinek nem alkalmazhatok

Falburkolat kialakitdsdn6l:
Ko, muko m6szhomok tegla tagolt, plasztikus homlokzatkepzes a helyi hagyomdnyos
diszito motivumok felhaszndldsaval, a helvi kultura formakincseinek felhaszndliisdval
tortenhet.

Homlokzat ardny rendszer kialakitasandl:
A hagyom6nyos lak6kornyezeti kult0ra hagyomdnyai szerinti nyllds es falfelUlet
arany, valamint a homlokzat 6s a tet6 felepltm6ny arlny kerUljdn kialakitdsra
Oromfal falazottan, illetve deszk6zottan is megjelenltheto.

Tetoszerkezet kialakitdrs6ndl.
A tetoidom 6ltaliiban utcdra meroleges, hajlitott hdz eset6n utcdval p6rhuzamos
osszetett. Teto hajlasszog 35-45fok
Lapostet6 nem epitheto.



39

Tet6fed6sre hullampala, mrianyag hull6mlemez, mrianyag siklemez nem
alkalmazhato.

A teto felUleten dllo tet6ablak nem epitheto, legfeljebb fekv6 tetoablak egyedileg,
vagy sorolva helyezheto el.

Muanyag elotet6 nem epltheto.

Killon leges terti letek ovezetei

1e.s

(1)Az dvezetbe azok a terUletek tartoznak, amelyekben a telkek tulnyomo tobbsege
megfelel az lV. sz. IAblazatban eloirtaknak. A kUlonleges terUletbe azok a terUletek
tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendo epitmenyek kUlonlegess6ge miatt (helyhez
kotottek, jelentos hatdst gyakorolnak a kdrnyezetUkre, vagy a kornyezetUk
megengedett kUls6 hatdsaitol is v6delmet igenyelnek), a telepUlesi infrastruktura
jelentos intezmenyei.

(2)A kUlonleges terUletek minosUlnek az alAbbi letesitmenyek elhelyez6s6re kijelolt
terUletek:

- Kt temet6
- Ksp sportp6lya
- Kst strand

lV.sz. tAbllzat

Epitesi
ovezet

iele

Funkcion6lis
besorolds

Be6pltesi
mod

Kialakithato
legkisebb

telekterUlet

A
beepitettseg
leqnaqvobb

A megengedett
legnagyobb
epitmenv

Kt Mukodo
temeto

sz
Csak

kiszolgrilo
epUlet

1000 m2 5% (K)3,5 m

Ksp Sportp6lya

sz
Csak

kiszolg6lo
6pUlet

l OOO m2 10% 4,5 m

Kst Strand sz 2OO0 m2 20% 4,5 m



UOtilO teri.iletek

20.s

(1)Az UdUloterUlet elsosorban UduloepUletek elhelyezes6re szolgdl.

(2)Az Ud U loterU let lehet
UdUloh6zas (suru beepftesu 6,0 m epUletmagass6got meghalado) terUlet
hetvegi h6zas (laza beepitesr-i 6,0 m epUletmagassSgot meg nem halado) terUlet

(3)Az UdUloterUleten 6llattarto epUlet- ha az dllattartdrsrol szol6 helyi 6nkormAnyzati
rendelet maskent nem rendelkezik, a lovasturizmust szo196lo loistdllo kivetelevel - es
kUlonallo 5rny6ksz6k, tovdbbd drllatkifuto, tr6gyat6rolo, komposztalo, silo 6s
omlesztett anyag-, folyadek- es g6ztdrolo mellekepitmeny - terepszint alatti, fedett
kialaklt6s0 kiv6televel -nem helvezheto el.

Ud ti lSterti letek 6pit6si ovezetei

21.S.

H6tv6gihAzas ovezet

A hetvegih6zas terUleten legfeljebb ket UdUloegyseges UdUloepUletek helyezhetok el.
a., Az ovezetben megengedheto olyan epitmenyek elhelyez6se, amelyek a
terUlet rendeltetes6vel osszhangban vannak 6s azt szolg6ljak, valamint sport
l6tesitmenyek
b., A hetvegihdrzas terUleten egyeb kozoss6gi szorakozlato, kulturdlis epUlet nem
helyezheto el
c., A hetvegih6zas terUleten csak a terUlet igenyei szerinti 6s a 3,5 t ons0lyndrl
nem nehezebb gepj6rmrjvek szAmAra pakolok es gardzsok helyezhetok el.

ABLAZA2t v.
Az 6pit6si ovezet iele Uh
1.A kialakithato legkisebb
telekm6ret

ccu m-

2.A beepitesi mod SZ Gzabadondrllo)
3.A beepitettseg megengedett
leqnaqvobb merteke

20%

4.A megengedett legnagyobb
6pltmenvmaqassaq

4,5 m

5.A beepltes felt6telenek
kozm uvesitettseq i medeke

Teljeskoru

6.A z6ldfelUlet leokisebb mert6ke 70%
7.A megengedett igenybev6teli,
kibocsatiisi, szen nyezettseg i

hata re rtekek (kornyezetszen nyezett-
segi hatarertekek)

Levegotisztas6gv6delem vonatkoz6sdban :

dltal6nos levegominosegi Ovezet hat616rtekei
Zaj es rezg6svedelem vonatkoz6s6ban.
Ud Ulohely terUlet-felhaszn616si kategoria

hat6rertekei
S.Terepszint alatti 6pitm6nvek
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GazdasAgi tertiletek 6lta16nos el5ir6sai

22.S

(1)Az ovezetbe a Gksz jelolesLl kereskedelmi szolgdltato, a Gip jelolesu ipari
tevekenyseg cellfra szolg6lo, illetve a Gip-M jelolesrl mezogazdasiigi-ipari
ovezetek tartoznak.

a)funkciok'. azOTEK 19.S.(2) es (3) bekezdesben megnevezettek helyezhetok el a
kovetkezo megkot6sekkel :

-lakdsok szdll6shely jelleggel is kialakithatok
-sport, egyhAzi, oktatdsi, egeszs6gUgyi, szocidlis epUlet csak ,,forendeltet6su
tevekenys eghez ka pcsolt fu n kciokent" l6tes itheto.

b.)A telepUleskepi megjelenites feltetelei:

(2)Az epltesi vonalra (elokertbe) epiteszetileg nem kialakitott 6pltmenyek (nyitott
vasvazas szin, heveny6szve bekeritett rakatok, stb.) nem kerUlhetnek. a
tev6kenys6ghez esetleg szUks6ges toronyszerri epitmenyek Ezek elhelyez6se az
utcafronttol szdmltva legaldbb 15 m-re kerUlhenek.

(3)Az elokeft m6rete 15 m, melyen belUl csak porta epUlet es fdsitott parkolo epitheto

(a)Az epitesi dvezeten belUl ondllo rendeltetesi egyseg szolgalmi jog igenybev6te-
level nem letesitheto.

Keres kedel m i szol g6 ltat6 terti letek reszletes el6irdsa i

23.S

(1)A Gksz jeh-i Ovezet kereskedelmi, szolgdltato terUlet els6sorban nem jelentos
zavaro hatdsu gazdas6gi tevekenysegi celu epUletek elhelyezesere szolgdl.

(2)A TEAOR '1998. EU megfeleltetes alapjan a lll. szAmu tevekenysegi korok
gyakorolhatok. (KERESKEDELEM ES SZOLGALTATASOK ,,G" kod alatt felso-
roltak), kiv6ve az alabbi tev6kenysegeket:

51.12 Alapanyag,Uzemanyag Ugyndki nagykereskedelem
51.23 Eloallatnagykereskedelem
51.24 Nyers-felkeszbornagykereskedelem
51.51 Energiahordozonagykereskedelem
51.52 Fem-, erc, nagykereskedelem
51.54 Vas6ru szerelv6ny nagykereskedelem
51.55 Vegyi 610 nagykereskedelem
51.56 Egyeb termel6si c6l0 termek nagykereskedelem
51,57 Hulladeknagykereskedelem
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Az epltesi dvezetbe elhelyezheto gazdasagi epitmenyek (f5 funkciok):
Atrako epitmeny, m6rleg hdz

UzlethAz
rakt6r
szocidlis helyseg epitmenye
uzemijellegu kutato es szolgdltato epitmeny
szolgiilati lako 6s szallasepUletek
terUlet elldto alapfok0 intezmeny
term6k vezet6k
Uzemanyagtolto

Elhelyezheto mellekepitmenyek:
garAzs
kirakat szek16ny
tUzel6anyag tdrolo
kazanhaz

Elhelyezheto terepszint alatti epltmenyek
(talajmechan ikai szakvelemeny alapjdn)
sUllyesztett rakodo
merleghaz
technologiai es Uzemeleskozbiztonsdgi c6l0 pince helyiseg

A kereskedelmi szolgdltato terUleten a (3), (4), (5) bekezdesben felsorolt
epitmenyeken t0lmenoen elhelyezhetok olyan ipari jellegu letesitmenyek, melyek a
lakoterUlettol ved6tdvolsdg betartdsdrt nem igenylik, 6s a szomsz6dos uzem
fu nkciojilt nem zava rjak. (tdrolds, rakt6roz6s, telepU l6sgazd6lkodas)

A teljes kozmuvesltettseg a technol6giSrhoz tarlozo ellSrto es biztons6gi rendszerek
kialakitasa kotelezo.

A technologiai tervnek igazolnia kell az epitesi ovezetre vonatkozo kornyezetvedelmi
eloir6sok betarthatosdg6t, miszerint a klrnyezetterheles a szomszedos telkekre 6s a
kozterUletekre nem terjed 6t.

Az epitesi ovezetekre vonatkozo elolr6sokat a kovetkezo tAbllzat szerint kell
meghatdrozni:

Vll. TABL Azm (Gksz)

Az 6pit6si ovezet iele Gksz
1 .A kialaklthat6 leokisebb telekm6ret 1000 m'
2.A beepftesi mod SZ (szabadonallo)
3.A beepitettseg megen gedett
leqnaqvobb mertere

50%

4.A megengedett legnagyobb
6pitmenvmaqassdq

9m

5.A beepites feltetel6nek
kozm uves itettseg i merteke

TeljeskorLi, csak a szennyvizhAlozat
kiepiteseig engedelye zheto kozm upotlo

berendez6s
6.A zoldfelUlet leqkisebb merteke 25%
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7.A megengedett igenybeveteli,
kibocs6t6si, szennyezetts6gi
hat6 rertekek(kornyezetszen nyezetts6g i

hatdrertekek )

Levegotisztasagvedelem vonatkozds6ban :

altalanos leveg6minosegi ovezet
hat6rertekei

Zaj es rezgesvedelem vonatkoz6s6ban :

Gazd asdg i terU letfelhaszn6lasi kategoria
hatdrertekei

B.Terepszint alatti epitmenyek Csak az epitesi helyen belUl
enqed6lvezheto

lpari gazdas6gi ijvezetek reszletes el6ir6sai

24.S

(1)A GIP-1 epitesi ovezet egyeb ipari tevekenyseg celjdrra szolgdrl; azOT1K 20 S. (3)
szerinti tev6kenys6g nem letesltheto. (,,V6doterUletet" igenylo igen, ,,v6dot6vols6got"
igenylo nem.)

a )A vedoterUletet kornyezeti hatdstanulmdny alapj6n az illetekes
szakhatosdgok dllapltjak meg

b.)Az ipari gazdasdgi terUletre betelepUlesre engedelyezheto tevekenys6gi
koroket a TEAOR szerint kell meghatdrrozni, de a betelepUl6sre nem
engedheto tevekenysegi ko16k a kovetkezok:

-akkumuliitorgydrtds
-ercd0sito
-bAnyaUzem
-loporgydrtds
-lakk es festekgyiirtds
-mtltriigyagydrtas
-atomenerg iai letesitmeny
-izotop labor
-vesz6lyeshulladek egeto 6s feldolgozo Uzem
-feherje-feldolgozo Uzem
-zsirfeldolgozo izem
-azbesztgyartas
-cellu lozgydrtas
-koolaj es foldg6z feldolgozo
-grafitgydrrt6s
-foszg6ngyartas
-gyogyszergydrrt6s
-ndvenyvedoszer gy6r
-klorgyartas
-kokszolo mu

Nem kerUlhet az ipari terUletre
vOrdsiszap tdrolo
zagytbr
vesz6lves hulladeklerako



44

Eseti dontes alapjdn kerulhet azipari terUletre
teglagyar
muanyag feldolgozo
nyomtatott Sramkdr eloallfto Uzem
Uveggyiirto
neh6z gepjarmujavito

Csak a kornyezeti hatdrertekeket teljesiteni tudo technologiak fogadhatok.

Az epltesi ovezetekre vonatkozo eloirAsokat a kdvetkezo tAblAzat szerint kell meg-
hatdrozni:

VIII. TABL AZNT

Krilteriileti be6pit6sre sz6nt teriilet 6pit6si ovezetei
G ip-M MezSgazdas6gi-ipari civezet

25.S

(1)Gip-M epltesi ovezet a mezogazdas5gi termel6shez kapcsolodo ipari jellegu
tevekenyseg szAmdra, amennyiben ahhoz sajdt termoterUlet nem tartozik.

(2)Az epitesi ovezetbe a megl6vo 6s 0jonnan letesUlo mezogazdas6gi Uzemek (ma-
jorok) tartoznak, ahol a mezogazdas6gi term6kek feldolgozdrsa, tdrol6sa, a mezo-
gazdasdgi gepek, es szdllitoeszkozok javftiisa folyik, nagyUzemi allattartas vagy
mezogazdasdgi illetve mezogazdasdgi termel6shez sz^orosan kapcsolodo ipari
tevekenyseg befogad6sdra alkalmas. Elsosorban '1000 m'-n6l nagyobb telekigenyu
Uzemek fogad6s6ra kijel6lt terUlet.

(3)A TEAOR 1998. EU megfeleltetes alapjdn a L szAml tev6kenysegi kor6k helyez-
hetok e| elsosorban. (mezSgazdasag, vadgazdd|kod6s, erdogazd1lkodeis ,,A+B" kod,
tovaibbii a ll lpar- feldolgozo ipar)

Az 6pit6si ovezet iele Gip
1 .A kialakithato leqkisebb telekm6ret 1000 m"
2.A beeoitesi mod SZ (szabadondllo)
3.A beepitettseg megengedett
leqnagvobb merteke

40%

4.A megengedett legnagyobb
epitmenvmaqass6q

75 m

5.A beepites feltetel6nek
kozm uvesitettseg i m6rt6ke

Teljeskdrrl, csak a szennyvizhalozat
kiepfteseig engedelyezheto kozm u potlo

berendez6s
6.A zoldfelUlet legkisebb merleke 25%

7.A megengedett igenybeveteli,
kibocsatdsi, szennyezettsegi
h at6rertekek(kO rnyezetszen nyezettseg i

hatarertekek )

Leveg otisztasd g-vedelem
vonatkoz6sdban : Sltaldnos

levegom i noseg i ovezet hat6rertekei
Zaj es rezgesvedelem vonatkozds6ban :

Gazdasdgi terUletfelhaszn6ldsi kategoria
hatdrrertekei

S.Terepszint alatti epitm6nvek Technoloqiai terv szerint eoltheto
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(4)A feldolgozoi tevekenyseg DA- DB- DC, DD kod alatt felsoroltak), kiv6ve az alAbbi
tevekenys6get:
1 7.5. konfekcion6lt texti6ru gydrtdsa (kiveve: ruhlzat)

(5) Engedelyezhet6 funkciok.
,,v6dot6volsagot" igenylo tevekenysegek - szakhatosdgi kozremrjkodessel - csak
olyan helyre telepitheto, ahol azarra el6irt vedotdvols6g biztoslthato.
,,v6doterUlet" minden esetben kotelezo, mert a kdrnyezetterhel6s sem a talajra, sem
a vizekre, sem a szomsz6dos ingatlanokra nem terhelheto, teh6t l6teslt6skor az
OTEK 38. S Q)-Q) 6s 50 S (1)-ban eloirtak szerint kell eljdrrni. Az elj6rds
fUggvenyeben az epltesi ovezetben vagy lakas, vagy csak az 5rz6s celj6ra szolgAlo
szall6shely letesitheto.
(6),4 telekhatdron - ldtvdrnytakar6s celjabol is - min. 3,0 m sz6les sdvban hdrom
szintes novenyzetet kell teleplteni.

(7)Az elokert m6rete 15 m, melyen belUl csak porta epUletes f6sltott parkolo epitheto

(8)Az epitesi ovezetekre vonatkozo eloirAsokat a kovetkezo tlbllzaI szerint kell
meghat6rozni:

rx. TABLAZAT Gip-M

-(T) Kiveve silo, viztorony, gabonatdrolo

Az 6pit6si ovezet iele Gip-M
1 A kialakithato leqkisebb telekm6ret '1000 m'
2.A beepitesi mod SZ (szabadon6llo)
3.A beepitettseg megengedett
leqnaqvobb merteke

40%

4.A megengedett legnagyobb
epitm6nvmaqassdq

7,5 m (T).

5.A beepites feltetelenek
kozm uvesltettseo i merleke

Reszleges

6.A zoldfelulet legkisebb medeke 25%

7.A megengedett igenybeveteli,
kibocsdtdsi, szen nyezettsegi
hatd rertekek(kornyezetszen nyezettseg i

hat6rertekek)

Leveg 6tisztas6 g-vede lem
vonatkozds6ban : dltal6nos

levegom inoseg i ovezet hat6 rertekei
Zaj es rezg6sv6delem vonatkozdsdban :

Gazdas6g i teru letfel hasznd l6si kategoria
hat6rertekei

S.Terepszint alatti epitm6nyek Technoloqiai terv szerint
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IV. FEJEZET

Be6pit6sre nem sz6nt tertiletek

A kozleked6si tertiletek civezeteinek 5ltal6nos el5ir6sai

26.S

(1)Az ovezet az orszAgos es helyi kozutak, a kerekparutak, a gepjarmu vlrakozo
helyek (parkolok) - a kdzterUletnek nem minosUlo telken megvalosulok kivetelevel -,
a jArdAk 6s gyalogutak, mindezek csomopontjai, vizelvezet6si rendszere 6s
kornyezetvedelmi letesitmenyei, tovdbbA a kdzmLivek es a hlrkozles 6pitm6nyeinek
elhelyezes6re szolg6l. A kozutak elhelyezese celjdbol a telepUlesszerkezeli terven
eibreizoltaknak megfeleloen utkategori6ktol fUggoen, legalabb a kovetkezo
szeless6grl epitesi teruletet kell biztositani:

Orsz5gos mell6kutak eset6n 22 m
Helyi gyrljt6-utak eseten 16-22 m
KUlterUleti fo duloutak eset6n 12 m
Kiszolgdlo utak eset6n 10 m
Kerekp6r0t eset6n 3 m

(2)A kozlekedesi terUleten elhelyezheto a k6zlekedes kiszolgdloi:

a. ) Kdzlekedesi letesltmenyek
b.)Kozmuvek 6s hirkozlesi letesitmenyek

(3)Az orsz6gos kozutakat erinto uj csomopontok vagy 0tcsatlakoz6sok tervez6sekor
figyelembe kell venni az Uf -2-1. 115-1994. szamu 0tcsatlakoz6sok ideiglenes
muszaki eloirdsaiban foglaltakat.

(4)Figyelembe kell venni tovabbd:

az 1988. L tdrv6ny, illetve ennek vegrehajtdsdrol szolo 30/1988. (IV.21.) MT
rendeletet
az utak forgalomszabAlyoz1sArol 6s a
2011984. (X11.01.) KM sz. rendeletet
a k6zutak igazgatSrsdrol szolo 1911994. (V.

koz0ti jelzesek elhelyez6serol szolo

21.) KHVM rendeletet

46

Uti.igyi el5ir6sok
sz5ma

Megnevezese

Ut 2-1.218 :2003
TelepUlesrendezesi tervek koz0ti kozlekedesi munkar6szei.
Tartalm i kovetelm6nvek

Ut 2-1.201 :2004 K6zutak tervez6se (KTSZ)

Ut 2-1.202 .2003
Aszfaltburkolatu 0tp6lyaszerkezetek m6retez6se es
meqeroslt6se

Ut 4-1.203 :1 995
Kerekpdrforgalmi letesitm6nyek tervezesi 0tmutatoja es
ftbaiqazlto ielz6srendszere

Ut z- t.zuo :2001 Korforqalm i csomopontok tervez6se
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Ut z- t.z t3 :2004 Kozutak viztelen itesenek tervez6se
Ut 1-1 .30'1 :1 981 A kozlekedesi zai csdkkentese uttervez6si modszerekker
Ut 2-1.302 '.2003 Koz0t kozlekedesi zai sz6mit6sa
Ut 2-1.303 :2000 Kdzu zai1rnv6kolo falak. Letesites 6s fenntart6s
Ut 2-1.503 :2002 Kisforqa I m 0 uta k pd lvaszerkezet6nek m6retez6se
Ut 2-2.103 :1 998 Aszfalt bu rkolat fenntart6sa

Ut 3-2.104 :1 983
Az utfenntart6s muiszaki
mukoburkolatok

Ut 2-2.401 :1 999 Szoroso. Technikai ndtriumklorid
Ut 3-2.402 :'1983 Hovedmuvek. Muanyaqh6los hodvedmuvek

Ut 2-3.201 :2000
Beton p6lyaburkolatok epitese. Epitesi elolr6sok,
kovetelm6nvek

Ut 2-3.205 :1 981 Ko-es mLiko burkolatok

Ut 2-3.206 :2003
Utpdlyaszerkezetek kdtoanyag nelkUli 6s hidraulikus
kdtoanyagu alapr6tegei. Epitesi eloir6sok

Ut 2-3.210 :2000
Pd lya lemezekbo I vissza nyert beton 0j rafe I has znAlAsa
(m6sodbeton)

Ut 2-3.212 :2004
Betonko burkolat0 palyaszerkezetek tervez6se 6s epit6se.
Kovetelm6nvek

Ut 2-3.301
"2002

Utepft6si aszfaltkeverekek es 0t-p6lyaszerkezeti
aszfaltr6teoek

Ut 2-3.304 :1 989 Hiqftott bitumenes aszfaltmakaddm pdlvaszerkezeti r6teqek

Ut 2-3 306 :2000
Utburkolatok felUleti bevonata. Kotoanyag kipermetez6s6vel
6s a zuzal6kkiszorAsdval keszUlt felUleti bevonatok

Ut 2-3.307 .1992 Kohosalakaszfalt utpdlya alapok 6s -burkolatok

Ut 2-3.315 :2003
Utburkolatok feluleti bevonata. Hideg kever6ses 6s terit6ses
technoloqi6val k6szUlt felUleti bevonatok

Ut 2-3.506 .2002
H idegen bed ol g ozh alo kAtyuzo a nya g o k (h i g itott b itu me n,

bitumenemulzio es specidrlis kotoanyag0 keverekek)
Osszetetele, gy6rtdsa, bedolqozasa, minosit6se

Ut 2-3.601 1 998 Utep ites i zuzotl koa nvaq ok

Ut 2-3.706 :2003
Bontott 0tepitesi anyagok 0jra hasznalata es hasznositdsa
Altal6nos feltetelek.

Kozm fi l6tesitm6nyek, kozm fi el l6t6s

27.S

(1)A kozmuhalozatok es kozmul6tesitmenyek elhelyezesenel az OT1K elolr6sait,
valamint a megfelelo 1gazati szabvdnyokat es eloir6sokat be kell tartani.

(2)A kozmuletesitm6nyek Igazati elolrdsok szerinti vedot6volsdrgon belUl
mindennemu tevekenyseg csak az illetekes Uzemelteto hozzAjArul1sa eset6n
engedheto meg.

(3)Uj kozmuvezet6k letesit6sekor es egyeb epitesi tevekenyseg (utepit6s, 6pitm6ny,
epUlet-, mritdrrgyepltes, stb.) eset6n, a kivitelez6s soran, a megl6vo klzmivezet6kek
nyomvonal6val, vagy kozmriletesitm6ny telepitesi helyevel Utkoz6 meglevo
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kozmtvezet6kek, vagy kdzmuletesltmenyek kiviilt6sat, vagy szabvdnyos
keresztezesi 1gazati eloir6sok szerint kell kivitelezni

(4)A meglevo kozmuvek egyeb epitesi tevekenyseg miatt szUks6gess6 v6lo
kivaltdsokat, vagy szabvdnyos keresztezes kiepitesekor azoknak - szUkseg eset6n -
egyideju rekonstrukci6j6rol is gondoskodni kell.

(5)Epuletek epitesere engedely csak az ovezeti eloirdsoknak megfelelo
kozmLivesites biztosit6sa eseten adhato.

(6)A kozlekedesfejleszt6st, a terUletfejlesztest a celszeru kivitelezes 6rdek6ben a
kdzmfr agazali fejlesztesi tervekkel egyeztetni kell.

(7)A kdzmivezet6kek telepites6n6l (Stepiteskor 6s 0j vezet6k l6tesitesekor) a
gazdas6gos terUlethasznalalra figyelmet kell forditani. Utak alatt a kdzmuvek
elrendezesenel mindig a tdvlati osszes kozmu elhelyez6si lehetoseget kell
figyelembe venni. A csak tdvlatban vdrhato kdzmi szAmAra is a legkedvezobb
nyomvonal fektetesi helyet szabadon kell hagyni, nem szabad eleepiteni.

(8)Kozmuvezet6k, jdrulekos kozmuletesitmenyek elhelyezesenel az esztetikai
kovetelmenyek betart6s6ra is figyelemmel kell lenni.

(9)Mindennemu epltesi tev6kenysegnel a megl6vo 6s megmarado kozmuvezet6kek,
vagy kozm u letesitmenyek v6delmerol gondoskod n i kel l.

(1 0)Uteplt6sn6l, utrekonstrukciondl a tervezett kozmuvek egyidejLi kiepiteserol,
illetve a meglev6 k6zmrivek szUkseges egyideju rekonstrukciojarol gondoskodni kell.

('1 1 )Szennyvizkezeles, csapad6kviz elvezet6s

a.)A talaj, a talajviz 6s a r6tegvizek vedelme 6rdekeben a szennyvizek
szikkaszt6sa m69 6tmenetileg sem engedelyezheto.

b )A csatorn6zatlan terUleteken a szennyvlzcsatorna hllozat megepiteseig
6tmeneti kozmrlpotlo berendezeskent - szigoruan ellenorzdtten kivitelezett - zArI
szennyvizlArozo medenc6k leteslt6se engedelyezheto. A zarl. szennyviztArozo
medencekbol az osszegyujtott szennyvizet a kijelolt szennyvizleUrito helyre kell- szAllitani.

c.)A nyllt arkokra valo esetleges szennyvizrdkoteseket, valamint a felhagyott
kutakba torteno szennyvizbekoteseket meg kell szUntetni.

d )A gazdasdgi terUleten keletkezo ipari szennyvizeket a telken belUl kell
elotisztltani (olaj-, zsir-, hordalekfogo, stb.). A szennyvizet csak a hatosdgok dltal
eloirt merteku elotisztitiis utdn szabad a kozcsatorndkba bevezetni.

e )A EKOVIZIG kezeleseben l6vo vizfolydsok, vizfelUletek parteleitol 6-6 m, a
tSrsulati kezel6sri vizfoly6sok parteleitol 6-6 m, az 6nkormdnyzati kezel6sben
levo vfzfolydsok, vizfelUletek parteleitol 2-2 m, a nyilt Arkok ment6n legaldbb az
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egyik oldal6n minimum 2 m, a m6sik oldal6n minimum 1 m szelessegu
sdvkarbantartds szAmara szabadon hagya nd o.

f.)A magasabban fekvo terUletekr6l lefolyo csapad6kvizek ellen a beepitett
terUleteket 6vdrkok letesitesevel kell megv6deni. Az ov6rkok belterUleti nyllt
6rkokba csatlakoz6sa el6tt hordalekfogok telepit6se szUkseges.

('1 2)Vi I la mosenerg ia-el ldtds

a )A klz6pfeszUltsegu 20 kV-os oszlopra fektetve epitett villamoshdlozalok
elolr5sok, az MSZ 151. szAm0 szabvdny szerinti rogzltett biztonsiigi ovezetet
szabadon kell hagyni. A 20 kV-os vezet6k ved6t6volsaga kUlterUleten 5-5 m,
belteruleten 2,5-2,5 m a sz6lso szdlaktol. A szelso szAlak t6vols6ga 3 m.

b )A villamos energia eloszto hdlozatok fold feletti elhelyez6se egyelore
terUletgazdalkodasi szempontbol fennmarad, az utcabutorozdsi 6s utcaf6rsitdsi
lehetoseg biztosit6sa 6rdek6ben a hllozalokat kozos oszlopsorra kell elhelyezni,
lehetoleg a kozvilagitdsi l6mpatesteket tafto oszlopokra. Hosszabb tdvon a

villamos energia kdzep- 6s kisfeszUlts6gu, valamint a kozvildrgit6si hdlozatokat
lehetoleg f6ldkabelbe fektetve kell epiteni

(13)Gazellatas

a.)Az erv6nyes eloirdsok szerint a foldgazvezelek biztons6gi ovezete a
foldgiizvezetek falsikjatol nagy-kozepnyom6su vezetek eset6n 9-9 m. A
kozepnyomdsu vezetek biztons6gi dvezele az dtmerotol fUggoen jobbra-balra 3-5
m kozdtti, a kisnyomdsu vezet6ke 3-3 m.

b )Kozepnyom6su foldg6zell6tas0 terUleteken telkenk6nt egyedi
nyom6sszab1lyozokat kell elhelyezni. A tervezett gdznyom6s szabAlyozok az
epUletek utcai homlokzatdra nem helyezhetok el, A berendez6s a telkek
elokertjeiben, udvaran, vagy az 6pUlet a16rendeltebb homlokzatttra szerelhetoek.

(14)Tavkozles

a )A tdvkozlesi hdrlozatot l6teslt6sekor illetve rekonstrukciojakor szUks69es
foldkabelbe illetve alepitmenybe helyezve fold alatt vezetve epiteni.

b.)A fold feletti vezet6s fennmarad6sdig, terUletgazdalkodasi okokbol, valamint az
utca fdsitdsi es utcab0torozdsi lehetoseg6nek a biztosit6sdra a 0,4 kV-os, a
kozviliigitasi 6s a t6vkozlesi szabadvezeteket kdzds oszlopsoron kell vezetni.

c.)A mobiltelefon-szolgdltatok antenna tornyait belterUleten nem lehet elhelyezni.
KUlterUleten torteno elhelyezes eset6n az BUkki Nemzeti Park lgazgatosdga 6s a
mriemleki hatosdg egyetert6 v6lem6nye szUkseges.
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Kozterti letek kia la kit6sa, nyi lvi nta rt6sa 6s haszn 6 lata

28.S

(1)A telepUles igazgatdsi terUlet6n kozteruletkent a szabAlyoz1si terveken ekkent
je16lt es az ingatlan-nyilv6ntaft6sban igy bejegyzett teruleteket kell sz6mon tartani.

(2)A klzterUleteket rendeltet6s6nek megfelel6en barki szabadon haszn6lhatja, de a
haszndlat m6sok hasonlo jogait nem korl6tozhatja.

(3)A kozterUlet rendeltet6setol eltero haszn6lathoz a tulajdonos, az OnkormAnyzat
hozzajAruldsa szUkseges. Amennyiben az eltero haszn6lat epitesi tev6kenyseggel is
jAr, a tulajdonosi hozzljAruldsokon l1l, az epitesi hatos6g engedelye is szUks6ges.

(4)A te lep U les k6zte rU letei n az alabbi haszn d latok e n gedelyezhetok :

Hirdeto, rekldm berendez6s elhelyez6se,
Koz0ti kozlekedessel kapcsolatos epitm6nyek (pl tomegkozlekedesi vdrohely,
parkolo, informdcios tabla) elhelyez6se
KOztisztasaggal kapcsolatos 6pitmenyek, tdrgyak elhelyezese
Utcai b0torok, mutdrgyak (szobor, k0t, ora, stb.) elhelyez6se
TdvbeszelofU lke el helyez6se
Epitesi munk6val kapcsolatos letesitmenyek, epitoanyagok id6leges elhelyezese.

(5)Tomegkozlekedesi v1rakoz6helyeket az utcakepbe illeszked6 modon lehet
eolteni.

(6),4 kozterUletek eredeti rendeltet6setol eltero haszndlatdt, annak id6tartamat, a
haszndlat egy6b felteteleit, pl. a haszn6lati dljat, es egyeb elv6rdsokat, valamint az
engedely nelkUli szankciokat kUlon 6nkormdnyzati rendeletben kell szab6lyozni.

z
Zol dterti letek ovezete

Altalanos el5irasok

2e.s

A telepules teruleten az OTEK 6. S (3) bek., 6s a 27. S alapjiin a belterUleten
beepltesre nem szdnt ovezet kerUlt bevezet6sre, melyek terUletet a szabAlyozdsi terv
tUnteti fel.
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Kozparkok teri.ilete

30.s

(1)Az Ovezetbe a klzparkok, diszparkok, piheno- es jatszoparkok tartoznak.

(2)TerUletuknek kozOtrol, kdzt6rr6l kozvetlenUl megkozellthetonek kell lennie.

(3)Az ovezetbe el helyezheto:
-Vendegldto, e16ruslto 6pUlet, nyilv5nos illemhely.
-A terulet fenntartdsAhoz sz1ks6ges epUlet.
pihenest es testedz6st szolg6lo epltm6nyek (seta0t, pihenohely, tornap6lya,
gyermekj6tszoter, stb).

E
E rd6terii letek ovezete

Alta16nos el5irisok

31. S

(1) Erdoterulet, a foldhivatali nyilv6ntartds szerint erdo muvelesi dgban nyilvdntartott,
az erdotorveny alapjdn erd6nek minosUlo, valamint a szabIlyoz6si tervben erdok6nt
(E) korUlhatarolt es megjelolt, e c6lra szolgdlo terUlet,

(2) Az erdoterUlet az epltesi haszn6lata szerint (epulet, epitmeny elhelyezese
szempontjabol)

a) vedelmi (Ev)
b)gazdasdgi (Eg)
c)egeszsegUgyi, szoci6lis, turisztikai (Ee)

rendeltetesri ovezetekbe taftozik,

32.S

V6delmi rendeltet6sfi erd5ovezet (Ev)

(1)A szabalyozAsi terven vedelmi rendeltetes(i erdo1vezetkent (Ev) szabAlyozott
terUleten epUlet nem epitheto.

(2)Vedelmi rendeltetesu erdoovezetben az OTEK 32. $-a szerinti epltmenyek csak
akkor letesithetok, ha az erd6t vedelmi rendeltetes6nek bet6lteseben nem zavarlAk.

(3)A kUlon jogszabdlyok alapjdn v6delem alatt dllo termeszeti teruleteken 6s vedett
terUleteken terUletet felhaszndlni, foldreszletet alakitani, a nov6nyi 6s allati
elohelyeket befolydsolo beavatkoz6st vegrehajtani, epltmenyeket elhelyezni 6s
kialakitani csak a vedette nyilvanito rendelkezes, valamint az erdekeltek es a
szakhatosdrgok e16i16sai szerint szabad.
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(4)A termeszet, az erdo 6s vad v6delemrol szolo jogszabdrlyok (az 1996.6vi Llll.,
LIV illetve LV. tcirv6ny), valamint a t6jvedelmi kormdnyrendeletet (a 166/1999. (Xl.
19.) korm6nyrendelet) eloir6sait be kell tartani.

(5)A kUlonfele vedettsegi kategoriSrkba eso, eg.ymdst jobbara iitfedo terUleteken (a
Term6szeti Teruleteken, valaminlaz ESA/ETT ES SPA - teruleteken) nem kiv6natos,
enn6l fogva a BNP nem is tdmogat jelentos fejleszteseket, kivaltkepp nem un.
z)ldmezos be ru h6z6sokat.

(6),4 kozseghat6r term6szetvedelmi szempontbol igen ertekes elohelyeit nem szabad
felszabdalni (utakkal, vagy egyeb nyomvonalas letesitmenyekkel, epUletekkel, stb.)
muvelesi aguk megvdltozatdsa nem kiv6natos, sot, termeszetvedelmi szempontbol
ellen javallt (ertekes gyepek erdositese).

Ugyancsak fontos a hagyom6nyos terUlet - es t6jhasznAlat fenntarldsa, az dkologiai
alapokon nyugvo extenzlv ndv6nytermeszt6si 6s 6llattenyesztesi form6k
megtartdsa-meg honoslt6sa.

33.S

E g 6szs6 g ii g yi -szoc i 6 | is -tu ris ztikai re n d e ltet6s fi e rd 5 ovezet ( Et)

(1) Turisztikai rendeltetesu erdo6vezetben (Et) a turizmust, rekredciot, szabadido-
eltoltest szolg6lo epitmenyek helyezhetok el az OTEK 28 S szerint (min. 1O ha
teleknagysdg, max, 5% beepitettseg). Az epUletek epitmenymagassdga max. 4,5 m
lehet.

(2) Az erd6terUleten csak a helyi epltesi hagyomdrnyoknak megfelelo, t61ba illo (a 15.

$-ban meghat6rozott keretek kozdtt) epuletek alakithatok ki. A kilato kiv6tel6vel az
epuletek 40-45o-os nyeregtetovel alakltandok ki.

(3)Erdoteruleten epUlet legkevesebb reszleges kozmuvesitettseg (zArI
szennyvizt6rolo letesltese) eset6n helyezhet6 el.
(4)Termeszetv6delmi oltalom alatt 6llo, illetve vedelemre javasolt erdoterUleten
bdrnya, t6vkozlesi magas epitm6ny, adotorony, antenna nem l6tesitheto, meglevo
fel0jitasa nem engedelyezheto.

(5)Az egeszsegUgyi, szocidlis, turisztikai rendeltetesri erdoterUletek folyamatos
karbantartlsAra, oshonos lombos fafajokkal torteno fel0jitdrsdrra az
onkormdnyzalnak, a tulajdonosoknak, az erd6szeti szerveknek es a
termeszetvedelmi hatos6gnak - kozos cselekv6si programot kell kesziteni, 6s azl az
erdotervekben 6rv6nveslteni kell.

34.S

Gazdas6gi rendeltet6sfi erd5ovezet (Eg)

(1)Gazdasagi rendeltet6su erdoovezetkent (Eg) szab6lyozott erdoterUleten az
erdbgazdAlkoddshoz, fa- vagy szaporitoanyag-termeleshez, vadgazdllkoddshoz,
erd6szeti kutatdshoz, oktatdshoz kapcsolodo funkcioj0 epUletek helyezhetok el:



Beepithet6 legkisebb telekterUlet: 10 ha (1OO O0O m2)
Beeoitesi mod: szabadon6llo
Be6pitettseg (maximum): 0,5 %
Epltmenymagass6g (maximum): 4,5 m

ME
MezSgazdas6g i terti letek ovezete

Altal6nos elciir6sok

35.S

(1)A kozseg kUlterUlet6nek, mezogazdas6gi termelest (nov6nytermel6st, sz6lo es
gyUmolcstermel6st, Sllattenyeszt6st tovdbb6 termekfeldolgozdst 6s tarolast) szolg6lo
16sze.

(2)A mezbgazdasdgi terUleteken az OTEK 6 S (3) alapjan es a 29. g eloirdsainak
megfeleloen a kovetkezo ovezetek kerUltek kijelolesre'

Me-l fiellemz6en) sz6nto mrivel6su terUlet - extenziv terUlet
Ma-E (ellemzoen) gyep, legelo, vagy kisparcellSs szAnlo muvelesrj terUlet

- extenziv terUlet
Mk kertgazd6lkodasra szolg6lo terUlet, Ultetvenyek

(3)A terUleten elhelyezhelo epltmenyeket jelen szabAlyzat 6s az adott terUlet epltesi
hagyom6nyainak megfeleloen kell kialakltani,

M6-r
(jellemz5en) kisparcell6s szAnt6 mfivel6sfi mezSgazdasSgi ovezet

36,S

(1)Az ovezetbe azok a terUletek tartoznak, amelyekben a telkek tflnyomo tobbsege
megfelel a X. sz. tablazalban elolrtaknak. Az ovezetbe a mezogazdasdgi teruletek
azon - viszonylag egybefUggo r6szei tartoznak, ahol a szdnto muvel6sri terUletek
meghat5rozo ardnyban taldlhatok, ezdrl a legeltetes, allattartds jelenti a fo
gazdalkodasi tevekenys6get. A telekalakit6s 6s epites feltetelei a meghatdrozo
tev6ke nyseg h ez i g azodva kerU ltek meg h at6 ro zAsra.

(2)Tanya es farmgazdasdg 6OOO m2 eplt6si telek kialakitds6ra (minim6lisan 20 m
telekszeless6g biztosltdsdrval ) legal6bb 10 ha nagysiigot e16ro terUlet fenntartds,
birtoklas eset6n lehets6ges, vagy igazolni szUkseges a mezogazd6lkod6sbol valo
meqelhetest.
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X. sz. tlblSzat

Ovezet jele Beepitesi
mod

Kialakithato
legkisebb

telekterulet

Legnagyobb
beepitettseg

Legnagyobb
epitmeny-
magass6g

Ma-l
SZ

Szabadon dllo
6000 m'+10

na
3% 4,5 m

(3)A BNPI altal kataszterezett terUleteken belUl levo terUleteken a

nov6nytermeszt6ssel es 6llattartdssal kapcsolatos term6kfeldolgoz6s, ipari,
mezogazdasSrgi-ipari tevekenys6g, valamint a nagyUzemi 6llattartds letesitmenyei
jelen szabAlyzat eloir6saival osszhangban, valamint az BUkki Nemzeti Park
lgazgatos69dnak jovahagyasa mellett helyezhet6k el.

ME.E

(dont6en) Gyep, legel5 mfivel6sii mez6gazdas6gi ovezet

37.S

(1)Az 6vezetbe azok a terUletek tartoznak, amelyekben a telkek t0lnyomo tobbsege
megfelel a Xl., sz. titblttzatban eloirtaknak. Az ovezetbe a mezogazdasdrgi terUletek
azon - viszonylag egybefUggo r6szei tartoznak, ahol a gyep, legelo mt-jvel6su
terUletek meghat6rozo arlnyban taldrlhatok, ez6rt a legeltet6s, dllattartds jelenti a fo
gazd6lkoddsi tev6kenyseget. A telekalakitds 6s epites feltetelei a meghatdrrozo
tev6ke n yseg h ez igazodv a ke rU lte k meg h at6 ro zAsr a.

(2)Tanya 6s farmgazdas6g 6000 m2 6pitesi telek kialakit6s6ra (minimdrlisan 20 m
telek szeless6g kialakitdrssal ) legaldrbb 10 ha nagys6got eler6 terUlet fenntartds,
birtoklds eset6n lehetseges, vagy igazolni szUkseges a mezogazddlkoddrsbol valo
megelhetest. Szabadon 6llo beepitesi moddal, maximum 4,5 m epitm6nymagass6g0
epUletekkel, a telekterUlet maximum 3- %-Anak be6pites6vel.

Xl.sz. tAbllzat

Ovezet jele Beepitesi
mod

Kialakithato
legkisebb

telekterUlet

Legnagyobb
beepitettseg

Legnagyobb
epitmeny-
magass6g

ME-E
SZ

Szabadon 6rllo

6000 m'+10
ha

J"/o 4,5 m

(3)A BNPI altal kataszterezett terUleteken belUl lev6 terUleteken a

nov6nytermeszt6ssel es dllattartiissal kapcsolatos term6kfeldolgoz6s, ipari,
mezogazdas6gi-ipari tevekenys6g, valamint a nagyUzemi 6llattart6s l6tesitmenyei
jelen szabllyzat eloir6rsaival osszhangban, valamint az BUkki Nemzeti Park
lgazgatos69drnak jovahagyasa mellett helyezhetok el.
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Ma-lo
Me-Eo

Az orszagos okologiai hAlozal ovezet6nek terUleten belUl nem helyezhetok el
- nagyfeszUltsegr.l tdvvezet6kek
- mikrohull6m0 AtlAtszo ado torony
- sz6leromu park epitmenyei

MK
Ke rtg azd6l kodis ra szo I g 6 | o te rti let, gyti m o I cscis terli let

38.S

1.)Az ovezetbe azok a terUletek tartoznak, amelyekben a telkek tulnyomo tobbsege
megfelel az Xll. sz. tttbllzatban el6irtaknak. Az dvezetbe azok a mezogazdas6gi
terUletek tartoznak, ahol kertgazd6lkoddst, tulnyomoreszt szolo,
gyUmolcstermeszt6st folytatnak, illetve azok a foldr6szletek, melyeket kordbban
zdrtkertnek oarcel ldztak.

2.)A legkisebb^beepithet6 telek terUlete szolo, gyUmolcsos, vagy kertmuvelesi dg

eset6n 720 m', szAnto vagy gyep mrivel6s eset6n 1500 m'. Az }vezetben egy
gazdasdgi epUlet helyezheto el, melynek alapterUlete 30 m2. Lako vagy pihen6ter
elhelyezes6nek feltetele 3000 m'telekterUlet 6s legaldbb 5 ha Ultetveny tulajdonl6sa
szUks6ges.

3.)Az l. kategoriAj,j szolokataszterbe tarlozo terUletek epitesi feltetele.

Az lvezelben dllattarto epUletek nem helyezhetok el.

Ndv6nytermeszt6s celj5t szolg6lo folias6tor l. termohelyi kategori6j0
szol6ultetv6nyeken nem l6tesitheto.

Fold bevajt pince l6tesitheto.

Xll. sz. tfblAzat

Ovezet jele Beepitesi
mod

Kialaklthato
legkisebb

telekterUlet

Legnagyobb
beepftettseg

Legnagyobb
epitmeny-
magass6g

Mk-2
SZ

Szabadon dl16
'1500 m2 3% 3,5 m

4.)Az Mk-1 BelterUleten levo kertsegben epitmenyt elhelyezni nem lehet.



Birtoktest kozPont

3e.s.

MezSgazdasigi birtoktest 6s birtokkiizpont kialakit6s el6ir6sai

(1)ARLO klzigazgat6si terUlet6n az OTEK 29.S (5)-(B) bekezdesei, ill. az OTEK 1. sz
Melleklet 55/A pontja figyelembe v6tel6vel mezogazdasdgi birtoktest 6s
bi rtokkozpont kialakithato

(2)A birtoktest szUks6ges minimdlis terUleti nagysdrga'15 ha, de a birtokkozpont
kialakitdsa a mLivel6si 5rgakat 6s az azok Altal elfoglalt telekterUletet figyelembe veve
csak abban az esetben megengedett, ha a birtoktesthez lartozo telkek
osszterUletebol (egyeb mrivel6si 69ak mellett)
legalabb 15 ha sz6nto 6s 5 ha egyeb muvel6si dgu, vagy
kert, gyUmolcsos, szolo dsszesen legalabb 5 ha, es 15 ha egyeb muvel6si 6gu,
vagy kert, vagy gyUmdlcsos, vagy szolo (illetve ezek egyUttesen) legaldbb 15 ha

kiterjedesu
ha a birtoktest csak gyep mrlvelesi 5rg0 telekb6l, telkekbol All, azok osszkiterjede-
s6nek legalabb 30 ha -nak kell lennie

(3)Az OTEK 29. S (7) bek. szerinti kiegeszito kozpontbol birtoktestenkent 2 db
letesitheto ARLO terUlet6n.

(a)A birtokkozpont telke legalabb t ha (1OO0O m'; legyen, be6pitetts6ge max.30 o/o

lehet 6s a telek min. 45 %-At zlldfelUletk6nt, t0lnyomor6szt f6kkal, cserjekkel
fedetten kell kialakitani

(5)A birtokkozpont telk6n lakoepUlet is elhelyezheto, de annak alapterUlete max. 300
m2, 6pltm6ny magass6ga max. 4,5 m lehet.

(6)4 birtokkozpont telk6n max. 2 db lakds letesltheto

(7)A birtokkozpont telken a gazdaslgi 6pUletek epitmenymagassdga max, 5,5 m,

kiv6telesen - technologia, funkcio drltal indokoltan - max.7,5 m lehet.
Gazdasdgi epUleten belUl a tulajdonos, a haszndlo es a szem6lyzel szAmAra 6llando
ta rtozkod 5sra alkalmas helyisegek kialakithatok.

(B)Birtokkozpont, kiegeszit6 kozpont korldtozott funkcioj0 mezogazdas6gi terUlet

6vezet6ben nem alakithato ki.

(9)Kiegeszito kozpont kialakitds6ra is a fenti eloirdrsok vonatkoznak, azzal az

elieressel, hogy kieg eszito kozpont mdr legaldbb 3000 m2 kiterjedesri telken is
letesitheto, de kieg6 szito kdzpont terUleten lakoepUlet nem epitheto.

(10)Birtokkdzpont, illetve kiegeszito kozpont kialakitdrs celjAra a gazdasdgi
rendeltet6su erdoovezetbe sorolt terUleten meglev6 (az erdoterUletek koze ekelodo)
tany6k, tanyaudvarok, mez6gazdasdgi muvelesu Agu telkek is felhaszndlhatok, ha

terU letnagys6guk megfelelo m6retti.
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(11)A birtokkozpont, kiegeszito kozpont telken nagy l6tszdmu 6llattarlo telep (az
Allategeszsegugyi Szabllyzat kiadds6rol szolo 4111997. (V. 28.) FM rendelet
meghatdrozAsa szerinti 6rlelmez6sben -lakoterUlethez, UdUloterUlethez, kU16nleges
szabadidos, sport, strand terUlethez 300 m-nel, vlzfoly6sokhoz, vizfelUletekhez 100
m-n6l kozelebb, illetve hidrogeologiai vedoterUleten nem letesitheto. Higtrdgy6s
rendszeru 6llattart6s nem folvtathat6.

v-1, v-2, v-3
Egy6b terrilet

Y izgazdAlkodds i terti let ovezete i

40.s

1 )V-1 jelu ovezetbe tartozik a Hodos-patak partja,

2.)TerUletukon epitmenyek nem helyezhetok el.

3.)V-2 jelrl ovezetbe tartozik az Arloi-to.

4.)V-3 jelu ovezetbe tartoznak az dltaldrnos vizbeszerz6si terUletek.

Az 6pitett kornyezet v6delme

41. S

(1)Az epltett kornyezet v6delme (kiterjed a telepUl6sre, az egyedi epitmenyekre 6s
muszaki l6tesitmenyekre) c6lja, hogy az ember egeszs6g6t v6dje, a jovo
nemzedekek eletfelteteleit javitsa 6s ennek erdekeben alapveto szabdlyokat
6llapltson meg

(2)Biztosltani kell az epitett kornyezetben elok (tartozkodok) eg6szs6g6nek
v6delmet, eletfelteteleik folyamatos javitdsdt, torekedni kell (el kell 6rni) a kUlonbozo
tevekenysegek kdros hat6sainak megszUntet6s6re vagy a hatdlyos eloir6rsok szerinti
visszavon6sdra.
(3)Fejleszt6sekn6l, beavatkozasokn6l meg kell k6vetelni a funkciokbol adodo
vedot6vols6gokat 6s a szUks6ges vedoterUlet-kialakitdsokat.

(4)A szabllyozitsi terven meghat6rozott zoldterUletek, vedoerdok kialakitdrsdrol 6s
fenntartdsdrol folyamatosan gondoskodni kell. Vedo zolds6vok, v6derdosdvok
telepitesenel tobbszintri nov6nyiillomdnyt kell kialakitani. A telepiteshez csak a th)ra
jellemzo oshonos fa- 6s cserjefajok haszn6lhatok.



Epit6szeti 6rt6kv6delem

42.S

(1) A telepUles kiemelkedo ertekei helyi v6dettseget 6lveznek. A vedett ertekeket
(epulet, epitmeny, terulet, term6szeti ertek) az SZT feltUnteti.

(2) A helyi vedelem vonatkozik a vonatkozo onkormAnyzati rendelet eltereseivel.
a) epUlet, epitmeny teljes tomeg6re
b) 6pUlet, epitm6ny r6sz6rt6keire
c) terUletre (vedett terUlet)
d) taji es term6szeti ertekekre ("helyi term6szetvedelmi terulet")

(3) Vedett terUleten telekalakitds, 6pltmeny elhelyezbse az illetekes muemlekvedelmi
hatos6g velemenye alapj6n tortenhet.

( ) Helyi vedettseg alatt iillo epitm6nyt erinto epitesi munka eset6ben az (elvi) epltesi
engedely irdnti kerelemhez mellekelni kell az onkorm6nyzal allasfoglalds6t.

(5) A helyi vedelmijelentosegu terUleten telepules- es tajkepvedelmi okok miatt:
- elektromos legvezet6k, tdvk6zlesi- es elektronikus hirkozl6si legkAbel nem
letesitheto
- kdzml-, energia-, tdv- es elektronikus hirk6zl6si vezetekek es mutArgyak az
epUletek kozterUletrol ldthato homlokzatdn nem vezethetok, illetve nem
helyezhetok el
- kdzmu letesitm6nyek ondllo, fold feletti szabadon6llo epitmenykent nem
helyezhetok el
- tdv- es elektronikus hirkozlesi cel0 magas6pitmenyek (ado- 6s
6tjdrtszotornyok) nem l6teslthetok, a megl6vok nem 0jithatok fel.

(6) A vedett terUleten a telepUleskep v6delme 6rdek6ben minden, a domborzatbol
(terepszintbol) kiemelkedo epitmeny enged6lyez6se eset6n a telepUleskephez
tdfteno illeszkedest telepUleskep vizsgdlatban, utcak6p (legalabb a ket szomsz6dos
epulet feltUntetes6vel), fotomontdzs stb. keszitesevel igazolni kell. SzUkseg eset6n
az epitesi hatosdg eloirhatja, hogy az epitesi engedely mellekletet kepezo mtjleir6s
mutassa be a tervezett epitmeny illeszkedes6nek meglteles6hez szuks6ges
jellemzoket, kUlon6sen a rAlitt6rsban 6rv6nyesUlo liitviinyt, a tomegk6pz6st, kulso
megjelenest (homlokzatk6pz6st) es a szlnez6st.

(7) Az enged6lyezesi terveken fel kell tUntetni az epUlet megjelen6set befolydsolo
gepeszeti 6s kozmuiellatasi szerelv6nyek elhelyezesi modjat es kialakitasat.

V6dett terillet be6pit6s6nek 6lta16nos el6irAsai

43,S

('1) Vedett terUleten egyedi v6delem alatt nem drllo epUlet r6szleges, vagy teljes
bontdssal lAro atepit6se, uj epUlet letesit6se eset6n a tdrteneti epltesi tagol6sra
utalni kell (homlokzatk6pz6s, tdmegtagol6s, elhelyezes stb.).
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(2)Vedett terUleten, a telepUles helyi karakte16nek megorz6se erdekeben a
kornyezett6l idegen formai, szerkezeti stb. epiteszeti megolddsok nem
alkalmazhatok, meglevo epUletek, 6pitmenyek kozterUlet feloli reszleges homlokzati
fel0jftasa nem megengedett.

(3) Ha bont6s kovetkezteben utcai foghij jon letre, a bont6ssal l6trehozott foghijat 5
6ven belul be kell 6pfteni.

(4) A SZABALYOZASI TERV-en lehat6rolt, a v6dett terUlet jeldlessel ellatott terUleten
uj epUletek elhelyez6se, a meglev6 epuletek iitalakitasa, illetve bovitese eset6n a
torteneti (kialakult) beepitesl vonalat kell kdvetni. Uj epitmeny(resz) epitesenel a
meglevo beepiteshez igazodva kell meghat5rozni (kialakitani):
az 6pilmen ym a g a ss d g ot,
az ulcai homlokzat magass6gdt,

c) a teto hajldsszoget,
d) a tetogerinc irdnydt,
e) a nyildrszArok m6ret6t 6s formdjdt,
f) a kerit6st,
g) az alkalmazott epltoanyagokat,
h) az epitmenyek szinezes6t.

(5) Vedett terUleten azudvari sz6rnyak epitmenymagassdga nem haladhatja meg az
utcaiet. Az epUletek tdmegeinek jellemzo sz6lessege a tOmbben taldlhato
epUlettomegek jellemzo sz6less6g6nek 6tlagat legfeljebb 10%-kal haladhatja meg.

(6)Kotelezo a hagyom6rnyos anyagok 6s szerkezetek haszndlata (vakolat
architektfra, kvdderk6pz6s, melynek anyaga lehet ko, vagy vil6rgos szinu t6gla,
vakolt festett homlokzatfelUlet, fa nyil6sz6rok, ko, vagy vakolt l1bazatok az
utcakepbe illeszkedo fal-nyilSrs a16nyok).

(7) Az epUleteket magastetovel kell kialakitani Az epUlet meghat6rozo tomeg6n a
tetofelUletek hajl6sszoge 40-45" kozott v6ltozhat. Ettol eltero hajl6rsszOg az epUlet
tomegenek megjelenes6ben nem domindlhat.(Legfeljebb 1 l4-ed r6sz)

(B) Az epUletek tetohejaldsa meghatArozoan, de legkevesebb a tet6felUlet2l3-Aban a
terUleten jellemzoen alkalmazott slk jellegu cser6pfed6s (hornyolt, vagy kettos fedes)
lehet.

(9)Tetofelepitmeny, vagy tetosik-ablak alkalmazdsa eset6n a tetoslk felUletenek
legfeljebb 1 l3-et szabad megbontani.

(10) A kemenyek reszletkepz6s6n6l, anyaghaszn6lal6nAl torekedni kell a
hagyom d nyos k6me nyfo rm6 k es 6p [t6a nyagok alkalmazasd ra. F6m b u rko latu
esivagy kUlso f1mvAzas kemeny nem eplthet6.



OU

Helyi v6delem alatt 6ll6 6ptiletekre vonatkoz6 elSirSsok

44.S

(1) Helyi vedett epulet, vagy epUletr6sz a csak gazdasdgoss6gi indokokon t0l
muszaki indokokkal is megalapozott esetben es csak a vedettsegb6l valo torl6s utdrn
bonthato el.

a) Vedett epUletek bont6sa eset6n az epUletet fel kell mtirni, 6s e terveket 6s
fotodokumentdciot archiv6lni kell, 6s a dokumentdciot at kell adni a Herman
Otto M0zeumnak.
b)Ezen epUletek homlokzat6nak felujit6sa, 6talakitdsa, port6l ki-, vagy
atalakitasa csak a teljes epUlethomlokzat figyelembev6tel6vel, a homlokzati
rajzon valo AbrAzoldsdval torten het.
c) Vedett epUlet utcai homlokzatAnak karakteret (tomegar6ny, szimmetria) nem
szabad megv6ltoztatni.

(2) FelljitAs, dtalakitds eset6n az 6pitesi engedelyezesi terv mellekletet kepezo
mtiszaki leirdsban az epUlet 6s a kornyezet kOlcsonhat6sa keret6ben vizsgdrlni kell
az epitmeny ertekeit elemzo, 6llapotrogzilo adataiL

a) Ezen epUletek szerkezetei, homlokzati rbszletei, tartozlkai megorzendok,
hiany eset6n potlandok.
Ezen epUletek felujitdsa, atalakitdsa csak az epUlet eredeti formavildgdnak
megtart6sdval engedelyezheto,
c) Ezen epUletek kornyezeteben levo, vedelem alatt nem 6llo 6pUleteknek,
epitmenyeknek - az orszagos v6delem alatt allo epUletek mellett - a helyi
v6delem alatt dllo epUletekhez is igazodniuk kell. Ennek erdekeben az ezekkel
kapcsolatos epitesi tev6kenys6g csak a v6rosi f6epitesz szakv6lemeny6nek
beszerz6sevel tdrten het.

(3)A helyi v6delem alatt dllo epUletekn6l es terUleteknel telepUles Onkormdnyzata
KepviselotestUlet6nek az epitett es term6szeti kornyezet ertekeinek helyi vedelmerol
szolo. rendelete el6ir6sait is figyelembe kell venni.

R6g6szeti terri letek vedel me

4s.s

(1) A terUleten levo vedett r6g6szeti terUletek lehatdrollsAt az SzabAlyozdsi Terv
feltunteti.

(2) A regeszeti lelohelyek terUleten az epitesi engedelyezesi eljdrdrsok keret6ben a
KOH szakhatosdgkent jdr el. (A kulturdlis 6r6kseg vedelm6rol szolo 2001. evi LXIV.
torv6ny. 63 S)

(3) A vedette nyilvdnitott lelohelyen vegzendo, 30 cm m6lys6get meghalado
foldmunkaval jdrro, illetoleg a terUlet jelleget vesz1lyezteto, befoly6solo, egyebkent
epitesi vagy mds hatosdrgi engedelyhez nem kotott munkdlatokhoz, vallozlatasokhoz
a terUletileg illetekes ordksegvedelmi hatosdg hatosiigi engedelyet kell beszerezni.
Az enged6lykoteles tev6kenysegek jegyzeke a Kulturiilis Or6ksegvedelmi Hivatal
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eljiirasara vonatkozo szab6rlyokrol szolo 1612001. (X. 18.) NKOM rendelet 1. sz.
mellekleteben ta ldlhat6.

(4) A regeszeti 6rdekt-l terUleteken b6rmilyen f6ldmunkdval jdrro fejleszt6s, beruhAzAs
megkezdese elott 169eszeti szempont( allapotfelm6rest kell v6gezni. Ennek
hiainy6ban a f6ldmunkAkhoz - a beruhdzo koltseg6re - regeszeti szakfelUgyeletet kell
biztositani.

V. Fejezet

Egyes saj6tos jog int6zm6nyek

46.S

(1)A telepules beepftesre szdnt terUleten 6pUlet csak epltesi telken helyezheto el
(kivetelt k6peznek ezalol a kdzterUleten, zoldterUleten torteno epitesek).

(2)A telepUles beeplt6sre nem sz6nt terUletein 0j epitmenyt eplteni, meglevo
epltmenyt 6talakitani, b6vfteni, rendeltet6set vagy haszn6lati modjdt megv6ltoztatni
csak akkor szabad. ha

-a terUlet rendeltet6sszeru haszndlatdt szolgdlja,
-kozerdeket nem s6rt,
-az lpitmenyek csak a hozzAjuk tarlozo terUlet jelentektelen hdnyad6t veszik
igenybe 6s biztosltott, hogy az epitmenyek a telekterUlete nelkUl nem
idegenithetok el.

47.S

(1)Tilalmakkal, korldtozdsokkal 6rintett terUleteket, terUletegys6geket a szab6lyozAs
terv tartalmazza. A telepUles igazgatdsi terUletet erinto tilalmak, korldtoz6sok:

-Bei.iltet6si kcitelezetts6g sziiks6ges a tervezett gazdas6gi terUleten A beUltetesi
kotelezetts6gnek legkesobb az ingatlan haszn6latbavetelenek idejeig eleget kell
tenni.
-Elciv6s6rl6si jog bejegyz6se szriks6ges a tdbldzat szerinti terUleteken

Elovasdrlasi jog gyakorldsAra a koltsegvetes elkUlonitett fejezet tartalmaz, melynek
felhaszn6lasarol a kepviselotestUlet esetenk6nt (60 napon belul) halAroz.
Elovasdrl6si jog illeti meg a telepUlesi onkorm6nyzatol az alabbi ingatlanok
eseteben:
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(EzI a tAblazatot az OnkormAnyzat tolti ki)

Saidtos ioqint6zm6nv Leiegvz6s Ioqcime Hrsz

48.S

Az elrendelt telepUlesrendezesi kotelezetts6geket az ingatlan-nyilvdntartdsba be kell
jegyezni

4e.s

(1)TelepUlesrendezesi intezkedesek kovetkezt6ben okozott kdrok eset6ben a
tulajdonost, haszonelvezot korldtoz6si k6rtalanitas illeti ffi€9, melynek elja16si
rendj6t, merteket 6s rendszeress6g6t a21997. evi LXXV|ll. tv. 30. $-a szabdlyozza.

(2)A korl6toz6si k6rtalanit6st az koteles megfizetni, akinek az erdekeben a
telepUlesrendezesi intezked6s tort6nt. Az onkormanyzati c6lok megvalositAsAhoz a
telepUlesi 6nkormdrnyzatnak a k6rtalanitasi igenyek aktualitdsdt 6s azok merteket
celszeru napirenden tartani 6s k6relemre indult igeny teljesitesere a forr6st is meg
kell teremteni.
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l__ 50.s

. Zar6 rendelkez6sek
I

Ez a rendelet .... ... kerUl kihirdetesre, 6s a kihirdetes napjatol
sz6mltott nap mrllva lep hatSlyba.

,_ a.) hatalybel6p6sevel egyidejfileg hat6lyat veszti
a.a.)

, a.b.)

' a.c.)
stb.

i__ A rendelet kihirdeteser6l a jegyzo gondoskodik.

Kelt: ..

polgdrmester P.H. jegyzo
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Epit6szeti 6rt6kek v6delme

Az epiteszeti orciks6g v6delme

1.S

ARLO KOZSEG onkormdnyzati testUlete az 1997. evi LXXV|ll az epitett kdrnyezet
alakitasarol es v6delmer6l szolo t6rv6ny, illetve annak m6dositdsArol szolo 1999. evi
CXV. torv6ny, tovdbb6 a Mriemlekv6delemrol szolo 1997. evi LlV. torv6ny 30 g-aban
biztositott jogkoreben - valamint a Kultu16lis ordkseg vedelmer6l szolo. , 2001.
LXIV. tv. illetve Az eplteszeti orokseg helyi v6delm6nek szakmai szabllyairol szolo
66/1999, (Vlll.13.) FVM rendelet a v6delem orszdgos rendelkez6seinek megtart6sa
mellett a telepUles 6s a tdj kapcsolat6nak, a telepUles sajdtos arculatdnak , karakterl
teremto ertekeinek megov6sa, a kult0rtorteneti, regeszeti, tort6neti, v6ros6pit6szeti
es epiteszeti ertekek helvi vedelme 6rdek6ben a kovetkezoket rendeli el:

A helyi v6delem t6rgyai

2.S

A helyi vedelem - a mell6kletben felsorolt kovetkezo terUletekre terjed ki:

( 1 )TelepU leskepi jelent6seg ri terUletek

(2)vedendo latvany pontokra (panordma pontok)

(A szabdlyozasi tervlapon jelolt pontokrol,
telepUles sziluett a telepUles ldtvdnydnak
kell.)

vagy 0tvonalakrol feltdrulo ldtvdny, vagy
ertekes resze, megorz6ser6l gondoskodni

(3)A helyi regeszeti (torteneti) jelentosegrj teruletekre.
A r6geszeti vedelemrol a tobbszorosen modositott 1963. evi g. torv6nyereju rendelet
18. ( (2) bekezdese intezkedik.
Ezidaig nem ismert 6s nem nyilvdntartott terUletekre vonatkozoan az 1997. evi CXL.

Torveny 35 $-aban foglaltakat kell figyelembe venni es betartani.

(4)A helyi telepUlesszerkezelijelent6segri terUletek.
(E terUletek a telepUl6s, illetve a telepUleshez csatolt ondllo telepUlesreszek
tortenelmUk sordn folyamatosan kialakult terUletek. A jellemzo ut 6s utcaszerkezet,
azokat hat6rolo beepitesi vonalak, a telekszerkezet, telkek beepltesenek modja
merteke erteket kepvisel.

(5)A karakterado epUletek 6s csoportos eloforduldsok terUleteire, valamint a
karakteres utcak6pekre.

(6)4z ert6kes utcak6pek a helyi telepUl6sszerkezeti vedelem alatt 6llo teruletek
egyseges beepitesebol 6s a karakterado 6puletek csoportos elofordulds6bol
adodnak. Torteneti Uzenetet. esztetikai 6s hanqulati erteket k6oviselnek.
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(7)Az egyedi helyi vedettsegu epUletekre
Azok az epUletek tartoznak ide, amelyek kifejezik a telepUles egyedi kulturdrjdrt,
hagyomdnyait, de esztetikai ertekUket az orszagos v6delem nem indokolja.
Helyi vedetts6grj k6zterUletekre (burkolat, szobrok, parkok, vilagito terek,
zoldterUletek, utcai fasorok)
A telepules saj6tos hangulatu kozterei,
valamint jellegzetes utcai fasorok,
meghat6rozo elemei
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ertekes zoldfelUletei 6s termeszeti 6rt6kei,
a megorzendo v6rosk6pek, latvzinyok

A helyi vedelem szem6lyi hatAlya

3S.

A rendelet szemelyi hatdlya a helyi v6delem a16 vont terUletek az 6pit6szeti ertekek
tulajdonosaira 6s kezeloire (Uzeme16ire, b6rl6ire, haszndlora terjed ki.

4.S

( 1 )A helyi telepU less zerkezeti vedettseg u terU leten szigor[an v6dendo:
-a szabAlyoz6si vonal (utcahdrlozat)
-a beepites modja
-a telekszerkezet jellege

-Vedendo a teleknagysAg
-a telek rendszere
-a telkek beepitettsege

(2)A vedendo latvdnyok 6s a ldrtvdrnyban megjeleno uj epltmeny esztetikai
minosegenek biztosit6sa erdekeben az epitesi hatosdg az epitesi hatosag az epitesi
engedelyezesi tervhez lftvAnyterv keszit6set irhatja elo.

(3)A helyi r6g6szeti jelentosegu terUletek v6delme 6rdekeben az epltest megelozoen
kdtelezo a feltdr6s. A regeszeti or6kseg vedelm6re vonatkozoan a ,,kulturdlis drokseg
vedelm6rol,, szolo 2001. Evi LXIV. Tv. (Kotv) vonatkozo paragrafusai szerint kell
eljarni. A foldmunkdval jAro fejleszt6sekkel, beruhdzdsokkal a KOH (kulturdrlis
Oroksegvedelmi Hivatal) 6ltal nyilvdntartott regeszeti lelohelyeket el kell kerUlni, ilyen
terUleten bolygatasra e terv vonatkozdsdban epitesi engedelykoteles
tevekenys6gre - csak m6shol meg nem val6sithato beruhdzdsok eset6ben 6s csak
megelozo regeszeti feltdras nyomdn kerUlhet sor. A Kotv 66. $ 2) bekezd6s6ben,
valamint az ,,ordks6gvedelmi hatdstanulm6nyrol ,,szolo 412003. (ll. 20) HKOM
rendelet6ben a telepUl6srendez6si tervek engedelyezesekor kotelezoen eloirt
oroksegvedelmi hatdstanulmiinyt kell kesziteni, melyben fel kell sorolni a kozismert
16g6szeti lelohelyeket

Az epites alatt epitesi es melyepitesi megfigyelest kell vegezni leletment6s, esetleg
epitesi modosit6s celj6bol
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(4)A helyi te lep U less zerkezeti je lent6seg ri teru leteken a

-megorzendo az utcdrk es kozok rendszere, nem nyithatok 0j utcak es kozok
-megorzendo a telekszerkezet, a telkek tov6bb nem oszthatok, illetve osszevondssal
a jellemzStol eltero telkek, tombtelkek nem alakithato ki.

-a telkek jellegzetes be6pltes6nek megorz6s6re a tombbelsok nem epithet6k be, a
telkeken epUlet csak a m6r kialakult beepltesi modnak megfeleloen helyezheto el,
a terUlet szabflyoz6si terv6nek 6s a helyi eloir6soknak megfeleloen

(5)Karakterado epUletek es csoportos elofordulasok terUletein, valamint a karakteres
utcakepek eset6ben

a)az egyes epUletek utcai traktusdrt csak igen indokolt esetben szabad elbontani.
Homlokzatat felujltani, dtalakitani csak a teljes epulethomlokzalra kiterjedoen es
annak eredeti formavildgdnak megfeleloen szabad. A tetoter utolagos
hasznosftds eset6n - csak azulca fele illeszkedoen nyithato meg.

b)a foldszinten portdl kialakftds, 6talakitds csak az epUlet teljes foldszintjere
kite rjed o, egys6ges megfo rm d ldssal e n g edelyezheto.

c)c6ger, cegtabla csak az epUlet architecturAjlhoz, formavildgAhoz illeszkedo
modon es igenyes kivitelben helyezheto el.

d)a kdzmu csatlakoz6s, vezet6kek, vonalas letesitmenyek, rekl6mhordozok
megjeleneset kerUlni kell. Ha ez nem lehetseges, akkor csak az epUlet
architect0rAllnak s6relme n6lkUl, minosegi 6s eszt6tikus kivitelben 6s
megjelenessel leteslthet6k

e)az epUletek az 6pit6si ovezet el6irdsdnak megengedte mertekig b6vlthetok. A
homlokzatot csak a jelen rendelet szerint megengedett helyreiillitdrs es v6delem
mertekeig bovithetok.

(6)Utcakepi v6delem terUletein

Elsosorban a homlokzatok es keritesek megtart6sa, illetve rekonstrukcioja
szUks6ges. A hars6ny szinekre torteno szinez6s nem engedhet6 meg.
Az utcakepi vedelem a jelolt utcaszakaszok epUleteinek beepitesi modjAt, az
epUletek epiteszeti arculatdrnak, tomeg6nek, jellemzo paramltereinek megorz6s6t
jelenti. A vedett utcaszakaszon l6vo, a v6dett ertekeket hordozo epUlet lebontdsa
csak az onkormdnyzati kepviselo testUlet hozzaldrul6sdval engedelyezheto. Az
epUletek fel0jit6sa illetve 0j epitese csak a meglevo ertekekhez szigor0an
igazodo modon tortenhet.

(7) H agyom Any orzo ep lt6szeti ka ra kterv6d e lem.

a)A beepltes hagyomdnyos jellegzetess6geit viszonylag egysegesen megorzo
telepUlesr6szek, utc6k hangulatdnak, eplteszeti ertekeinek megorz6se, valamint a
folyamatos 6t6pltesek sordn megvaloslthato meg egys69esebb, osszefUggo
utcakepi megjelen6s, illetve a pinc6s terUlet feloli latvdnyv6delem megvalosul5sa
erdekeben



b)A vedett teruleten az epUletek csak oldalhatdrondrlloan, elokert nelkul is
elhelyezhetok. Az epuletek meghat6rozo 6piteszeti ielleqzetess6qeit a helyi
vedelem alatt 6llo epUleteket alapulv6ve kell meghat6rozni. Ennek megfeleloen az
utc6ra meroleges tetogerincu 6pUleteket, a helyben jellegzetes oldaltornacos,
utcai homlokzaton konydklotorn6ccal is megjelenitett modon kell 6piteni,
kontyol6s, az oromfalban tet6teri erkely-loggia nem tervezhet6. Egyeb 6piteszeti
kiselemek alkalmazAsa, pl. ablak korUli vakolatdiszites alkalmazAsa szUkseges.
A tetoteri beeplteskor szuks6ges ablakokat csak tetosikban szabad elhelyezni. A
homlokzatokon, keriteseken alkalm azAsra kerUlo anvaqokat, szineket
hagyomdnytiszte16 modon kel I megviilaszta n i.

(B) Epiteszeti karaktervedelem :

Annak erdekeben, hogy az 6rt6kes 6pUletek, utcareszek lehet6seg szerint egy
folyamat6ban is ,,atelheto", megszemlelheto egyseget alkossanak, a helyi vedettsegu
epUleteket is tartalmazo, de ossz epiteszeti 6rteket tekintve kevesbe ertekes nehdnv
utcAban epiteszeti karakterv6delem kerUl bevezetesre.

A vedett terUleten az epUletek tobbnyire oldalhat6ron dlloan helyezhetok el Az
epuletek meghatdrrozo epiteszeti jellegzetessegeit a helyi v6delem alatt 6llo
epUleteket alapulveve kell meghat6rrozni. Az epiteszeti kiselemek, pl. nyil5sz6rok,
vakolatdiszltesek es egyeb ap16 helyijellegzetessegek alkalmazAsa ajdrnlott.

(9)Az egyedi helyi vedettsegr.l 6pUletresz vedelmeben

a)az epulet vagy epUletresz csak indokolt, a gazdas6gossdgi indokokat is
meghalado, megalapozott esetben bonthato el,
b)az epUlet bontdsi k6relm6nek elbiraldsdrndrl a hatosdrg a ddntes
megalapozAsAra szakert6ket vonhat be. Ez az eljarAs rendjet nem v6ltoztatja mg.
c)az epUletek bontdsa eset6n felmeresi tervet es fotodokument6ciot kell kesziteni
es azt archivdrlni kell.
d)az epUleteken vegzett bdrmely epitesi tevekenys6g csak telepUlesi foepitesz
bevondsdvel tortenhet
e)homlokzat felujit6s, dtalaklt6s, portdl ki, vagy atalakit6s csak a teljes
e p U Ieth om lo kzat figye lem bev6te l6vel torten het.
f)fel0jltas, 6talakltas eset6n az epitesi hatosdrg az dnkormAnyzat koltsegere
ertekelemzo, lllapotrogzito tanulmdny k6szfteset lrhatja elo. E kdtelezetts6get a
tulajdonos a felujitast, dtalaklt6st megelozoen, de legkesobb 3 honapon belul
koteles vegrehajtani.
g)a vedett 6pUletek, epUletreszek szerkezeli, homlokzati r6szletei, tartozekai
megorzendok, hidny eset6n potlandok.
h)fel0jitast, iitalakltiist az epUlet eredeti formavildgithozilleszkedo modon szabad
vegezni

(10)A helyi vedetts6gu koztereken, zoldterUleteken a felszin feletti es alatti epUletek
l6tesitese nem enged6lyezheto. A terek atalakitasat, fejlesztes6t csak kertepitesi
tervekkel megalapozott epltesi engedely szerint szabad vegezni.
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A helyi vedelem t6rgyainak nyilvSntartasa

5.S

(1)A helyi v6delem alA helyezest, vagy annak megszunteteset minden jogi, vagy
termeszeti szemely kezdem6nyezheti. Ennek sordn

a)a kezdem6nyezest indokolni kell, az indokliis fenykepes es leiro reszbol dll,
b)a kezdemenyezest nyilvdnossdrgra kell hozni es az erintett tulajdonost
(tulajdonosokat) a kezdemenyezesrol kUlon ertesiteni kell.
c)a kezdemenyezestol a testuleti dontesig terjedo idoszakban az epitmenyt
vedettnek kell tekinteni, 6s 6tmeneti szabAlyoziiskent a helyi v6delemre
vonatkozo el6ir6rsokat kell alkal mazni

(2)A vedelemrol, vagy annak megszUnteteser6l szolo ddnt6s az Onkorm6nyzat
testUletijoga

(3)A helyi vedettsegri ertekekrol katasztert kell vezetni, amelynek alltAmaszlo
anyagdt fenykepes es lelro torzslapok kepezik. A katasztert 6vente felUl kell vizsgdlni
6s annak alapjan a jelen rendelet mellekleteit szUkseg szerint modositani kell.

(4)Vedett, mukodo temetoben fel kell m6rni 6s a temet6 kataszteren fel kell tUntetni
a vedett sirokat, sirjeleket, illetve a vedett nov6nyzetet. Uj sirhelyek kijelOlese, illetve
rdrtemet6s csak a vedett sfrok, illetve vedett novenyzet megtartdsa 6s megov6sa
mel lett e n gedelye zheto.

ZAro rendelkez6sek
6.S

(1)A helyi vedelem all es6 6pUletek fel0jltdrsdhoz, )o karbantartdsdrnak
b iztos it6s6 hoz a tu lajdo nos ke rheti az o n korm lnyza| t6rm og atdsiit.

(2)Szabalysertest kovet el 6s Ft-tol . ...Ft-ig terjedo penzblrsdrggal
s0jthato az, akijelen rendelet eloirdsait megszegi , tilalmait megserti.

ARLO

polg6rmester Jegyzo
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2. szlmt fiiggel6k

Mfiemleki v6delem alatt 6ll:

Kat. Tsz. Helys6g Tipus V6d6si
h.sz.

Cim Hrsz. Objektum

Mtl 1221 Arlo Romai
katolikus
templom

863-
4t1953

Dozsa
Gyorgy u.29.

270. R.k.
templom,
gotikus 15.
sz.
Ujj6epltve es
toronnyal
b6vitve
1 786-ban.
Berendez6s:
szosz6k,
rokoko, 18.
sz.

M 91 59 Arlo VadAszhAz 7566/1 980 lv6nkapuszta 0152 YadAszhttz.
(Szolgalati
lakds )

Mfieml6ki kornyezet a R6mai katolikus templom kcirril
( Hrsz.: 270 |

Falukepi vedelem 6piiletei (tomegar6ny, be6pit6si mod vedelme)
Elbontas eset6n az uj epitmeny tomeg aranya, tet6form6ja az eredeti epftmennyel
azonos kell legyen.

Helyi v6delemre javasolt 6ptiletek

Helvraizi szim Meqnevez15s
9t2 lakotelek
9/3 lakotelek
9t4 lakotelek
10 lakotelek

269 lakotelek
271 parokia

Sorsz6m Utca meqnevez6se HAzszlm Helvraizi sz6m
1 Adv Endre 11 626
2 20 619

22 620
4 24 623
5 2B 627
o 32 oJz
1 37 658
B 67 705
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9 117 839
10 128 786
11 133 890
12 849
13 165 (2 epUlet) 1582
14 168 897t2
14 175 1576
to 181 1573
17 10? I 566
'18 196 939
10 942t1
20 201 1 558
21 213 1 551
22 226 1 086
23 234 1094
24 248 1115
25 1130t8
26 260 1134
27 270 1137
2B 272 1 138
zv 280 1392
JU 282 '1393

31 286
32 292 1 ?qR

JJ 298 1401
34 308 1406

310 1407
JO 328 141913
cl Mdrtvds ki16lv 1 154
3B 1317
<v 6 '1 316
40. 23 1244
41 29 1240
42. 1 185
43 htt 1 '188

44. 92 1207
45 1216
46. 1217
47. 1219
4B 1220
49 Kassai 5Z 1273
50 ? 793t2
cl 4 407 t2
52 14 403

14 403
54 40 '1358
66 Pozsonvi I 1694
56 4 1644
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47 to 1 635
58 Tdncsics teleo 1 17 13
59 1723
60 20 1620
61 25 17 18
62. 17 14
63 17 15
64. 17 16
A6 55 Q epUlet) 1744
oo 5B 1768
ol Zrinvi Miklos 7 1887
6B 11 1BB4
ov 14 1 686
70 ?n 1758
71 a4JI 1870
72 32 (2 epUlet) 1763
73 52 1831t1
74 B1 1852t2
75 97 1844
76 Rdrkoczi Ferenc u 386
77 17
7B 1B 1649
79 19 377
BO

Fr4zl ?6q

B1 zo 1 659
B2 30 1 660
83. JZ too I

84 3B 1 663
B5 46 1 668
86 54 1 669
87 Dozsa Gvorov 2 1911t8
8B J 344
B9 320
90 16 1921
ql 298
92 q

93 9t3
94 256
o6 41 255
OA 49 247
97 q.1 240t2
9B 237

236
1 00. 70 14
101 72 1B

102. 82 ZJ
1 03. (2 epUlet)86 27
104. 89 195
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'105. 9'1 194
106 95 192
107 UX

1 08. 102 3B
1 09. 104 ?o
1 10. 1051a 187
111 . 148
112. 196 7Q
4A^I tJ. 206
115 Brassoi 4 1897
1 16. Zombori 849t1
117 . 2 850
118. 859t4
119. Ben6te B1B
120. 12 821
121 Hunvadi 5 1080t2
122. B 961
123. 17 1079t1
124. 10 1077
125. ZJ 1075
I zo. 25 1074
127 27 1064
128. 973
129. 30 974
1 30. JZ 975
131. 47 1 059
I JZ. ol 1052
I JJ. 72 989
134. 76 991

96 1002
I JO. 96la 1003t1

Helyi vedelem alatt 6llo 6piiletek eset6n
A homlokzati megjelenes megtartando, vagy rekonstrudlando.

Hagyom6nyos 6plt6szeti karakter v6delemre javasolt tertilet
A faluk6zpont terUlete, a tervlapon ielOlt terUlet.





3.sz6mu friggel6k

A kornyezet vedelmere vonatkoz6 el6ir6sok

1. S

(1)A kornyezet v6delmenek 6ltaldrnos szabAlyairol szolo tobbszor modositott 1995.
evi Llll. torveny alapjdn helyi kornyezetv6delmi programot kell kesziteni.

(2)A kornyezetv6delem r6szletes el6irasait az Onkormdnyzat k6rnyezetvedelmi
rendelete IarLalmazza, melynek eloirdsai be kell tartanr.

(3)A k6rnyezetv6delem vonalkozasdban az erv6nyes kornyezetvedelmi
jogszabiilyban el6irtakat kell figyelembe venni.

( )Uj funkcio letesitese eset6n , ha az a l6tesitm 6ny az erv6nyes jogszabdlyok szerint
hatdsvizsg6lat koteles, akkor a hat6svizsgdlatot el kell vegezni, legkesobb az epltesi
engedely iranti kerelem beadiisiiig.

(s)Uj terulethaszn5lat, beruh6zds eset6n az engedelyezes feltetele a kornyezeti
adotts5gok, tovabba a vdltoz6ssal vdrhato kornyezeti hatdsok vizsgalatanak
elvegzese es e vizsgdlatok 6s ertekel6sUk csatollsa az engedely k6relemhez,

(6)A 33/2000 (111.17.) Korm. rendelet szerint a telepUles a ,,A" (6rzekeny) kategoridba
sorolhato, intezked6si szennyezettsegi hatdrertek Ci=C1

Levegcitisztasig v6delem

2.S

(1)Levegotisztasdg vedelmi szempontbol a 2112001.(ll. 14.) Korm rendelet, tov6bbd
e jogszab6ly utasitdrsainak 11012001.(1V.1 9,/ KdM rendelet es a 1412001 (V 9.) KoM-
EUM-FVM egyUttes rendelet, valamint a 1712001. (Vlll. 3.) KoM, valamint a2312001
(X1 13.) KOM rendelet eloirdsainak megfelelo levegominosegi hatdrertekek
biztositandok. E szerint levegom inosegi dvezeteket kel I kialakitan i.

(2)A legszennyezetts6gi agglomer6ciok 6s zonAk kijelolese16l szolo mod.
412002.(X 7 ) KvVM rendelet 1. sz melleklete szerint kialakitott agglomerdcios zonAk
szerint a telepUles a Sajo-volgye agglomer6cioba tartozik.

(3)A legszennyezettsegi egeszsegugyi hatdrertekeket a 1412001 (V I ) KOM-EUM-
FVM egyUttes rendelet 1. sz6mu melleklete larlalmazza.
A k6zigazgatdsi terUleten kizarolag olyan tevekenyseg folytathato, 6s olyan
epitmenyek helyezhetok el, amelyek l69szennyez6si anyagkibocs6t6sa
l69szennyezetts6gre gyakorolt hat6sa - kieleglti az adott terUlet besoroldsi
kategori6jdra vonatkozo k6vetelm6nyeket 6s kornyezetveszelyeztet6st nem okoz.
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(a)Lako 6s int6zmenyterUleten csak olyan szolgaltato-, ipari-, 6s kereskedelmi
kisv6llalkozds kaphat mLlkodesi enged6lyt, amely az erintett hatosdgok
velemeny6vel is a16 van tdmasztva.

(5)A kdrnyezeti hatdstanulmdnyok alapjdn tovabbi reszletes hatdsvizsgdlatok
k6szitese rendelheto el, amennyiben a kdrnyezetallapot veszelyeztetettsege es a
megeloz6s, vagy k6relhiiritiis lehets6ges modozatai nem kelloen tisztazottak. A
kepviselo-testUletnek - a szakbizottsag javaslatdra - az onkorm6nyzatkdzigazgatAsi
teruleten megvalosulo, vagy az onkormdnyzat kozigazgatasi terUletere hat6st
gyakorlo nagyobb beruh6zds eset6n a beruhdzotol kornyezeti hatSstanulmdny
kesziteset kell igenyelnie. Az erre vonatkozo hallrozatban meg kell nevezni, hogy a
tanulmdnynak milyen hat6sok vizsgdlat6ra kell kiterjednie. Az lnkormanyzat
kozigazgatdsi terUleten megvalosulo, vagy az 6nkormdnyzat terUlet6re hatdrst
gyakorlo nagyobb beruh6zdsnak kell tekinteni azl a beruhazdst, amelynek a
megvalosul6sa eseten annak hat6sai elorelSthatolag az 6nkormanyzatk)zigazgatdsi
terUleten elo 6llampolgdrok legalabb 3 %-et erintik, illetve a klrnyezet minos6get
elorelathatolag negativ modon befolyasoljdk.

(6),4 kdrnyezet vedelm6nek 6ltal6nos szab6lyairol szolo tobbszor modosltott 1995
evi Llll. tv. 6s az azt modosito 2000. evi CXXIX torv6ny valamint a 12012001. (Vl.
30.) Korm rendelettel modositott2l12001 (ll. 14.) Korm. rendelet 11 S es 23 g (3)
es (4) pontjainak elolrdrsai alapjdn, illetve a 2000 evi CXXIX torveny 1 S b ) pontja
alapjiin az avar es kerti hulladek egeteset kUlon onkorm6nyzat altal szabAlyozott
modon lehet elveqezni.

Zajv6delem

3.S

(1)A zaj- es rezg6s elleni v6delem erdekeben bdrmely zajt kibocsdto l6tesitmeny
csak abban az esetben Uzemeltetheto, illetve b5rmely tevekenys6g csak abban az
esetben folytathato , ha az drltala kibocsSrtott za1 merleke kornyezet6ben a vonatkozo
- 812002 (111.22.) KoM- EUM egyUttes rendelet - szerinti hatdrerleket nem haladja
meg.

(2)A kornyezetbe zajt, illetve rezg6st kibocs6to es zajt6l, illetve rezg6stol vedend6
l6tesitmenyeket 0gy kell tervezni, egymdrshoz viszonyitva elhelyezni, hogy a zaj 6s
rezg6s ne haladja meg a megengedetlzaj-, illetve rezgesv6delmi hatdrertekeket.

(3)A zaj- es rezgesterhelesi hatdrrertekeket a Bl 2002 (111.22.) KoM- EUM egyUttes
rendelet szabalyozza.
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v6dend6 terUlet

Hatarertek (LTH) az LAM megitelesi
sztnlre

(dB)

nappal 6-22 ora ej)el22-6 ora

UdUl6terulet, gyogyhely, egeszs6gugyi terUiet, vedett
term6szeti terUlet kiiel6lt resze

Lakoterulet (kisvArosias, kertv6rosias, falusias, telepszer0

Lak6terUlet (nagyvSrosias beepites0) vegyes terUlet

Gazdas6gi terulet es kUl6nleges terUlet

Epltdipari lcivitelezd.si tet,dkenysdgtdl szdrntaz6 zaj terheldsi hatardrtdlcei zajtol vedendd teriiletelcen

Zajtol vedendO terulet

Hat6rertek (LTH) az LAM megitelesi szintre
(dB)

ha az 6pitesi munka iddtartama

t h6nap vagy
kevesebb

t honap felett '1 evig 1 evnel tobb

nappal
6-22 Ora

ejjel
22-6 ora

nappal
6-22 ora

ejjel
22-6 6ra

nappal
6-22 ora

ejjel
22-6
ora

1 UduloterUlet, gyogyhely,
egeszsegUgyi terlllet, vedett

term6szeti terulet kiielolt 16sze
60 55 40 50

z Lakoterulet (kisvdrosias, kertv6rosias,
falusias, telepszer0 beepites0)

65 50 60 45 55 40

3 Lakoterulet (nagyv6rosias beepites0),
veoves terulet

70 55 65 50 60 45

+ Gazdas6gi terUlet es kul6nleges
terUlet

70 55 70 55 65 50

Epitdipari lcivitelezdsi tevdlcenysegtdl szarntaz6 zaj terhel6si haldrdrtdlcei zajt6l vddendd teritletelcen

Zajtol vedend6 terUlet

Hatdrertek (LTH) az LAM megitelesi szlntre
(dB)

ha az 6pitesi munka id6tartama

t honap vagy
kevesebb

t honap felett 1 evig 'l evnel tobb

nappal
6-22 ora

ejjel
22-6 ora

nappal
6-22 6ra

ejjel
22-6 ora

nappal
6-22 6ra

ejjel
22-6
ora

1 Udul6terulet, gyogyhely,
egeszsegUgyi terulei, vedett

termeszeti terUlet kiielolt r6sze
OU 45 55 40 50 35

) Lak6terUlet (kisvdrosias, kertvdrosias,
falusias, telepszerO beepites0)

65 50 60 45 55 40

3 Lak6terulet (nagyv6rosias beepites0),
veqves tertilei 70 55 65 50 60

4 Gazdasdgi terUlet es kiilonleges
terulet 70 55 70 55 65 50



76f;r

A lcozleked<lstdl szdrmaz6 zaj terheldsi hatdrdrtdkei zajt6l vddendd teriiletelcen

Zajtol v6dendo terDlet

Hatarertek (LTH) az LAM,ko megitelesi szintre
(dB)

UdUlo-, lak66ptiletek
6s kozint6zm6nyek
kozotti forgalomt6l
elzdrt terUleteken;
pihenesre kijelolt
koztertlleteken

kiszolg6l6 0t; Stmeno
forgalom nelkiili ut

menten

a ulop6lya;
autoLlt; I rend0
fout; ll. rend0

f6[t; autobusz-
^4t.,^,,i,,^".POryouuvdr,

vasuti f6vonal
6s pdlya-
udva ra;

repUI6t6r, illetve
helikopter-
5llomds, -

leszd llo-
helv ment6n

nappal
6-22 ora

ejjel
22-6 ora

nappal
6-22 ora

ejjel
22-6 ora

nappal
6-22 ora

ejjel
22-6 ora

nappal
6-22 6ra

o iio-))"
I

22-
o

1 UduloterUlet, gyogyhely,
egeszsegugyi terUlet,
v6dett termeszeti terUlet
kiielolt resze

11 tr, 35 50 40 55 AE 60 50

2 Lak6terUlet (kisvdrosias,
kertv6rosias, falusias,
telepszer0 beepites0)

50 40 55 60 50 65 55

3 Lakoterulet (nagyvarosias
beepites0), veqves terUlet

55 45 60 50 65 65 55

4 Gazdas6gi terUlet 6s
kulonleqes terulet

OU 50 65 55 65 55 o5 55

(4)A rezgesv6delemre vonatkozoan szinl6n ezen rendelet hatdrertekei a m6rvadoak.

(5)A ha ngosito berendezeseket zajvedelm i szem pontbol, illetve valamen nyi
szolgaltatoi tevekenyseggel OsszefUggo zajkibocs6to forr6st a helyi onkormanyzattal
is engedelyeztetni kell.

Vizv6delem

4.S

a.)A felszini vizek v6delme

1.)Figyelembe kell venni a ,,felszin alatti vizek vedelm6rol szolo" mod.
21912004.(V11.21.) korm. rendeletet , tov6bb6 a ,,felszlni vizek min6sege vedelmenek
szabalyai16l szolo 22012004. (V|1.21.) Korm. rendelet, tovabbdr a ,,vizgyilto-
gazdalkodds egyes szabAlyairol" sz6l6 22112004. (V11.21.) Korm. rendelet, valamint a
,,haszn6lt 6s sznnyvizek kibocsdrtdsi hat6rerekeirol es alkalmazAsuk szabdlyai ,,-rol
sz6lo 2812004. (X|1.25.)KvVM rendeletet,

,,A vizek mezogazdas6gi eredetu nitrdtszennyezessel szembeni vedelmerol" szol6
4912001 (lV 3.) Kormdnyrendelet et modosftotta a 2712006.(11,7 ) Korm6nyrendelet.

A 4611999. (lll.1B.) Kormdnyrendelet helyett a ,,nagyvlzi medrek, a parti sdvok, a
vi4Arla, valamint a fakadovizek altal veszelyeztetett terUletek haszndlat6rol 6s
hasznositas6rol, valamint a nyeri gdrtak 6ltal vedett terUletek ertekenek
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csdkkent6s6vel kapcsolatos eljdr6s6l" szolo 211200. (1.31.) Korm6nyrendelet
hatailyos.

A terUlet a felszini szennyezod6sekkel szembeni erzekenyseg szerinti besoroldst
tarlalmazo jogszabiily alapjiin a ,,A" 6rz6keny. A felszini szennyezodesekkel
szembeni 6rz6kenyseg figyelembe v6televel, a foldtani kdzeg v6delme erdek6ben a
telepules teljes terUlet6n, a kijelolt 6s a tartalek vizb6zisok hidrogeologiai
v6doovezeten belUl kiemelt figyelemmel kell eljdrni a terUlethaszndlat 6s az epites
engedelyez6se, ellenorz6se sordn. A vizblzisok vedodvezeten belUl a
szennyvizcsatorna-hAlozat teljes kdru kiepitese 6s a letesltmenyek 16k6t6se
kotelezo.

A felszlni vizek min6segenek tartos es hat6kony megovdsa es javltdrsa az emberi
egeszseg es kornyezeti dllapot megorz6se erdekeben, valamint a szennyez6sek, a
veszelyes anyagok kibocsiitas6nak megelozese 6s csokkentese, a szennyezo anyag
kibocsatassal jAro tevekenys6gek, letesltmenyek korszerusltesenek elosegitese
6rdekeben a vlzmin6seg-vedelmi elofrdsoknak megfeleloen kell eljarni.

2.)A terUleten a vlzfolydsok, a felszlni, illetve felszln alatti vizek vedelme 6rdek6ben,
avizek szennyez6d6s6t, illetve a vizmedrek nem kivdnatos felt6ltodes6t, vagy
lefedeset eredmenyez6 epitesi munka a terUleten nem folytathato.

3.)A felszini vlzelvezeto rendszert a beepitesre sz6nt terUleteken a kozhaszn6lat0
terUlet kialakitdsanak r6szekent, a beepltesre nem szAnt terUleteken az azokal
felt6ro uthalozal r6szek6nt, a talajvedelmi elolrdsoknak megfeleloen kell
megvalosltani.

4.)A vonalkozo jogszab6lyi eloirdsok ertelmeben a befogadoba a csapad6kviz csak
tisztdn vagy a vilogi enged6lyben el6f rt minosegben kerulhet, A
szennyezodesmentes csapad6kviz a letesitmenyek zoldfelUletein elszivdrogtathato,
vagy kozvetlenUl a befogadoba vezethet6.

5.)A terUleten kozmupotlo berendez6s - kiveve a vizblzisok ved6ovezeteit, ahol a
kozmupotlo nem megengedett -csak az illetekes szakhatosdgok ;iltal meghatArozotl
idore, a csatornahalozat kiepiteseig, illetve ahAlozatra rdkdtes megvalosithatos6gaig
alakithato ki

6.)Szennyvlz a kozcsatorna hflozatba csak az orsz6gos jogszabdrlyokban eloirt
minosegben vezetheto. Az eloirt minosegtol eltero szennyvizeket a kozcsatorndba
vezetes elott a keletkez6s helyen (a letesitmeny telken) elo kell tisztitani. Szennyviz
az el6irdsos tisztft6s nelkUl a termeszetes vizekbe nem vezetheto. Tisztitatlan
szennyviz szabadt6rben csak a tisztltomti terUleten az egyeb eloirdsok betartdrsdrval
larozhato.

7.)A terUleten a tisztitott es a tisztltatlan szennyviz szikkasztdrsa egya16nt tilos.

8.)A termeszetes vizek v6delme erdekeben folyamatosan biztositani kell az okoloqiai
egyensu ly kornyezeti felteteleit.
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9 )A felszini vizek elvezetesenek modj6t - legaliibb az egyUttesen kezelendo
terUletekre kiterjedoen - a terep rendez6s6re, a felszlni 6s szivSrgo rendszer
kialaklt6s6ra, valamint a nov6nytelepltesre vonatkozo tervek alapjdrn kell
meghat6rozni.

10.)Terepszint alatti epitmenyek, 6pitm6nyreszek elhelyez6s6vel a felszin alatti vizek
mozg6sa nem akadAlyozhalo, illetve a kialakult term6szetes viszonyok kdrosan nem
befolydrsolhatok. A felszin alatti vizekkel erintkezo t6rszln alatti epites
kornyezetvedelm i erdekb6l kerUlendo.

1 1.)A felszlni vizfoly6sok ment6n, illetve a tavak k6rnyezeteben meghat6rozott
vizgazdalkoddsi terUleten belUl a terUlethaszndlatot 6s az epit6st a vizv6delem
erdekeinek kell alSrendelni.

12.)A tisztitatlan szennyvizek el6vlzfolydsba kOteset zAros idon belUl meg kell
szUntetni.

13.)A felszini vizfolydsok, patakok rendez6s6rol gondoskodni kell, a medrek ment6n
a fenntartds erdekeben a vlzmeder szerepetol fUggo sz6less6gu s6vot szabadon kell
hagyni. A mederrendezest olyan m6rnokbiologiai modszerekkel kell megoldani, hogy
a jelentos kornyezeti erteknek tekintheto felszini vizfolydsok a telepules zoldfelUleti
rendszerenek 6s a telepUles ,,6kologiai hAlozalAnak" jol hasznosithato reszev6
v6ljanak

Az EKOVIZIG t6rsulati 6s 6nkorm6nyzati kezelesben levo vizfolydsok, vizfelUletek
parteleitol, illetve ezek deponi6inak mentett oldali r6zsi rezsrjldbtol 6-6 m, az
onkormanyzati kezel6sben lev6 drkok parteletol 2-2 m sz6less6gu fenntart6si s6vot
kell szabadon hagyni a fenntart6si munk6latok elvegzes6re, ezen terUleteken 6llando
6pUlet, epitmeny nem helyezheto el. Kialakult dllapot eset6n e sdvban 0t, ker6kp6rut,
esetleg keskeny nyomt6vri vasutvonal tarthato fenn,
14.)Afelszini vlzelvezet6s rendszer6t mind a beepltett mind a beepftesre nem szirnt
terUleteken teljes kdr[jen kell kialakltani. A melyfekvesri terUletek nem beepithetok.
A csapad6kviz-elvezeto drkoknak, csatorn6knak kozterUleten kell helyet biztositani.

15.)A vizek term6szetes befolydsiit, ill. iiramldrs6t csak a vizUgyi hatosdrg
engedelyevel, az Altala meghatdrozott el6irasok megtart6sa mellett szabad
megv6ltoztatni.

b. ) Fe lszin a latti vizek, vizblzisok v6de I m e, ta I ajv6de lem

1.)A vizbazisok, a tdvlati vizbAzisok, valaminl az ivovizellAtast szolgdrlo
vfziletesltm6nyek vedelmet biztositani kell.

2.)Uj beeplt6sre szlnt terUleteken az epitls csak a szUkseges tisztitokapacit6snak a

rendelkezesre allasa eset6n, a csapad6k- 6s szennyviz-csatornahAlozal
gerincvezetekeinek kiepUlese utan, a raikotes biztosltiisdval enged6lyezheto.
Meglevo beepitesre sz6nt terUleten belUl epites csak a szennyviz-csatornah1lozalra
torteno r6kotes mellett, vagy annak kiepUleseig, kizarolag z1rt szennyvizgylljto
k6zm u potlo alka lma zasAval lehets6qes,
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3.)Tisztitatlan 6s a tisztitott szennyviz szikkasztdsa is a telepUles eg6sz terUlet6n
tilos. A szennyvizcsatorna hllozat tovdbbepit6se, fejleszt6se kiemelt fontossdgu.
Kozcsatorna hAlozat hi6ny6ban kozmrlpotlo berendez6skent csak szigor0an
ellenorzott, zArt rendszerui szennyvizt1rozok fogadhatok el. A telepUlesrendezes
sordn a telepUlesszerkezet minden nemu 6talakitasat terUlet-felhasznSl6sat 0gy kell
megtervezni 6s v6grehajtani, hogy annak so16n a talaj, a felszini-, felszin alatti vizek
elsze n nyezod ese kizArhato legye n.

4 )A szennyvizcsatorna hAlozat tov6bbepitese, fejlesztese kiemelt fontossdgu.
Kozcsatorna hflozal hidnydban kozmuipotlo berendezeskent csak szigor[ran
ellenorzdtt, zArl rendszeru szennyvizlArozok fogadhatok el, A telepUlesrendez6s
sordn a telepUlesszerkezet minden nemu 6talaklt6s6t terUlet-felhaszndldsat 0gy kell
megtervezni 6s v6grehajtani, hogy annak sordn a talaj, a felszini-, felszin alatti vizek
e lsze n nyezod6se kizarhato legye n.

Foldv6delem

s.s

1.).Epitesi telek kialakitfrs6ra elsosorban a m6r belterUletbe vont terUleteket kell
felhaszndlni, igenybe kell venni a foghljtelkeket 6s a telek megoszt6si lehetosegeket
ta

A tiivlati fejlesztesi tervekn6l a kUlterUlet belterUletbe csatoldrs6nSl az 1994. evi LV.tv.
36 S (b) pontja szerint kell eljarni.
Termof6ld m6s celu hasznosltdsdnak engedelyezes6t a Korzeti Foldhivataltol kell
k6rni a szUkseges munkar6szek becsatolds6val.

A torveny 47.S.(1) A kerelemnek a m6s cel0 hasznositds6hoz szUks6ges teljes
terUletigenyt tartalmaznia kell.

Beruh6z6s eset6n az elhelyez6sre - a helyhez kotott beruhdzds es a hofogo erdosev
kivetelevel- tobb helyet (v6ltozatot) kell megjelolni. E rendelkez6s alkalmazdsa
szempontjdbol helyhez k6tott beruhdzdsnak kell tekinteni a meglevo letesltmeny
bovlt6s6t, kozlekedes 6s kozmri kapcsolatainak kiepiteset, valamint a blnyalzemet
es egyeb term6szeti kincsek kitermel6s6hez szUks6ges letesitmenyt is.

A k6relemhez mellekelni kell a fdldmeresi alapterkepnek a m6s celf hasznositdsra
tervezett terUletet feltUnteto mdsolat6t 6s az ehhez tarlozo terUlet - kimutatdrst.

A tv 38. S (1) Ha a termofdldnek a mds c6l0 hasznositds6t engedelyezt6k, a
foldhaszn6lo koteles a fold engedelyezett celu felhaszn6lasaig a 36.$.(1) bekezdes
szerinti hasznositdsi kotelezettseget teljesiteni (ideiglenes hasznosit6s)

M6s celu hasznosit6st els6sorban a gyengebb minosegu termofold ig6nybevetelevel
kel tervezni, a termofOld m6s celu hasznosit5sa eseten egyszeri f6ldvedelmi
jaradekot kell fizetni.

A belterUletbe von6st csak fokozatosan, az igenyek kielegltesenek Utem6ben lehet
elv6gezni, addig az eredeti muvelesi dg szerinti muvelest kell folytatni.
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2.)A foldmozgatdssal jdro epitesi-, rendezesi tevekenys6g (tereprendez6s, alapozds,
elokeszites) vegzese sordn:

-a kitermelt humuszt 6s az altalajt egymdstol elkUl6nitett terUleten kell
t6rolni ujrahasznosftdsig,

-a foldmozgalAs, majd a vegleges elhelyez6s sordn biztosltani kell a
kiporzds elleni vedelmet (nedvesitessel, takardssal),

-az epitesi tevekenys6g befejeztevel a depon6lt humuszos talaj
hasznositds6t helyben kell megoldani, vagy a szakhat6s6gok altal eloirt
helyen 6s modon kell kezelni

3.)A deflacio elleni v6delem erdekeben azon 5 hektiirt meghalado szdnto muvelesi
Agu mez6gazdasAgi terUleten, amelynek az uralkodo sz6l irAnyAba eso hatdretol 50
m-en belUl erdomuivel6si 5g0 terUlet, vagy vedof6sitds nem tal6lhato, a terUlet
minimum 2%-an tobbszintes ved6fdsltdst (f6k es cserjek egyUttes teleplteset) kell
kialakitani, a teleknek az uralkodo szel irdny6ba eso hat6ra ment6n.

4.)Fertozdtt, szennyezett talaj0 terUletet felhaszndlni csak a jogszabdrlyban el6irt
mentesitest kovetoen szabad.

5.)Epltesi munkdt csak 0gy lehet vegezni, 6pitmenyt csak 0gy lehet haszndrlni, hogy
a keletkezo szennyezo anyagok ne kerUlhessenek a talajba. A talaj szennyezls6vel
jdro kornyezetkdrosit6s egyeb jogszabdlyban meghatdrozott bUntet6elj616st von
maga ut6n.

6.)Termof6ldet erinto celI tereprendezlshez a talajvedelmi hatosdg engedelye
szUkseges. A mezogazdasdrgi terUletek terUletfeltoltessel jdrro tereprendezes6hez
csak bevizsgdlt, nem talajidegen anyag haszn6lhato. Az + 1,0 m-t meghalado
terepszint-v6ltoz6ssal jAro tereprendezeshez, foldmunkdhoz az epiteshatosdg
engedelye is szUkseges. A talajvedelem erdekeben a Talajvedelmi Szakhatos6g
allasfoglalds6val osszhangban az epitesUgyi hatosdg talajvedo nov6nyzet (vedozold,
erdo, fasitott z6ldsdv, beultetesi kotelezettseg) letesites6re 6s fenntartdrsdra
kotelezheti a telkek tulaidonosait.

7 )A telkek terepfelszine kizArolag oly modon alakithato, hogy a terUleten levo talaj
eroziovedelme, a rezsuk allekonysdga 6s a felszini vizek elvezet6se a telek terUleten
belul rendezetten biztoslthato legyen.

B.)A terUleten 1,5 m-n6l magasabb tdmfal csak a latv6nyvedelem biztositzisa (a
kedvezotlen l6tv6ny takar6sa) eset6n letesitheto, kiveve ott, ahol azt a
terepadotts6gok, vagy vedelmi szempontok ettol eltero megolddrst tesznek
szUksegesse.

9.)A terUleten kozvetlen talajszennyez6st okozo ipari-Uzemi-szolg6ltato tevekenys69
nem vegezheto.

BO
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10.)A vizmedrek feliszapoloddsdt, kedvezotlen v6ltozds6t okozo, a vizmedrek
termeszetes iillapot6rt vagy funkcion6lis mukodeset befolyAsolo terUlethasznAlal,
epltesi tev6kenys6g nem folytathato.

11.)Teruletfeltolteseket megelozoen meg kell vizsg6lni a felt6ltesre szdnt anyagok
talajmechanikai tulajdons6gait, valamint esetleges szennyezettseget. Feltoltesre
csak olyan anyag haszndlhato fel, amely a talajt es a talajvizeket nem k6rositja.

12.) A fel hagyott b5 nyaterU letek reku ltiv6ciojiirol gondoskod n i kell

13.) A Magyar Geologiai Szolgdlat velem6nye szerint a foldtani felepites alapj6n
lejtos t6rszinen valo epitkezes felszlnmozgas kialakul6saval jarhat .Ezeken a
terUleteken biztosftani kell, hogy a csapad6kon kivUl mas viz ne jusson a terUletre,
illetoleg az rendezetten kerUljon elvezet6sre. Novenyzet tqleplt6s6vel is elo kell
segiteni a stabiliz6loddst. A terUleten az epitlsi korldrt mds egyedi, szakhatos6g
altal enged6lyezett felolddsaig epUletet elhelyezni nem lehet. A tilalom kizlrolag a
terUlet eg6sz6re kihato mozg6sm6r6s-sorozat alapj6n keszitett, reszletes terUleti -
kornyezetfoldtani elemz6st is lartalmazo - geotechnikai 6s 6llekonysdrgi
szakvelemeny alapjiin oldhato fel.

Egyeb eloirdsok a felszlnmozg6sos terUletekre:

- 3 m szintkUl6nbseget meghalado foldtomegmozgatds nem engedelyezheto, 6s
nem v6gezheto,
-rendezett felszini vizelvezelest kell l6teslteni a koncentr5lt vizbesziv6rgasok
megakaddlyozAsAra,
-amennyiben a kozhalozati csapad6kviz-elvezetes nincs megoldva, akkor a
csapad6kvizet is cisztern6ba kell gyujteni, es azt a terUlet egyenletes locsoldsdra
kell haszn6lni,
-viznyomocsoveket v6d6csobe kell helyezni, 6s ellenorzo akndrkat kell epiteni,
valamint a csocsatlakoz6sokat flexibilisen kell megoldani,
- nem alkalmazhato sUllyed6sre, sUllyedeskUl6nbs6gre 6rzekeny epuletszerkezet.

Hullad6k-elhelyez6s

6.S

1.Az illegalis hulladeklerakokat meg kell szUntetni
2. Tilos a hulladekok illegdlis lerak6sa es egetese.
Tilos a veszelyes hulladekot a kommun6lis, vagy egyeb nem veszelyes hulladek
kdze juttatni.
A telepUles terUlet6n vegzett tev6kenys6gek sor6n kepzodo vesz6lyes hulladekokat
- melyek koret a mod 1612001. (Vll.1B) KoM rendelet 1. sz.melleklete halarozza
meg elkUlonitve, a kornyezet kdrositdrs6t kizaro modon, az e c6lra kijelolt
gyujtohelyeken kell osszegyujteni.
A keletkezett vesz6lyes hulladekok kezel6serol (gylijtes, elokezel6s, szdllitds,
hasznositds, drtalmatlanitds) a vesz6lyes hulladekokkal kapcsolatos tevekenysegek



B2

vegzesenek felteteleirol szolo mod. 9812001. (V1.15.) Korm6nyrendelet elofrAsai
szerint kell gondoskodni.
A veszelyes hulladekok kezelesere valo Srtaddsa eset6n meg kell gyozodnie az
dtvev6 kezelesere vonatkozo jogosuts6garol.
A rendez6si terv iiltal erintet terUleten kiemelt figyelmet kell forditani a lakossag, az
intezmenyek 6s kozterUletek telepUlesi sziliird hulladekainak magas szinvonalu
gytljtesere 6s rendszeres elszdllitdsdra, mint k6telezoen ellatando kdzszolg1ltatds
vegzes6re.
A telepUlesen keletkez6 epitesi 6s bontdrsi hulladek kezeles6t, tervez6s6t 6s
elszdmoldsdt a 451200. (V|1.26.) BM-KvVM egyuttes rendelet el6irsai szerint kell
vegezni.
A hulladekok kezel6se - bele6rtve az epitesi hulladekok koret is- kizArolag a
kornyezetvedelmi hatosSg engedelyevel vegezheto. Ennek 6rdekeben megfelelo
szAmu es szinvonal0 gyLijto ed6nyzetet kell rendszeresiteni, az ed6nyzet Uriteset es
a hulladek elszdllltdsdt kello gyakorisdggal kell vegezni.
A kOz 6s park terUletek tisztdnta116sdrt, takaritiis6rt. hulladekmentesit6s6t kello
gyakorisagal kell vegezni.

3.)Az elhullott allati tetemek 6rtalmatlanitds6ndl pedig a 4111997. (V.18.) FM
rendelettel kozzetett AllategeszsegUgyi SzabAlyzatot kell figyelembe venni.

4.)A kommundlis eredetu hulladekok szelektiv gyujteserol a hulladekgazddlkod6srol
szolo 2000. XLlll torv6ny alapj6n kell gondoskodni

Kornyezetbiztons6g

7.S

A muszaki biztonsdrg betaftat6s6nak erdekeben az aldbbi rendelkez6seket kell
figyelembe venni:

A '110/2003. (V11.24.) Korm. rendeletbe, illetve a 211971. (lV.2B) NIM rendeletbe
foglalt nyom6starto berendez6sek, letesitmenyek, rendszerek biztons AgAval
kapcsolatos eloi16sokat.
A villamos energidrol szolo 2001. evi CX. t6rv6nyben 6s a vegrehajtdrsrol szolo
18012002. (Vlll.23.) Korm. rendeletbe foglalt villamos csatlakozo, osszekoto 6s
fogyasztoi berendez6sek biztonsdgdval kapcsolatos eloirdsokat.
1111994. (111.25.) IKM rendeletbe foglalt eghet6 folyadekok es olvadekok tartdrlyainak
biztons6gdval kapcsolatos eloirdsokat.
Az 1994, evi XLI torvenyben, illetve az 111977. (V1.6.) NIM rendeletbe foglalt olaj-
v agy gazUzemu berend ez6sek b izto nsd g dva I ka pcsolatos e lo i rd sokat.
A gAz\zemri jdrmuvek Uzemanyag-elldt6 berendez6seirol szolo 6/'1993. (V.12.) IKM
rend eletben megfog a lm azott b iztonsiig i e | 6 i16sokat.



Termeszet 6s tdjv6delem

8.S

(1)A tej jellege, a term6szeti ertekek, az egyedi tdjertekek 6s az esztetikai adottsdgok
megov6sa erdekeben a 166/1999. (Xl. 19.) Korm. rendeletben meghallrozotl
tevekenysegek eseteben a fent emlitett Korm. rendelet szerint kell elj6rni. A
t6jvedelem erdekeit az Bukki Nemzeti Park lgazgatos6ga szakhatos6gi
allasfoglalasa alapj6n kell elbirSlni.

(2)A term6szeti ertekek vedelm6rol szolo'1996. evi Llll. Torveny 6s Az erdok
vedelmer6l szolo 1996. evi LlV. Torveny el6irdsai betartandok.

(3)Az 6ltaldrnos t6jvedelem erdekeben a kUlterUleti utak menti fasorok, mezsgyek,
vizfoly6sok, csatorndk menti ga16rianov6nyzel vedelmerol gondoskodni kell.

(4)KulterUleti kozutak 6s jelentosebb kUlterUleti driloutak ment6n a hiAnyzo
fasorokat potolni kell.

(5)A termofoldrol szolo 1994. evi LV torveny 37. g-a alapj6n az ingatlan-
nyilv6ntartasba bejegyzett, mezogazdasdgi termel6s szamitra kedvezotlen
termohelyi adotts6g0 terUleteken a term6szetes novenydllom6nyt (mocsdr, 16p, ret,
legelo) meg kell orizni.

(6)Vedett term6szeti terUleten, adotorony, t6vkozl6si magas6pitm6ny,
m a g.asfeszU ltseg 11 vi I la mos t6vvezet6k nem letesitheto.
(7)Uj kozutak, utcdrk kialakitasanal legaldbb egyoldali fasor telepltesehez terUletet

kell biztosltani.

(B)Ahol a szabAlyoz6si szelessegek 6s a kdzmiadottsdgok lehetove teszik, a
meglevo utcdkban is fasorokat kell telepiteni.

(9)Fasor telepitesenel a gyorsan oreged6, szemetelo vagy allergiakelto pollenu es
term6su fafajok (pl nyffiak) telepltes6t kerUlni kell. A fafajok kivdlasztSsiiniil
elonyben kell reszesiteni a leveg6szennyez6st turo fafajokat.

(10)GyUmolcsfdk utcai fasork6nt csak a kis forgalmu lakoutcdkban Ultethetok.
Legvezetek alatt csak olyan kis nov6su fek, cserjek Ultethetok, amelyek
rendszeres csonkoldsa nem szUks6qes.
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4.szamu mel16klet

Kdzeg6szsegUgyi erdekek miatt betartando vedotdvolsdgok meterben

" Kornyezeti hatdstanulmdny tdmogato v6lem6nye eset6n legfeljebb
500 meterre csokkentheto

Jef magyarazat:
l.KohAz, szanatorium 6. Menoallom6s, tuzoltosdg 11. BAz 6s

porkibocs. koc.jel. let.

2.Lako es szdllds epUlet 7. Tdmegkozl.eszk.p.u.-ra j 12. Els6rendu f6kozl.0t
3 Udulo 8. Jdrmritelep es javitomuhely . 13. Uzemanyag t6lt6

e|.
4.Oktatasi 6s nevel6si let. 9. Vendegldrto let./italbolt,diszko 14. Temeto
5.Sportletesitm6nyek 10.Fert.oz5svesz.koc.jel.let.

1. 2 4 6 -7 x 9 10 11 12 42. 14

1 100 100 200 Ann 200 500 500 500 1 000
X

1 000
X

500 500 200

2.
100

100 ZUU 100 300 500 50 1 000
X

1 000
X

100 100 100

4nn
200 100 100 200 200 100 1 000

X

1 000
X

100 100 100

4.
200

100 200 50 100 100 100 200 1 000
X

1 000
X

200 100 '100

-
500

200 100 hrl 100 50 100 En 1 000
X

1 000
X

200 100 100

r'l

200
100 100 100 100 50 50 100 1 000

X

1 000
X

50 l\l I 50

7.
500

100 200 100 50 50 50 1 000
X

1 000
X

CU 50 '100

B.

500
500 200 100 100 50 100 1 000

X

1 000
X

50 50 100

q

500
50 100 200 6n 100 50 100 1 000

X

1 000
X

100 100 200

10.
100
0

1 000
X

1 000
X

'1000
X

1 000
X

1 000
X

1 000
X

1 000
X

1 000
X

50 500 100

11.
100
0

1 000
X

1 000
X

1 000
X

I 000
X

1 000
X

'1000
X

1 000
X

1 000
X

50 500 500

12.
500

100 100 200 200 htl htl 50 100 50 50 300

AA

500
100 100 100 100 50 50 100 500 500 200

14.
200

100 100 100 100 hrl 100 '100 200 100 500 300 200
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5. sz6mf mell6klet

Al I e rg iza I o n 6ve nyfajt ltktol szArmaz6 p o I le n ko n centrd ci o
megenged heto legmagasabb ertekei

Nov6nyfajta Pollensz6m/mo

Fdk, bokrok 100

F[if6lek (parlagfrl 6s egyeb
fufelek) 30
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6.sz5mu mel16klet

Al I atta rt6s6 ra szol g 6 | 6 6pii letek v6d6t6vo ls6 g a i

Vedot6volsdg

Allattart6sra

szolgdlo

epUletek

A telek

utcai

telekhatd16

-tol

lakoepUlett6l

6sott I f0rott csatlakozo

vizvezet6k

tol

vezet6ki

csaptol
k0ttol

Nagy

haszondllat

eseten

1-2 allatig

3-5 6llatig

6-10 allatig

10 fol6tt

15 5 15 6 z

20 10 20 10 6 6

25 10 20 15 6 6

30 44 JU 20 10 10

Haszonallat

eseten

1-5 allatig

6-10 dllatig

11-15 allatig

15 folott

15 15 6 2

20 10 15 6 z

25 ZU '15 10 5

?n 4q 20 1q 1n '10

Kis haszonallat

eseten

premes allat
'10 allatig

1 1-30 iillatig

30 fol6tt

14 5 10 5 I

20 10 1q 10 z

25 4q 20 15 10 10

Baromfi felek

20 illlatig

21-50 allatig

50-200 dllatig

200 folott

15 0 10 6 1

15 10 '10 5 1

25 1q 1q 10

30 zv 20 '15 10 10



87

7. szAmt mell6klet

ARLO nagykozs6g KepviselotestUletenek

Szdmri rendelet6h ez neSZ

Kozleked6si teri.iletek besorol6sa

1 .)Kou-1- gyors forgalmi 0t
A teleoUlest nem 6rinti

2.)Kou-2-orszdgos fot (1. es l. rendtj) foforgalmi ut
A teleoUlest nem 6rinti

3 )Kou-3 -orszdgos mell6k0t, telepUlesi fo0t, forgalmi ut
A telepUles kozigazgatdsi terUletet tobb orszdrgos k6z0t 6rinti, espedig a 2524-es
sz6mu Uppony es Ozd osszekoto 0t, melyrol leagazik a 2523 ARLO Sajomercse
osszekoto 0t, tov6bbA a 2521-es Borsodbota-Sdta osszekoto ut.
KUlterUleti szakaszon agazik le a Borsodbota-Ki16ld osszekoto tit.

4.)Kou-4 telepU lesi mell6k0t, gyLijtout
BelterUleti szabAlyozSsi terv szerint

5.)Kou-5 kiszolgalo 0t
BelterUleti szab6lyoz6si terv szerint

6.)Kou-6 6n6rllo gyalog0t, kerekpdr0t
BelterU leti szabtiyozdsi terv szerint

7.)Kou-7 kiemelt kUlterUleti kiszolg6lo ut
kUlterUleti szabAlyozdsi terv szerint

Fogalom meghat6roz6sok:

Ktilteriileten
Az ut szabllyoz6si sz6lessege: az Al szabAlyozdsi teruleten belUl csak az

0t es azut vizelvezeto mutdrgyai helyezhetok el.
Az ut 6pit6si terrilete: Az ul epitesi terUlet6n belUl csak a kozlekedesit

kiszolgdrlo
Kozlekedesi 6pitmenyek
Kereskedelmi, szolgdltato, vendegldto, szdlldshely szolgdltato epU let
lgazgat6si epUlet
A gazdasdrgi tev6kenysegi celu epUleten belUl a tulajdonos, a haszn6lo es a
szem6lyzet szamAra szolgdrlo lakds helyezheto el.

- Az ut v6dcit6vols6ga: Az ul vedotdrvolsdgdn belUl funkcio korl6tozds nelkUl
biirmilyen epUlet 6s epitmeny elhelyezheto, de csak a koz0t kezelojenek
hozzAiAr ul6sa felteteleinek, e loi rdsa i nak betartdsa me llett.
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Belterrileten
- Szab6lyoz6sisz6lesseg:

A kozterUleteket 6s a nem kozterUleteket elv6laszto vonal

Kozleked6si mintakeresztszelv6nvek

2xl nyomu ut = 16,00 m6ter
05mbiztonsilgis-rv+1,5mjdrda+3,0mzoldsdv+6,0m0tburkolat+3,0mzolds6v+'1,5mjdrda+0,5
m biztonsdgi siiv

2xl nyomI ut vizelvezet6 6rokkal = 16,00 m6ter
05mbiztons6gi sdv+1,5mjdrrda+3,0mzoldsdv+6,0m0tburkolat+3,0mz6lds6v+1,5mjdrda+0,5
m biztonsdoi sdrv

2x1 nyom0 ut meroleges parkoloval = 16,00 m6ter
0,5mbiztons6gi sdv+1,5mjarda+5,5mparkolo+65mutburkolat+1,5mjarda+0,5mbtztons6gi
s6v
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2xl nyom0 ut kerekparAftal = 16,00 m6ter
0,5 m biztons6gi sdv +1,5 m jiirda +1,5 m z0ldsdv +7,0 m 0tburkolat +'1,5 m zoldsSv +2,0 m
kerekparAf +1,5 m j6rda +0,5 m biztonsdgi sdv

2x1 nyom0 0t lejt6s terepen = 12,00 m6ter
0,5 m biztonsdgis6v +1,5 m r6zsrj +6,0 m ltburkolat +1,5 m j6rda +0,5 m biztons6gis6v +2,0 m rezst-i

2x'1 nyomu Ut lejt6s terepen = 8,00 m6ter
0,5 m biztons6gisav +'1,0 m r6zsLi +5,0 m 0tburkolat +1,5 m jdrda



2xl nyom0 !t meroleges parkoloval es kerekparAftal= 20,00 m6ter 3-as fotrtvonal belterUleti

dtkelesi szakasza
0,5 m biztons6gi sdv +1,5 m jArda+2,5 m parkolo +7 m utburkolal+2n kerekparut+1,5 m jiirda
+0,5 m biztonsiigi s6v

2x'1 nyom[ (t, ketoldali parkolokkal es kerekpdrAftal= 20,00 m6ter

0,5 m biztonsdgi s6v +Z m kerekpdrAt 4,5 m j6rda +2,5 m parkolo +7

+'1,5 m lArda +2 m kerekpdrut +0,5 m biztons6gi sdrv

37-as fotit visszacsatlakoz6sa
m 0tburkolat +2,5 m parkolo
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1.sz5mu fiigge16k

A termeszet es tSjv6delem vonatkoz6 jogszab6lyai

1991 . evi XX. Tdrveny A helyi onkorm6nyzatok 6s szerveik, a kdztlrsas6gi
megbizottak, valamit egyes centr6lis a16rendelts6g[1 szervek feladat es hatdskorerol
1996. evi Llll. Torv6ny A term6szet v6delm6r6l
1996. evi LlV. Tdrv6ny Az erd6rol 6s az erd6 v6delmerol
1996. evi LV. Torveny A vad vedelmerol, a vadgazd6lkoddsr6l, valamint a
vaddszat16l
1997 . evi XLl. Torveny A hallszatrol es a horg6szatrol
1311997. (V. 28.) KTM rendelet A vedett term6szeti terUletek es ertekek
nyilv6ntart6s6rol
3311997. (X|.20. ) KTM .A polgdri term6szetorokrol
67/1998 (lV 3 ) Korm. rendelet A vedett 6s fokozottan v6dett 6letkozoss6gekre
vonatkozo korl6tozdsokrol es tilalmakrol
16611999. (X|. 19 )Korm. rendeletAtajvedelmi szakhatosagi hatdskdrbetartozo
e n g ed e lye zesi ellAr1sokro I

1312001 (V 9 ) KOM rendelet A vedett 6s a fokozottan vedett nOv6ny- 6s
Allatfajokrol, a fokozottan vedett barlangok kor6rol, valamint az europai kdzoss6gben
term6szetvedelmi szempontboljelent6s nov6ny- es dllatfajokkdzzelelelerol
3012001. (Xll. 28.) KOM rendelet A term6szetvedelmi kezel6si tervek k6szit6s6re,
keszitojere 6s ta rta I mar a von atkozo sza bd lyokrol
212002. (1.23.) KOM-FVM egyUttes rendelet Az erz5keny term6szeti terUletekre
vonatkoz6 szabdlyokr6l
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2.szAmt fiiggel6k

Termeszeti Teriiletek

Biikki Nemzeti Park:

ESA Tertilet megnevez6se 6s elhelyezked6se

Heves-Borsodi dombsaoi ESA

Az ESA terUlet a Heves-Borsodi-dombsdg keleti r6sz6t foglalja mag6ba, melyet
zommel harmad- es negyedidoszaki Uledekek alkotnak (pl. homokk6, homok, kavics,
agyag, andezittufa, m6szko, losz). Eszakon a Sajo-volgye jelenti a term6szetes
hat6rt a jelentos ipar- 6s b6nyatelepeket kihagyva (Sajonemeti, Putnok: KUls6bdnya-
telep). Keletrol a Sajovelezd Vadna muut illetve a K6bolic-tetore vezeto
m6sodrangti 0t hatdrolja. Uppony kozs6gtol, Borsodbot6n, S6tdn 6t Nekezsenyig az
Upponyi-rogOt magdba foglalo Lazberci Tajvedelmi Korzettel hatdros. Nek6zseny
kozsegtol az ESA terUlet nyugatnak halad a l6ndrddaroci Szodonka-volgyon illetve a
Csernelyre vezelo mu6t ment6n. D6l fele BUkkmogyorosd k6zs6ghatdron at a

megyehatdrig halad (ahol a Bukki Nemzeti Park ESA terUletehez kapcsolodik), majd
a belapdtfalvi Csiga-teton eri el legdelebbi pontjat. A balatoni Kdvecses-hegyig qra a
megyehatAr klpezi az ESA hat6rdt, majd innen eszaknak fordulva az lstvdn- illetve a
Nagy-Hordo-volgyon dt a Csernely volgyebe ereszkedik. Eszaknyugati irdnyban a
Kis- Csely-, illetve Konya-volgyon iit a jardAnhazi LadAny-tanyiiig vezet, majd azarloi
tavat kikerUlve a Soms6lyi-h6tig felszigetszerrien beny0lva visszat6r a hatdr az ozdi
kozseghatArra, majd r6szben az erdohatdron r6szben a b6nyatelepeket kikerUlve
(Farkaslyuk: Tol6pa, Felsobdnya; Kirzild: Petofi-telep, Beketelep) Sajonemetinel
visszat6r a Sajo volgyebe.

Fdldhasznalat

A Heves-Borsodi dombsdg ESA terUletenek f6ldhaszn6lat6t alapvetoen az extenziv
gazd6lkod6si modok jellemzik.
A szdntok arinya alacsony, a gyep 6s erdo muvelesi agba tartozo terUletek arAnya
magas. A muvelt szdntok terUlete 6vrol-evre csokkenni ldtszik, szdmos gyenge
ad otts6 g okka I rend e lkezo sz6 nton spo nt6 n visszagyepesed6si fo lyamato k
j6tszodnak le. Evr6l evre tobb a pariag.
A gyepek hasznositdsa eltero jellegrl, de mindenUtt az extenziv m6dszerek a
jellemzoek. Kor6bban a gyepek tobbseget legeltettek, mara azonban az
6llatdllomdny a tored6kere csokkent. Sok a nem kezelt, nem legeltetett gyep A
kasz6loretek kis resz6t kaszAljAk,jobbdra savny0fUves (s6sok) szenat adnak.
egyes terUleteken a f6lszAraz, sok helyen lrtdssal keletkezett mdsodlagos gyepeket
erdoslteni probaltak erdeifenyovel, azonban ezek jobbdra sikertelenek voltak.
R6szben a termohelyi adottsdgok miatt, r6szben a rendszeres hatdrtUzek
pusztitottiik a telepit6seket.
Az erdok egy r6sze magdntulajdonban van, m6s r6szUk, elsosorban a nagyobb
tombok, 6llami tulajdonban maradt,
A meredek, d6lies domboldalakon, a telepUl6sek korny6k6n kisparcell6kbol ello,
hagyomdrnyos muvelesu gyU molcsosok, szoloparcelldk talal hatok.



Celkituzesek 6s tdmogatando tevekenys6gek az ESA keret6ben

A meglevo term6szetes 6s term6szetkozeli elohelyek 6s ezeket reprezent6lo
6letkozossegek fen ntart6sa.
A kiemelt term6szeti efteket kepviselo fajok popul6cioinak megorz6se.
A vizes el6helyek javlt6sa vizvisszatart6ssal.
Extenziv gazdzilkoddsi form6k segit6se.

A rossz adottsiigu szdntokon a terohelynek megfelelo hazai fafajokkal valo erdosit6s
seglt6se.
A jelenlegi gyep muveles6gu terUletek fenntaft6sa extenziv tdjhaszndlattal.
A vedend6 erdot6rsul6sok fenntartdsa, a gazdas69i cel0 erd6k term6szetes
fe I uj itassa I va lo erd 6szeti hasznos [t6sd n ak szo rg a lm a zasa.
A taj- 6s termohelyidegen fafajok visszaszorit6sa (akdc, nemesny6r, erdeifenyo), a

fel0jitdsokn6l, teleplteseknel termohelynek megfelelo hazai fafajok elonyben
16szesftese.
Az extenzlv dllattart6s fejlesztesenek seglt6se, az osi magyar fajtak elony6re
(magyar tarka marha).
A hagyom6nyos muvel6su, kisparcell6s gyUm6lcsdsok, kaszdlok fenntart6sdnak
segit6se.

Term6szeti ertekei

Egykor zArI erdokkel boritott dombos terUlet, mely a kUlonbozo foldhasznositdrsi
modoknak koszonhetoen egy olyan m6rvu mozaikoss6rgra tett szert, ahol olyan fajok
is megtelepedhettek illetve m6sodlagosan szetterjedhettek, melyek eredendoen
hidnyozhattak illetve refugidlis jelleguek voltak ezt megelozoen. Feltuno kettoseget
jelentenek az alacsony tenerszintfeletti magassdgban, extrazondlisan megjeleno
bUkkosok (pl. Csernely ters6g6ben 300 meter tszf. magassdrgban) illetve a kiirtdrsuk
utdrn differenci6lodotl szAraz- es f6lszdrraz gyepek. Mig a bukkos6kben sz6mos
hegyvideki elem tenyeszik pl. boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus),
bUkkos s6s (Carex pilosa), bekabogyo (Actea spicata), stb., addig a nyilt
tersegekben, f6leg a tollas sz6lkaperjevel (Brachypodium pinnatum), lappangosdssal
(Carex humilis) 6s 6lesmosofrivel (Chrysopogon gryllus) jellemezheto gyepekben
jellemzo f6lszArazgyep fajokon kivUl (pl. feher zanot (Cytisus albus), lenfajok (Linum
tenuifolium, L. hirsutum, L flavum), nagy pacsirtgafu (Polygala major), nagyvirdg0
gylkfu (Prunella grandiflora), kosborfajok (Orchis morio, O. purpurea, O. tridentata),
stb.) szamos kontinentdlis illetve szubmediterr6n elem is megjelenhet (pl. sdrga iglice
(Ononis pusilla), hossz0levelu drvaldnyhaj (Stipa tirsa), homoki ibolya (Viola
rupestris), hegyi gamandor (Teucrium montanum), stb.). Ma ezek a gyepek joval
kiterjedtebbek az erdokhoz k6pest, megtal6lhatok az osszes kozs6g hat6rdban.
Zoologiai ertekeik joreszt felt6ratlanok, azonban az eddigi kutatdsok szenzdcios
eredm6nyeket hoztak: Han6nkban itt el az eddig ismert legnagyobb osiris
tdrpebogl6rka (Cupido osiris) 6s barnabogl6rka (Agrodiaetus admaetus) popul6cio.
Mindket faj V6ros Konyves, vedett lepke, karp6t-medencei leptekben is kiemelt
erteket k6pviselnek. Tovdbbi 6rtekes fajok eros populdcioi teny6sznek a virdggazdag
f6lszAraz gyepekben: thersites bogldrrka (Polyommatus thersitaes), nagypettyes
hangyabogldrka (Maculinea airon), bablopille (Ascalaphus macaronius). A terulet
neh6ny pontj6n extrazon{lis molyhos tolgyes erdofoltok is megmaradtak (pl. Kir6ld:
V6rteto), mig helyenk6nt m6szkerU16 - egykor makkoltatott - tolgyerd6k teny6sznek
(Csernely: Pete-fia, BUkkmogyorosd). A sz6les vdlgytalpak 6s a vdltozatos geologiai

t,J
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viszonyok kedveztek a liipkepzod6snek, melynek maradvdnyaikent kisebb
forrdsldpok, magassdsos mocsdrr6tek maradtak meg (pl S6ta: Tok6s-volgy,
Csernely-patak mente, BUkkmogyorosd: Csepego-forrdrs). Jellemzo ritka fajaik:
mocs6ri golyaorr (Geranium palustre), orm6nygydker (lnula helenium), mocs6ri
kosbor (Orchis palustris), mocs6ri noszofu (Epipactis palustris), ritka s6sfajok (C.
caespitosa, C. hordeistichos, C. paniculata), stb. Ezeknek a l6poknak, mocsaraknak,
kaszdlor6teknek a faunaj6rol meg keveset tudunk. Az eddigi eredm6nyek alapj6n
ismert, hogy eros karpati-bore6lis hatdst mutatnak. TObb ponton elofordul a KArpAt-
medenc6ben unik6lis ritkasdgnak szAmito golyaorr bogldrrlepke (Eumedonia
eumedon), helyenk6nt gyakori a lapi gyongyhAzlepke (Brenhis ino). Gerinces dllatai
kozUl kiemelheto a fokozottan v6dett, Berni Egyezm6nyes haris (Crex crex). A
Heves-Borsodi dombsag ESA terUlet term6szeti ertekei a terulet tdjvedelmi korzette
valo nyilv6nitiisat is lehet6v6 tenn6. a term6szeti ertekek Kiirpdt-medencei, illetve
europai szinten is kiemelkedo jelent6seguek,

94
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PROVffiGIA SFI

PROVINGIA TERUTCTTEJLESZTESI ES
tpitEszETr rERvEz1 KFT

Lev6lcim: 3529 Miskolc, Derkovits u.52.
Tefephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky ut 9. ll2.

Tel/Fax: l461 356-345
E-mail: provincia@chello.hu

NYILATKOZAT

ARLO kozs6g telepiil6srendez6si terv6vel kapcsolatos 123.(B).2006.tervtanacsi
6ll6sfog lal6sa tigy6ben

A te rvta n6cson el ha n gzott 6szrev6te leket e lfog adj u k.

A tervezett tersegi tehermentesit6 (elkerUlo) ut nyomvonaldrnak a patak menti
terUletre telepithetoseget korrigdltuk, ezAltal a tervezett gazdas6gi (Gksz) terUletet
sem fogja kette v6gni az 0j nyomvonal.

LAbazatk5pz6s re, fa lfel U let k6pz6s re, fa I b u rkolat kialakitds6n 6 | :

homlokzat arAny rendszer kialakitasara elolrdrsokat fogalmaztunk meg.

Miskolc, 2006. szeptember 21.

Soltesz Jdnosn6
tervezo
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V dl as zdba n szive s kedje n
iktatoszam u n kra h iv atkozn i.

El6ado: Gooolva Rendta

ESZAK-MAGYARORSZAGI
KORNYEZETVEDELMI,

TERMESZETVEDELMI ES
ViZUGYI FELUGYEL6STC

mint l. fok0 hatos6g

Miskolc, Mindszent t6r 4.
Lev6lcim: 3501 Miskolc, Pf. 379

Telefon: (46)517-300
Telefax: (46) 517-399
Magyar Allamkincst6r:

1 0027006-01 71 I 868-00000000

^(,21,-G_w.

T6rgy: 4116 kdzs6g
teleprJl6srendez6si
terv6nek v6lem6nyezese

Hiv.sz.: 1604-712006.

i .,
Et6adoja: I r'1)tgarrneslef i{ivatal Arrr

.,'........,................ mel

G t^)
H4l

F-in4
''..1 /

H6tf6: 8-12 ora Szerda: 8-12. 13-16 6ra
Kedden 6s CsUtortokon az Ligyf6lfogad6s

Pentek: 8-12 ora
szrinetel.

Arl6 Nagykozs69 Pol g6rmestere

Arl6
Ady E. (tt 162.
3663

1604-712006. sz6mon 6rkezett Arlo nagykdzseg telepul6srendez6si tervet
dttanulmdnyoztuk 6s kornyezetv6delmi szemponlbol az alebbi v6lem6nyt adjuk:

Jelenleg a ,,felszin alatti vizek vedelm6rol sz616" m6d. 21912004. (V11.21.)
KormAnyrendelet, a ,,felszfni vizek min6s6ge v6delm6nek szab6lyairol" szolo mod.
22012004. (V11.21.) Korm6nyrendelet, ,,a vizgyfijto-gazdSlkod6s egyes szab6lyairol"
szolo 22112004. (V11.21.) Kormdrnyrendelet, valamint "a hasznalt 6s szennyvizek
kibocsdtdsi hat6rertekeir6l 6s alkalmazesuk szabalyai"-r6l szol6 2812004. (X|1.25.)
KvVM rendelet van hat6lyban.
A ,,vizek mezogazdasegi eredetLi nitrdtszennyez6ssel szembeni v6delmerol" szolo -
4912001. (|V.3.) Korm6nyrendeletet modosltotta a2712006. (11.7.) Korm6nyrendelet.
A 4611999. (l!1.18.) Korrn6nyrenCelet helyett,,a nagyvizi rnedrel(, a parti savck, a

viz1Ar1.a, valamint a fakado vizek 6ltal veszelyeztetett terUletek haszn6latdrol es
hasznosit6sdrrol, valamint a nydrri gatak iiltal vedett terUletek ertekenek
csokkenesevel kapcsolatos elj6r6srol" szolo 2112006. (1.31.) Korm6nyrendelet
hat6lyos.
A modosltott 1211983. (V.12.) MT rendelet 4.$. (1) bekezd6s szerint,, A zaj- 6s
rezgesvedelmi kdvetelmenyeket a teruletrendezesi teruekben 6rv6nyre kell juttatni.
A k6rnyezetbe zajt illetve rezg6st kibocsdto es zajtol illetve rezgestol v6dendo
letesitmenyeket 0gy kell tervezni, egym6shoz viszonyitva elhelyezni, hogy a zaj 6s
rezg6s ne haladja meg a megengedettzaj- illetve rezg6sterhel6si hatarertekeket."
Hatdlyba lepett a l6gszennyezetts6gi agglomer6ciok 6s zondk kijelol6ser6l szolo
mod. 412002. (X.7.) KvVM rendelet, amelynek 1. sz. melleklete hatArozza meg a
kialakitott agglomerErciot 6s zonAkat, a 2. sz. melleklet pedig a hozza tartozo
teleoUleseket.



Felhivjuk a figyelmet, hogy 2006. janu61 1-jetol hatalyba lepett a kornyezeti
hatasvizsgiilati 6s az egys6ges kornyezethaszn6lati engedelyezlsi elj6rdsrol szolo
31 412005. (Xl l. 25.) Korm6nyrendelet.

A fenti kieg6szit6seket, m6dosftfrsokat k6rjUk a telepul6srendez6si terv vegleges
kialakit6sa sordn figyelembe venni.

'..'1\.- --: '':-
--T\
.'{ t-

Raisz Gyula' ,.....-:-

m fi sza ki i gazgat6:helyettes



{ j"-'"T*}*.

aoo16,9rar o_ MAGYAR GEoLocIAI szolcALAT
AEszak-magyarorszdgi Teriileti Hivatal

3 100 Salgotarj6n, Karancs u. 58.

A GD 5ll-585 (32) il0 tOO '3' mgszemo@profinter.hu
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Kelt: 2006. mdjus 23.

rkt.sz.: e['r,- 6-36- Ll1;L6
Ugykorsz.: trg/
Uwint6z6: SzepessY Gdbor *

T6rgy: Szakvelemeny 4.116 nagykozseg tele-
pulesrendez6si terve adathordoz6n me gkrildott
egyeztetesi anyaga alapjan

Nagykozs e gi Onkorm iny zat P o i g6rme ste re

A116

Ady E. u.162.
3663

Az 1604-712006. sz{mon, CD-n megioldou t6rgyi anyag drdemi velemenyez6sehez k6r-

juk sziveskedjenek a tervanyagban szerepl6 al6bbi teM6rk6pek eredeti l6ptehi, nyomtatott

iap.laii megktrldeni:

,,Telepiildsszerkezeti terv- a klilteruletre TSZ-2 M:1 :1 600ff',

,,szabflyozdsi terv a kulterulefte SZ-2 M:f i0000".

J6 Szerencs€t!

i{ivatal 4.116

A<-.cL tr
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Tr)zTEttEDESI FELU GYELET

rozdrt, vastirr (s rardzasr oszrarv

3527 Miskolc , )6zsel A. u. 20.Tel,; (46) 500-01 0; (a6) 508-220; (46) 502-05.l Fox: (46) 349-045

Lev6lcim: 350'l Miskolc P|.369. E-rnoil: office@miskolc.kff,hu Internet: htto:/./www,kff.hu

TtSthn6 Gy6ri Zsuzsanna

- T'rgy: Arld Ki)udg Teleprtldsrendezdsi terv kiizlekeddshatdsdgi dlldsfoglalds

A 2006. m6jus 15-6n kelt, 1604-7/2006. sz6mri leveltikkel megki.ildtdk vdlemdnyezdsre, 4.116

kozsdgre vonatkoz6 teleptildsrendezdsi terv dokumentdciot. A dokument6ci6 kozlekeddsi
fejezetdt 6ttekintettem, 6s meg6llapitottam, hogy az, az IJT 2-I.218. sz. Utrigyi mriszaki
el6irfsban meghatarozott munkardszeket tartalmazza. A teleptildsrendezdsi tervdokumentAci6
tervezetet a kdpviselotesti.iletnek elfo gad6sra j avaslom.

Miskolc, 2006.jrinius 7.

Kapjrik:
1) Cfmzett
2) Ny.t.
3) Iraniir
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M UZEUM
B orsod-A baij-Zemp ld n me gte i Mi=eumi I ga:gatisag
Miskolc, Gdrgey Artur u. 28. Levilcim: Miskolc, PJ 1.

Tel.:46-560-1 70,361 4 I I Fax: 555-397
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Arli Nagykiizs6g Polgrirmestere
tuI6
Ady Endre it 162.
3663

Tisztelt PolsArmester Ur !

A Borsod-Abarij-Zempl6n Megyei Mrizeumi lgazgat6srlg hivatalos v6lem6nye a
telepi.il6srendezd si tevu'el kapcso latban az al6bbi :

Az dr<iksegvddelmi haristanulmannyal kapcsolatos jogszab6lyok el6irrisainak a terv megfelel.

Udvozlettel:

r e ge sz-igazgat6 he I y ette s

B o rs o d -Ab auj - Zemplen Me gye i Muz eumi I gaz gat6 s iry
R6g6szeti Osaaly

Miskolc

Miskolc, 2006-05-25
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,{116 kcizs6g Teleptil6srendez6si Terv6nek a v6grehajtds6,n6l a Term6foldrol s2616 L994. 6vi
LV. tv. 36-70 $-eioir6sait be kell tarrani.

A tervez6s 6s v6grehajtds sordn nagy hangsrilyt kell fektetni a term6f6ld 6s a kornyezeti
elemek vddelm6re.

A Telepiil6srendez6si Terv kialakit6s6net f<ildv6delmi szempontb6l az al6bbiak a
meghatS.roz6k:

. Epit6si telek kialakftdsdra els6sorban a mi{r belteruletbe vont tertileteket kelt
felhaszn6lni, i-s6nybe kell venni a foghijtelkeket, 6s a telekmegosztdsi lehet6s6geket is.

o I tdvlati fejleszt6si tervekn6l a kiilteriilet belteriiletbe csatoldsdn6l az L994.6vi LV.
Tv. 36 $ (b)-pontja szerint kell elj6rni.
Termofold mr{s c6hi hasznositdsilnak enged6lyez6sdt a Korzeti Foldhivatalt6l kell
k6rni a sztiks6,ges munkar6s zek becsatolds dval.

38. $ (1) Ha a term6f6ldnek a mds c6hi hasznositdsdt enged6lyezt6k, a fdldhaszn6l6
kdteles a fold enged6lyezett c6hi felhaszni{16s6ig a 36. $ (1) bekezd6s szerinti
hasznosft6si kotelezetts6g6t teljes(teni (ideiglenes hasznosftds)."

,,47. $ (1) A k6relemnek a m:ls'c6ld hasznositdshoz sziiks6ges teljes teri.iletig6nyt
tartalmaznia kell.
(2) Beruhr{zds eset6n az elhelyez6sre - a helyhez kdt6tt beruhdz6s 6s a h6fog6 erd6sdv
kivdtel6vel - tobb helyet (v6ltozatot) kell megjelOlni. E rendelkez6s alkalmaz1sa
szempontjdbdl helyhez kotdtt beruh6zdsnak kell tekinteni a megl6vS l6tesitm6ny
bovit6s6t, k6zleked6si ds kdzmii kapcsolatainak ki6pit6s6t, valamint a bdnyaiizemet 6s

ul.bc"r-



az egyeb term6szeti kincsek kitermel6s6hez szliks6ges l6tesftm6nyt is.
(3) A k6relemhez melldkelni kell a foldm6r6si alapt6rk6pnek a mds cdhi hasznositdsra
tervezett teriiletet felti.intet6 m:isolatdt 6s az ehhez tartozd tertilet-kimutatdst.

70. $ (1) A termofoldon tdrt6nd beruh6zdsokat (ipari, mezdgazdasitgt,
teleptil6sfejleszt6si, k6zieked6si, viz'igyr, deponrililsi 6s egy6b) rigy kell megtervezni,

logy u l6tesitm6nyek elhelyez6se a kornyez6 teriileteken a talajv6do gazddlkod6s
felt6teleit ne rontsa. A beruhdzdsok megval5sft6sa sor6n a beruh6z6, tizemeltet6s sor6n
az izemelteto koteles gondoskodni a termordteg megment6s6rcil. A kivitelez6s 6s
tizemeltet6s sor6n biztos(tani kell, hogy a kornyezeti hat6sok az 6rintett termofold
min6s6g6ben k5.rt ne okozzanak.

M6s c6hi hasznosft6st els6sorban a gyeng6bb minos6gti term6fold ig6nybevdtel6vel
kell tervezni, a term6fold m6s c6hi hasznositdsa eset6n egyszeri f6ldv6delmi jr4rad6kot
kell fizetni

' Hullad6klerak6 telepek l6tesft6s6t -a kdrnyezetvddelmi kovetelm6nyek betarrifsiival-
mezogazdas6gi mrivel6sre alkalmatlan, vagy gyenge term6k6pess6gti teri.ileteken kell
kijeldlni.

o I belteruletbe vondst csak fokozatosan, az ig6nyek kiel6git6s6nek i.item6ben lehet
elv6gezni, addig az eredeti mtivel6si 69 szerinti mrivel6st kell folytatni.

Az en-eeddlytSl elt6r6, illetve az enged6ly n6lktili mds c6hi hasznosft6s foldv6delmi bfrsde
kiszab6s6val jfu.

A teri.ileten fellelhetci fdldmdr6si jelek meg6vdsa a tertiler haszn6l6jdnak a feladata. Az 1996.
6vi LXXVI. Tv. 19-20 $ szerint a megsemmisiil6s, megrongdl6d6s, p6tl6s vagy 6thelyez6s
kdlts6-eeit az viseli, akinek az 6thelyez6s az 6rdek6ben dll.

4116 k6zs6g Teleptil6srendez6si Terv6nek v6grehajtdsa 6s m6dosftdsa eset6n aBAZ. megyei
Foldhivatai tovdbbra is r6szt kfv6n venni a v6lem6nyez6sben.

4116 kozs69 dltal benyrijtott TelepUl6srendez6si Tervben rl,szletezeLt rendez6si terv
elfogad6sdt javaslom, ellene f6ldv6delmi szemponrb6l kifogdst nem emelek.

Miskolc, 2006. m6jus 26.

Udvozlettel:
I

No/,\t I Ll/v\ \u-
Dr.Kisviirdai Ldszl6

hivatalvezet6 t,
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A megkrildott teleptildsrendezdsi
6szrev6teli.ink, kiegdszit6si.ink nincs.

M i s k o I c, 2006. m6jus 23.

T6rsy: Telepiil6srendezdsi terv
vdlem6nyezdse

Mell6klet:
Hiv.szf m: 1604-7 12006.

terv |gazati vonatkoz6sri rdszeivel kaocsolatosan



Allami N6peg6szsfetigyi 6s Tisztiorvosi Szolgi{lat
OZDI Vi{rosi Intl,zete

3600 6zd, Vasviir fit 56, 3600 Ozd, Pf.58.
Tel.: (48) 572-034 Telefax: (48)572-032

e-mail: ozd@borsod.antsz.hu

Tdrgy : ,4'116 nagykcizs69 telepi.il6srendez6si
terv6nek kcizeg6szs6gugyi szakhat6s6gi
v6lem6nyez6se

Iktat6saim: 3325-2/ANTS
Hiv. sz.: 1604-712006

'ri 
I e6rmesteri Hivatal Ario

iirt;r jtlN
Erkezett 20..................::.:.--......'.......

?aPolgdrmestei Hivatal
Arl6
Ady E.u.162..

A megktild6tt telepiil6srendez6si tervet 6tn6zttik 6s annak
kozeg6szs6 gu gyi szempontb6l

kifosdst nem emelek.

A tervvel kapcsolatos dlldsfoglaldsunk:

mell.

a porterhelds csokkent6se 6rdek6ben a belteriileti utak portalanit6sa javasolt
szo r galmazzuk a s ze I ektf v hull ad6k gyrij td s b evezetd s dt
6wizv €delmi szempontb6l megoldand6 a csapad6kviz rendezett elvezet6se
a felszini 6s a felszfn alatti vizek v6delme 6rdek6ben csatornahdl6zatY,t€pit6,s, ahdzi
szennyvizderit5k z6tt, szivlrgdsmentes kivitelez6s e, az 6ilattart6s 6s a k<iztisztas6e
helyi szab6lyozdsa

- avizell6t6s egy rdszdt biaosit6 helyivizbdzis megfelelo vddelme, az eloirt
vizmin6seg biztositrisa

- a region6lis, kist6rs6gi dogkrit lerak6helyheztortdnocsatlakoz6s
- a foly6kony hullad6k lerak6hely rendezdse

Ozd,2006.jrinius 16

,'tlr)

6s

gyi feltigyelo
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Arl6 telepiil6srendez6si terve

Tervezo: Provincia Kft Felel6s tervezo: Solt6sz Janosn6

A teleptiles teljes igazgatisi teruletere kiterjedo, teljes tervi tartalommal keszulo

dokument6ciot mutatta be a tewezo. A terv a teleptilesfejlesa6si koncepciohoz igazod6an, a

beepitesre szint terulet erdemi ndvel6se nellail kivanja a fejleszt6si igenyek tenileti
kovetelmenyeit kielegiteni, a sziikseges teleptil6sszerkezeti beavatkozisok veglg vitele

mellett.

A Tervtanacs az aldbbi 6ll6sfoglal6st alakitotta -tci:

Me-e611apitjq hogy a tervjavaslat
- nem ellent6tes az orszagos 6s a megyei terwel,
- tartalmvza azel6irt munkar6szeket.

Elfbgad.ja
- a telepiiles fejlesaesi koncepciojara 6pi:16 szerkezeti 6s szab6lyoz6si tervet,

- az dvezeti besorol6s6t.

Kieg6szit6sk6nt, korrekci6k6nt j avasolj a

- a tervezett t6rsegi tehermentesit6 (elkertilS) tt nyomvonalanak a patak menti teriiletre
telepithet6 sege megvizsg6l6s6t,

- a,,TVK" teniletfelhaszr6lAs egys6gesebb szab6lyoz|sat,

Fentiek figyelembe vdtele mellett a dokument6cio a tovdbbi v6lemdnyezesi eljiras jo
alapj6nak tekinthet6.

M i s k o I c, 2006. jrinius 26.

E S ZAI(.\4AGYARORS ZAGI TERULETI FOEP

Felhivja az erintettek figJ'elmel hog)'j ,,r teriiletrendezdsi. a telepiildsrendezesi es

40/1999.(IV.23.) F\/)t4 rcndelet 5.$ /6/ alapjan
nf ilatkozattiteli kdtelezeftseg terheli,

az ipitdszeti-mriszaki ten'tandcsokr6l" sz6lo

a tervez6t az dllisfoglalas tartalma tekinteteben

Bern6th Mihaly
szakmai titkir

3525 Miskolc, Viroshizter 7.

Telefon: 4613 50-824, Fax: 461 50 5-37 7, E-mail : tfi .miskolc@axelero. hu
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4.116 Nagyktizs6g Onko rmd nyz^ta

Anlo
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3663

U gl iratsz6m : 47 0 12127 | | 12006.
Ugyintizo: Srirkdzy S. / Jenci A.
lJ i vaLkozdsi szdm: | 60 4 -7 12006.
I'rirgy : A 116 na gyktizs6g telep ii l6s rcn d ez6si

terv6n ek v6gleges v6lem6nyez6se

,{116 nagykrizseg- PROVINCIA Kft. Sltalelkdsziteft-telepi.il6srendez6si terv6nek,,v6gleges" jellegii
v6lemenyezdsdhez a kultur6lis oroks6gvddelmi hat6srlg eszrevdteleit - a megktildott, egyezetdsi anyag
alapj6n - az alilbbiakban adom meg:

l. A telepiildsrendezdsi terv egyeztet6si anyaga alapvet6en tartalmazza azokat a sziiksdges
dokumentumokat 6s eloir6sokat, amelyek a telep0l6s 6pitett 6r<iksdg6nek 6rtdkalapri
vizsgrilat6hoz, valamint az epitds igazgat6s keretdben tcjrtdnS szabillyozSs6hoz sztiks6gesek.

Az egyeztetdsi anyag elfogad5sra sziint r6szeben a helyi 6pit6si szabillyzat rdszletes eloirdsokat
tartalmaz a helyi vddelemre szrlnt epiiletek megorzesdnek biaositiis6ra is.

Az elfogad6sra szSnt rendelettervezet (helyi dpftdsi szabfllyzat) 44. $ (3) bekezdds6ben utal6s
tdrt6nik ery ki.ilonrill6 helyi 6pit6szeti (ds term6szeti) v6delemrol sz6l6 rendeletre is.

Megitdldsiink szerint <irciks6gv6delmi szempontb6l szerencsdsebb ha a helyi 6rtdkvddelem a

rendez6si terv rdszekdnt az elfogad6sra keri.ilo ,,helyi dpitdsi szabillyzat" szerves r6szdt
kdpezn6 6s nem 6n6l16 rendelet lenne. Igy a helyi rendeletekben ktildndll6an megjeleno - a

helyi drtdkvddelemre vonatkoz6 - 6pitdszeti eloiriisok egyetlen egysdgben jelennenek meg,
amelynek rdv6,n az enged6lyezo kiemelt dpft6si.igyi hat6sSg sz6m6ra - akikhez a helyi
vddelemmel 6rintett 6pitmdnyek is tartoznak - haszn6lhat6bb jogfonhst lehetne biaositani. Ez
termdszetesen nem zirja ki, hogy az onkorm6nyzat helyi vddelem finanszirozisdnak
k6rddsdrol on6l16 rendeltet alkosson.

A benyirjtott tervezet kotelezo aliltdmasao munkardszkdnt tartalmazza ,,a kultur6lis iiroksdg
v6delmer6l" sz6l6 2001.6vi LXIV. torvdny (Kovt.) 66. $ (2) bekezddse 6ltal kotelez6en el6irt.
a teriiletileg illetdkes Herman Ott6 Mrizeum (tov6bbiakban Mf zeum) Sltal keszftett
ordks6gv6delmi hatiistanulm6nyt, benne a rdg6szeti cirdksdg vedelm6re vonatkoz6
munkar6sszel.

A telepi.il6s kozigazgat{,si teriilet6n - jelenlegi ismereteink szerint - k6t ismert 6s nvilvdntartoft
r6geszeti lelShely talSlhat6:
270) - a Hivatal nyilv6ntart6sdban azonosit6 sziima: 15861, valamint a belteri.ilett6l D-re
tal6lhat6 V6rhegy (hrsz: 0ll0/13) - azonosito sz6ma: 16346. A -ielen tervben megielolt
vrlltoztat6sok az ismert lel6hel-vek teriilet6t nem erintik.

Felhivjuk a figyelmet, hogy nyilv6ntartoff rdgeszeti lelolielyeken. illetve rdgdszeti erdekti
teri.ileteken - a mezogazdasrigi mrivel6s kivdteldvel - minden floldmunkrival j6ro,30 cm

6.

J.

4

5.

Folg:irmesteri r{ivaiai
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m6lysdget .meghalad6 tevdkenysdg (pl. dpftkezds,
Kultur6lis Orciksegvedelmi IJivatat (I(OHl Miskolci

7 ' A tervezetben emlitett t:lvlati elkeri.ilo fit v6gleges nyomvonala ment6n rdgdszeti
terepbejrirrissal kell meghat6rozni az ttepit6s riltal eiintett regeszeti lekihelyek hatilrait is avesz'lyerteteft rdgdszeti lelohelyek et az ltdpitest rnegelozoen fel kell tiirni.

stb.) enged6lyezdsdbe be kell vonni a
Irodriirit.

rendelet szim|nak megjelol6s6vel kdrii.ik
9. A j6vdhagyon dokument6ciot a kozeviilds

Hivatal unkhoz elktildeni szfveskedienek.

Miskolc, 2006. augusrtus 7.

Brr6l 6rtesiil:
1./Cimzett
2./KOH Miskotci Iroda Iratt6ra


