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I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK
1. ELŐZMÉNYEK
Szemely Község Önkormányzata az 48/2021. (VIII.24.) számú településfejlesztési
határozatával (2. számú melléklet) döntést hozott a helyi építési szabályzatról szóló
4/2006.(Vl.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési

eszközökről,

valamint

egyes

településrendezési

sajátos

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján a tervezett módosítás tárgyalásos
eljárásrend alkalmazásával történhet, mivel a Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c)
pontjának megfelelően a képviselőtestület a 48/2021. (VIII.24.) számú határozatában a
Korm. rendelet 2. § 4a. pontja szerint a módosítással érintett területeket kiemelt
fejlesztési területté minősítette.
A módosítás a Korm. rendelet 45.§ (2) bekezdése szerinti tartalommal készül.
Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítása során alkalmazandó
partnerségi

egyeztetés

szabályait

Szemely

Község

Önkormányzat

Képviselő-

testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és
a

településrendezési

eszközök,

valamint

az egyes

településrendezési

sajátos

jogintézmények készítésének és módosításának partnerségi egyeztetési szabályairól
szóló 11/2017. (IX.10.) önkormányzati rendeletében fogalmazta meg (3. számú
melléklet), melyet jelen eljárásban is alkalmazni kíván.
A tervezett módosítás a település fejlesztési koncepciójában megfogalmazottakkal
továbbra is összhangban van, a fő infrastruktúra hálózatot nem érinti.

2. A MÓDOSÍTÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
A módosítási eljárásban két módosító indítvány kezelésére adott az önkormányzat
megbízást, amelyek a következők:
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2.1. Az 1. sz. módosító indítvány bemutatása
Szemely Község faluközpontját képező terület központi vegyes övezetbe történő
átsorolása további közösségi fejlesztések megvalósítása érdekében történne. A tárgyi
területen a terv készítésének idején fejeződik be művelődési ház átépítése a 105/3 hrszú ingatlanon. A meglévő utcafronti épületből kerül kialakításra a polgármesteri hivatal,
míg az udvari bővítményében egy színházterem. A kertben pedig egy kis fedett piac és
rendezvénytér. A 105/4 hrsz-ú ingatlanon áll a helytörténeti gyűjteménynek helyet adó
múzeum épülete.
A szomszédos 106/2 hrsz-ú telken megkezdődött a bölcsőde építése is, amely rövidesen
elkészül. Tervben van a tőle É-i irányban található 106/1 hrsz-ú ingatlanon egy kápolna
kialakítása, míg a 106/3 hrsz-ú ingatlanon óvoda építése, illetve a most kiépülő piactér
további fejlesztése, játszótér, szabadtéri közösségi tér és vendéglátó udvar kialakítása
is.
A fejlesztések vertikális értelemben továbbra is a településképbe illeszkedően
tervezettek megvalósításra, jellemzően földszintes épületek építésével, ugyanakkor a
burkolt felületek jelentős növekedési igénye és az elfogyó beépítési százalék miatt
indokolt a tervezési terület funkciójának megfelelő központi vegyes övezetbe történő
átsorolása a településközpont fejlesztése érdekében.
A módosító indítvány kezeléséhez szükséges a településszerkezeti terv, az építési
szabályzat normaszövegének és a V-2 jelű szabályozási tervlapjának módosítása is.
2.2. A 2. sz. módosító indítvány bemutatása
A település belterületének D-i pereméhez csatlakozó külterületi mezőgazdasági
területeken ökoturisztikai bemutatóközpont létesítése céljából a terület-felhasználás
felülvizsgálata, új építési szabályok bevezetése.
A tulajdonos házaspár egy olyan mintagazdaságot szeretne létrehozni, amely a
vegyszermentes, a permakultúra (állandó gazdaság) elvein alapuló, háztáji élelmiszertermelés lehetőségeit mutatja be a téma iránt érdeklődőknek. Maguk is permakultúra
tervező- és tanítói képzésen vettek részt korábban, és az ott elsajátított ismereteket és
gyakorlatot szeretnék továbbadni néhány napos időtartamú, kis létszámú csoportokban
folytatott képzéseken. Az előadásokon és közös munkán keresztül mutatnák be a háztáji
önellátó gazdálkodás módszereit az érdeklődők részére családbarát formában. A
tanfolyamokból évente 2-3 alkalmat terveznek szervezni. A terület elhelyezkedése és
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kialakítása kiválóan alkalmas e célra, ezért szeretnék kis lépésekben, a környezetbe való
minimális beavatkozással további funkciókat létrehozni.
A fejlesztés során a telek egyes részeit a következőképp hasznosítanák:
- Zöldségeskert (585/3, 584, vagy 590/2 hrsz-ek),
- A nagy tó északi oldalán meglévő gyümölcsös ápolása és bővítése őshonos magyar
fajtákkal (fajtaőrzési célzattal), hasznos növénytársulások (erdőkert) létrehozása,
- Háztáji állattartás - baromfi, nyúl, kacsa; helyben honos fajták,
- A kis tó környezetében természetes vízi élőhelyek létrehozása, madarak és egyéb vízi
élővilág részére, fás, bokros és vízi növényzet telepítésével,
- Melegház építése palánta neveléshez (142/1 vagy 142/2 hrsz),
- A meglevő, a telken elhelyezkedő erdei élőhelyek szakszerű karbantartása és újak
létrehozása, gomba termesztés, rovarhotel kialakítása. Az erdős részek egyes részein
állattartás,
- A kis tó déli oldalán kialakításra kerülne egy kisebb, a tavi élőhelytől növényzet
segítségével részben elkülönített ligetes rész, amely lehetőséget biztosít az élővilág
zavarása nélkül annak tanulmányozására és megfigyelésére, valamint sátrazásra is
alkalmas (a tanfolyamok résztvevői számára), illetve esetenként a falu lakói számára
kisebb nyílt napok, közös főzések helyszíneként.
- A nagy tó déli oldalán levő épületek és ezek környezete képeznék a saját
lakóhelyünket, konyhakerttel, udvarral, ahol a közösségi programok lebonyolíthatók.
- Néhány év múlva egy a vidék építészeti hagyományait felhasználó családi ház építése
tervezett a nagy tó északi oldalára.
A módosító indítvány kezeléséhez szükséges a településszerkezeti terv, az építési
szabályzat normaszövegének és a V-2 jelű szabályozási tervlapjának módosítása is.

3. A MÓDOSÍTÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA
3.1. Az 1. sz. módosító indítvány
A faluközpont fejlesztésével érintett terület az Iskola utca, Iskola köz, a Zrínyi köz és a
Kossuth Lajos utcák által határolt tömb ÉNy-i felén található. A tömb körül megfelelő
minőségben csak a Kossuth Lajos utca és a Zrínyi köz É-i része került eddig kiépítésre.
A határoló utak nagyobbrészt burkolatlanok.
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A tervezett módosítás a település meglévő belterületén tervezett, új beépítésre szánt
terület kijelölésére, a meglévő közterületek szabályozására nem kerül sor. Az új tömbbe
a 105/3-4 és a 106/1-3 hrsz-ú ingatlanok kerülnek átsorolásra.

Amódosítással érintett tömb lehatárolása a Google légifelvételén. A fénykép 2021. 06. 23-án készült.

A módosítással érintett terület lehatárolása az alaptérképen

7

HAJDU CSABA OKLEVELES TELEPÜLÉSTERVEZEŐ TT-02-1503
CÍM: 7631 PÉCS, MILINKÓ DŰLŐ 2. E-MAIL: hcsaba77@gmail.com; TEL: +3620/4953485

A polgármesteri hivata/művelődési ház és a
múzeum épülete

Az épülő bölcsőde

A polgármesteri hivatal, a művelődési ház és a múzeum helyszínrajza

3.1.1. A hatályos településszerkezeti terv és annak módosítása
A 31/A/2006.(lV.4.) Kt.-i határozattal elfogadott hatályos településszerkezeti terv a
területet falusias lakóövezetbe sorolta be. A szerkezeti terv leírása szerint a
megengedett legnagyobb szintterület-sűrűségi mutató 0,5.
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A hatályos T-1 jelű településszerkezeti tervlap részlete

A tervezett településszerkezeti terv részlete

A településszerkezeti terven a módosítással érintett terület központi vegyes övezetbe
kerül átsorolásra. A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,0. A módosítási
szándéknak megfelelően módosul a településszerkezeti terv leírása és a T-1 jelű
településszerkezeti tervlap.
9
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3.1.2. A hatályos építési szabályzat és szabályozási terv, valamint azok
módosításai
A tömb egészét a hatályos építési szabályzat V-2 jelű szabályozási tervlapja kialakult
falusias lakóövezetbe (Lf-K) sorolta be. A területre a következő övezeti előírások
vonatkoznak:
„Falusias lakóterület
8.§
(1)
(2) A területen az OTÉK 14.§ (2) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el üzemanyagtöltő
kivételével.
(3) A terület övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel. Az egyes építési övezetekben
betartandó telekalakítási és építési előírásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Udvari épületek elhelyezése:
a)Oldalhatáron álló utcai épület esetén az adott oldalhatártól számított 0-100 cm
távolságra, azzal építészeti egységet alkotva építendő. Gerincmagassága az utcai épületét
nem haladhatja meg.
b)Szabadonálló utcai épület esetén vagy a 2.§ (8) bekezdés szerinti oldalhatárra, vagy az
utcai épület takarásában, azzal építészeti egységet alkotva építendő. Gerincmagassága az
utcai épületét nem haladhatja meg.
c)1Újonnan épülő gazdasági épület és a lakóépülettől különálló garázs az utcafrontra nem
telepíthető.
d)Az oldalhatárra merőlegesen beforduló gazdasági épületek (keresztcsűrök, istállók,
górék) szabályozása
d1)
d2)Új épületek elhelyezésének feltételei
-legalább 20 m telekszélesség
-oldalhatáron álló beépítés
-legalább 20 m előkert
-OTÉK szerinti oldalkert
e)”
(5) A rendelet hatálya alá tartozó területen a gáznemű égéstermékek homlokzati kivezetése a
helyi egyedi védelem alatt álló épületek védett homlokzatain tilos.
A rendelet 4. mellékletének vonatkozó részének kivonata:
„4.1 Az „Lf-K” jelű építési övezet.
Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek
telekalakítás
nyeles telek nem alakítható ki
lakásszám
telkenként legfeljebb 2 lakás építhető
legkisebb telekterület
700 m2
legkisebb/legnagyobb utcai
14 m / 30 m
telekszélesség
beépítési mód
oldalhatáron álló, hagyományoshoz igazodó fésűs
beépítés
legnagyobb beépítettség
30%, de legfeljebb 500 m2
legnagyobb építménymagasság
utcai épület esetében 5,00 m
udvari épület esetében 5,00 m
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előkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató

(ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg
kialakult utcaképhez igazodjon)
a kialakult utcaképhez igazodjon
OTÉK szerint
utcafronttól számított 70 m építhető be, de legalább 6 m
min. 40%”

A hatályos építési szabályzat V-2 jelű szabályozási tervlapjának részlete

Kivonat a tervezett szabályozási tervből (V-2M21 jelű tervlap)
11
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A szabályozási tervlapon a módosítással érintett tömbön belül, összhangban a
településszerkezeti tervlappal a 105/3-4 és a 106/1-3 hrsz-ú ingatlanok kerülnek
központi vegyes övezetbe. A közterület-szabályozás nem változik.
Az építési szabályzat normaszövege kiegészül a központi vegyes övezetre vonatkozó
övezeti előírásokkal, amelyek a következőképpen rendelkeznek:
„Központi vegyes területek
11/A.§
(1) A „Vk” jelű központi vegyes terület lehatárolását a V-2 (V-2M21) jelű szabályozási tervlap
tünteti fel.
(2) A területen az OTÉK 17.§ (2) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el üzemanyagtöltő
kivételével.
(3) Az övezet területén a következő előírások betartandók:
a)az újonnan kialakítható legkisebb telekterület 1000 m 2
b)beépítési mód szabadon álló,
c)legnagyobb beépítettség 40%
d)legnagyobb építménymagasság 5,0 m, kivéve templom vagy harangláb esetén amely
legfeljebb 12,0 m lehet,
e)legkisebb előkert 5 m, vagy a kialakult állapotnak megfelelő,
f)legkisebb oldalkert OTÉK szerint
g)legkisebb hátsókert 6 m
h)zöldfelületi mutató min. 30%.”

A tervezett előírások biztosítják a tömb területén a későbbiek során megvalósítandó
további fejlesztésekhez szükséges jogszabályi kereteket amellett, hogy jelentősen nem
növelik a beépítés intenzitását, biztosítják a falusias környezethez történő illeszkedést,
megfelelve az OTÉK 2012. augusztus 6-i szövegállapotának is.

3.2. A 2. sz. módosító indítvány
A tárgyi ingatlanok csoportja a község külterületén, a Zrínyi köz végével határosak. A
gépjárművel történő megközelítés is ebből az irányból lehetséges. Korábban a területen
egy tó került kialakításra, illetve meglévő gazdasági épületek is találhatók rajta. A
fenntartható háztáji gazdálkodás mellett a tulajdonos ökoturisztikai bemutatóközpontot
és saját lakhatása céljából lakóépületet is létre kíván hozni a területen. A saját lakhatását
egyelőre a meglévő épületek felhasználásával, átalakításával kívánja megoldani, új
épület létesítését csak a későbbiek során tervezi.
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A tervezési terület (ökoturisztikai bemutató központ) a Google Earth légifelvételén

A módosítással érintett területeket a hatályos építési szabályzat általános és kertes
mezőgazdasági terület övezetébe sorolta be. A tervezett funkciók befogadása céljából
különleges beépítésre nem szánt terület kijelölése tervezett.
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A tervezési terület (ökoturisztikai bemutató központ) helyszínfotói

3.2.1. A hatályos településszerkezeti terv és annak módosítása
A 31/A/2006.(lV.4.) Kt.-i határozattal elfogadott hatályos településszerkezeti terv a
területet gazdasági erdő (Eg), mezőgazdasági általános (Má) és mezőgazdasági kertes
övezetbe sorolta be.

Kivonat a hatályos településszerkezeti tervből
14
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Kivonat a tervezett településszerkezeti tervből

Tekintettel arra, hogy a hatályos településrendezési eszközök készítésének ideje óta
területrendezési tervek már több alkalommal is jelentősen megváltoztak, ezért a
módosított és egységes szerkezetű településszerkezeti tervlapon az új térségi övezetek
feltüntetésre, az időközben megszűnt övezete törlésre kerülnek.
3.2.2. A hatályos építési szabályzat és szabályozási terv, valamint azok
módosításai
A módosítással érintett területet a hatályos építési szabályzat V-2 jelű szabályozási
tervlapja gazdasági rendeltetésű erdő (Eg), általános mezőgazdasági terület (Má), kertes
mezőgazdasági terület (Mk) és vízgazdálkodási terület (V-1) övezetébe sorolta be.
A mezőgazdasági területekre a következő övezeti előírások vonatkoznak:
„Kertes mezőgazdasági terület
16.§
(1) A terület lehatárolását a V-2 jelű szabályozási tervlap tünteti fel.
(2) Az „Mk” jelű övezet
a)Az övezetben kialakítható új földrészletek területe legalább 720 m2, tájképvédelmi
területen legalább 900 m 2, szélessége legalább 18 m legyen.”
b)Az övezetben az OTÉK 29.§ (2) bekezdésének és 33.§-ának figyelembevételével
gazdasági épület építhető a következő előírások szerint:
ba)Az épületeket oldalhatáron álló beépítési móddal, legalább 5 m-es előkert,
OTÉK szerinti oldalkert, és legalább 6 m-es hátsókert szabadon hagyásával kell
elhelyezni.
bb)
bc)Gazdasági épület földszintes, legfeljebb 4,5 m építménymagasságú legyen.
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c)Az övezetben lakóépület nem építhető.
(3) Kertes mezőgazdasági területen birtokközpont nem alakítható ki.
Általános mezőgazdasági terület
17.§
(1) Az általános mezőgazdasági területek („Má”) lehatárolását és művelési águk jelölését a
szabályozási terv tartalmazza.
(2) Szántó művelési ágú területen betartandó előírások
a)A kialakítható telek legkisebb területe 1500 m 2, legkisebb szélessége 18 m.
b)A területen bármilyen építmény csak az ingatlan művelési ágához kötődő funkcióval, az
OTÉK 29.§ (3) és (4) szerinti területű telken és beépítettséggel, az OTÉK 33.§-ban
felsoroltak figyelembevételével helyezhető el a következő előírások szerint:
ba)Az épületeket szabadonállóan, 10 m-es elő-, OTÉK szerinti oldal-, és 10 m-es
hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni.
bb) Az épületek tömege, fedése, szín- és formavilága a táj építési hagyományait
kövesse.
bc)Gazdasági épület földszintes, legfeljebb 7,5 m építménymagasságú lehet
bd)Lakóépület legfeljebb 4,5 m építménymagasságú lehet. Az épület szélességi
mérete a 9,0 m-t nem haladhatja meg.
(3) Gyep, rét, legelő művelési ágú területen betartandó előírások
a)A területen kötelező a művelési ágnak megfelelő használat és kezelés, az extenzív
művelés.
b)A területen telekalakítás a (2) bekezdés a) pontja szerint engedélyezhető.
c)A terület természeti értéket képviselő részén (természeti terület) épület nem helyezhető
el.
d)A terület természeti értéket nem képviselő részén építmény a (2) bekezdés b) pontja
szerint helyezhető el.
(4) Birtokközpont, vagy a birtokközponthoz tartozó kiegészítő központ kialakításának feltételei:
a)Birtokközpont, illetve a hozzá tartozó kiegészítő központ az OTÉK 29.§ (5)-(8)
bekezdése, valamint jelen rendelet 17.§ (2) bekezdés b) pont b1)-b6) alpontja előírásai
szerint alakítható ki.
b)A birtokközpont határai mentén a jelen rendelet 25.§-ban részletezett beültetési
kötelezettség alapján kertépítész szaktervező által kiválasztott, őshonos, vagy honos
fajokból álló, legalább 10 m széles többszintes növényállomány telepítendő és tartandó
fenn. Ugyancsak a 25.§ szerinti beültetési kötelezettség vonatkozik az építési telkek belső
növényesítésére, ami szaktervező által készített kertépítészeti terv alapján történhet. A
belső zöldfelületek legalább 40%-át őshonos, vagy honos fafajokkal fásítani kell.
(5) Mocsár művelési ágú területen betartandó előírások
a)Az övezetben a jelenlegi művelési ág megváltoztatása tilos.
b)Az övezetben semmiféle építmény nem helyezhető el.
(6) Halastó művelési ágú területen csak a vízügyi jogszabályokban megengedett vízkárelhárítási
létesítmények helyezhetők el.”

A V-1 jelű vízgazdálkodási területekre a HÉSZ 18. § (3) bekezdése vonatkozik, amely a
következőképp szabályoz:
„(3) A „V-1” jelű övezetbe az állandó vízfolyások, jelentősebb árkok területe tartozik. Az
övezetben csak a vízügyi jogszabályokban megengedett vízkárelhárítási létesítmények
helyezhetők el.”

A gazdasági rendeltetésű erdőterületekre vonatkozó szabályokat a HÉSZ 14. §-a a
következőképp állapítja meg:
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„Erdőterület
14.§
(1) A település erdőterületeinek lehatárolását a szabályozási terv tünteti fel.
(2) A településen található erdőterületek az erdő rendeltetése szerint gazdasági rendeltetésű –
„Eg” és védelmi rendeltetésű – „Ev” jelű erdők.
(3) Építmények elhelyezése gazdasági rendeltetésű erdőterületen
A területen csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkciójú építmény helyezhető el. Épület
az OTÉK szerinti telekterületen, megközelíthetőséggel és közművesítéssel helyezhető el a
következő előírások szerint:
a)A beépítési mód szabadonálló, az épületeket legalább 10 m-es elő-, oldal- és hátsókert
szabadon hagyásával kell elhelyezni.
b)
c)Gazdasági épület kialakításának feltételei:
ca) az épület földszintes legyen
cb)legnagyobb építménymagasság 7,0 m
d)A fő funkcióhoz kötődő lakó-, vagy egyéb szállásjellegű épület kialakításának feltételei:
da)legnagyobb építménymagasság 5,0 m
db) épületszélesség legfeljebb 9,0 m
(4) A táj biológiai diverzitása és a látványi tájpotenciál megtartása érdekében a meglévő
erdőtömbök lehetőség szerint a jövőben is megtartandók.
(5) Állandó vízfolyás parti sávjának külső szélétől számított 50 m-en belül elhelyezkedő
gazdasági rendeltetésű erdőben a körzeti erdőterv előírásainak betartása mellett törekedni
kell a folyamatos erdőborítás biztosítására.”

Az elérendő cél érdekében a vízgazdálkodási területtel érintett földrészleten kívül az
összes földrészlet különleges beépítésre nem szánt ökoturisztikai bemutatóközpont
övezetébe kerül besorolásra az OTÉK 2012. augusztus 6-i szövegállapotának
figyelembe vételével. Ennek megfelelően a maximális beépíthetőség mértéke legfeljebb
2% lehet, és a mezőgazdasági funkciójú épületek mellett legfeljebb 1 db, a tulajdonos
lakhatását biztosító lakóépület építésére nyílik lehetőség a módosító rendelet hatályba
lépését követően. Az új övezet előírásai a következők lesznek:
„Különleges beépítésre nem szánt ökoturisztikai bemutatóközpont területe
18/A.§
(1) A „Köb” jelű különleges beépítésre nem szánt terület lehatárolását a V-2 (V-2M21) jelű
szabályozási tervlap tünteti fel.
(2) Az övezetben az ökológiailag fenntartható háztáji élelmiszertermelés, feldolgozás és az ahhoz
kapcsolódó képzés és turisztikai célú építmények, továbbá a tulajdonos számára legfeljebb 1
db lakóépület helyezhető el.
(3) Az övezet területén a következő előírások betartandók:
a)legkisebb telekterület 10000 m 2,
b)beépítési mód szabadon álló,
c)legnagyobb beépítettség 2%
d)legnagyobb építménymagasság 5,0 m,
e)legkisebb előkert 10 m,
f)legkisebb oldalkert OTÉK szerint,
g)legkisebb hátsókert 10 m,
h)zöldfelületi mutató min. 40%.”
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Az építési szabályzat egésze a módosítás során aktualizálásra kerül, mert a
normaszöveg még tartalmaz településképi követelményeket is, amelyre a Korm. rendelet
11. § (1) bekezdése értelmében nincs mód, továbbá a BMTrT megyei övezeteinek
megváltozása is visszahat a normaszövegre, amely a területrendezési terv megyei
övezeteihez kapcsolódva állapít meg szabályokat. Ennek megfelelően a településképi
követelmények, továbbá a BMTrT tájképvédelmi övezetére alapuló szabályok hatályon
kívül helyezése is megtörténik jelen módosítási eljárás keretében.

Kivonat a hatályos V-2M12 jelű tervlapból

A HÉSZ normaszövegével és a településszerkezeti tervvel összhangban módosul a V-2
jelű szabályozási tervlap is a V-2M21 jelű tervlapnak megfelelően.
A közterület-szabályozás nem változik.
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Kivonat a tervezett szabályozási tervlapból

4. KÖZLEKEDÉS
A módosítási eljárásban útnyomvonal korrekcióra nem kerül sor. A módosítással olyan új
igény nem keletkezik, amelyet a meglévő hálózatok ne tudnának elégíteni.

5. KÖZMŰELLÁTÁS
A módosítási eljárásban útnyomvonal, vagy közműnyomvonal korrekcióra nem kerül sor.
A tervezet a közműellátási igényeket nem befolyásolja, új közműigényeket nem generál.
A tervezési terület közműellátottságát a következő közmű alaptérkép kivágatok mutatják
be.

19

HAJDU CSABA OKLEVELES TELEPÜLÉSTERVEZEŐ TT-02-1503
CÍM: 7631 PÉCS, MILINKÓ DŰLŐ 2. E-MAIL: hcsaba77@gmail.com; TEL: +3620/4953485

A faluközpont közműtérképe (forrás: E-közmű)
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Az ökoturisztikai bemutató központ közműtérképe (forrás: E-közmű)
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6. TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDTERÜLETEK
6.1. Az 1. sz. módosító indítvány tekintetében a tervezett módosítás során a tervezet
zöldterületet, erdőterületet, zöldfelületi előírást, védett természeti területet, Natura2000
területet és barlang felszíni védőövezetét nem érinti.
6.2. A 2. sz. módosítási indítvány tekintetében a módosítással érintett terület az egykori
Baranya Megye Területrendezési Tervében lehatárolt tájképvédelmi terület övezete
érinti, amely mind a településszerkezeti tervlapon, mind a szabályozási tervlapon
feltüntetésre került, továbbá ahhoz a normaszöveg is megállapított szabályokat. Baranya
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Baranya Megye Területrendezési Tervéről szóló
4/2020. (IV. 22.) rendelete (Továbbiakban: BMTrT) a módosítással érintett területre és a
település közigazgatási területére sem tartalmazza a tárgyi övezet lehatárolását.
A módosítással érintett terület zöldterületet, védett természeti területet, Natura2000
területet és barlang felszíni védőövezetét nem érinti, ugyanakkor egy gazdasági
rendeltetésű erdőterület (585/3 hrsz) a tervlapokon megszüntetésre kerül. Az erdőrészlet
a területrendezési tervekben sem az erdők övezetében, sem az erdőtelepítésre javasolt
terület övezetében nem érintett.

Az erdő végleges más célú hasznosítása során az

ágazati szabályoknak megfelelően kell eljárni.

7. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A módosítással érintett területeken a módosított előírás, régészeti lelőhelyet, műemléki
területet, műemléket, helyileg védett területet és építészeti értéket nem érint. Új
beépítésre

számt

terület

kijelölésére

nem

kerül

sor,

ezért

örökségvédelmi

hatástanulmány készítésének szükségessége nem merült fel.

8. KÖRNYEZETALAKÍTÁS
A Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló

2/2005.

(I.11.)

Korm.

rendelet

szerint

a

település

egészére

készülő

településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv esetén környezeti
értékelést kell végezni a várható jelentős hatások ellenőrzése érdekében. A települések
egyes

részeinek

településrendezési

eszközei

kidolgozásakor,

módosításakor

a

környezetre gyakorolt jelentős hatások figyelembevételével dönt a döntéshozó, illetve a
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környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság a környezeti értékelés
elvégzésének szükségességéről.
Az előzetes vizsgálatok alapján a tervezett minimális mértékű módosítás környezeti
hatást nem hoz létre, így a módosításhoz külön környezeti értékelés készítését nem
igényelte a döntéshozó Önkormányzat. A képviselőtestület e tárgyban született döntése
a dokumentáció 3. számú mellékletét képezi.
A módosítások a követelmények betartása esetén környezetvédelmi érdeket nem
sértenek. A módosítás elősegíti a település fenntartható fejlődését, a környezeti
helyzetének megtartását, hosszútávon biztosítja a környezet védelmét.

9. TERÜLERENDEZÉSI TERVEK
Szemely Község hatályos településrendezési eszközei a területrendezési tervek
elhatározásaival a tájképvédelmi terület övezetét kivéve összhangban vannak. Jelen
módosítási eljárás során a településszerkezeti terven átvezetésre, pontosításra kerülnek
a területrendezési tervek térségi övezetei, az építési szabályzat normaszövege is ennek
megfelelően pontosodik, de a szabályozási tervlapok nem kerülnek egységes
szerkezetbe foglalásra.
9.1. Az Országos Területrendezési Terv (2018. évi CXXXIX. törvény; továbbiakban
OTrT).
Az OTrT 2. és 3. melléklete rögzíti az Ország szerkezeti tervét és az országos
övezeteket, amelyekből Szemely község közigazgatási területét a következők tervlapok
érintik:
2. melléklet: Az ország szerkezeti terve,
3. melléklet tartalmazza az országos övezeteket, a következők szerint:
3/1. melléklet az országos ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai
hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat puffer területének
övezete,
3/3. melléklet az erdők övezete.
A tervezett módosítások közül az 1. számú a települési térség területébe sorolt, így nem
érintettek az országos területrendezési terv övezeteivel. A 2. számú nem települési
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térségbe sorolt, de a térségi övezetek nem érintik a módosítással érintett területet. Az
OTrT vonatkozó kivonatait a következő ábrák mutatják be.
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A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendeletben nevesített kiegészítő övezetek közül kizárólag a
jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét tartalmazó 1. melléklet érinti Szemely
község közigazgatási területét. A tervezési területet azonban ez az övezet sem érinti.
Lehatárolását a következő tervlap kivágat mutatja be:

9. 2. Baranya Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: BMTrT)
Baranya Megye Területrendezési Tervének (BMTrT) 2. és 3. melléklete rögzíti a megye
szerkezeti tervét valamint megyei övezeteket, amelyből a következők érintik Szemely
Község köigazgatási területét:
2. melléklet: Baranya megye szerkezeti terve
3. melléklet tartalmazza a megyei övezeteket az alábbiak szerint:
3/1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és puffer
területének övezete,
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3/5. melléklet: Jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezete,
3/6. melléklet: Erdők övezete,
3/7. melléklet: Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
3/19. melléklet: Együtt tervezésre javasolt térségek övezete
A tervezett módosítások közül az 1. számú a települési térség területébe került
besorolásra Baranya Megye szerkezeti tervében. A 2. sz. módosítás területe
mezőgazdasági térség övezetében van besorolva a BMTrT szerkezeti tervlapján.
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény 11. § b) pontjának a tervezett módosítás megfelel, mert a
mezőgazdasági térség a település közigazgatási területére eső területének több mint
75%-a mezőgazdasági terület-felhasználási kategóriába került besorolásra. A település
mezőgazdasági térségbe tartozó területek kimutatását a következő táblázat tartalmazza.

Mezőgazdasági térség (BMTRT)
sorszám

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

Mezőgazdasági
térség (BMTRT)
HA
%

Név

HA

%

Falusias lakóterület
Gazdasági rendeltetésű erdőterület
Ipari gazdasági terület
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Kertes mezőgazdasági terület
Különleges terület hígtrágya tároló
Különleges terület kisállat temető
Különleges terület sportpályák
Különleges terület ökoturisztikai bemutatóhely
Védelmi rendeltetésű erdőterület
Vízgazdálkodási terület
Általános mezőgazdasági terület gyep, rét, legelő
Általános mezőgazdasági terület mocsár
Általános mezőgazdasági terület szántó
Közlekedési terület
A mezőgazdasági térség területére eső összes
mezőgazdasági terület-felhasználás területébe
sorolt övezet

0,44
9,42
7,90
0,84
29,11
1,68
0,56
0,96
2,67
0,48
14,55
31,91
3,11
183,72
9,90

0,1%
3,2%
2,7%
0,3%
9,8%
0,6%
0,2%
0,3%
0,9%
0,2%
4,9%
10,7%
1,0%
61,8%
3,3%

297,2

100

247,85

83,3

297,2

100
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Az érintett mellékletek kivonatait a következő ábrák mutatják be:

Kivonat Baranya Megye szerkezeti tervéből
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10. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK
A tervezett településrendezési eszköz 2021. évi módosítása nem tartalmaz olyan
elemet, mely az aktivitásérték egyensúlyának igazolását teszi szükségessé, új
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, mivel az 1. számú módosítás jelenleg is
beépítésre szánt terület, a 2. számú módosítás pedig továbbra is beépítésre nem szánt
terület-felhasználási kategóriában fog maradni.
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET MÓDOSÍTÓ HATÁROZAT TERVEZETE
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2021. (…..) számú határozata
az építési szabályzat 2021. évi módosítási eljárásához kapcsolódóan a
településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló 31/2006. (IV.4.) számú határozat
módosításáról

1.) A Képviselő-testület
a
településfejlesztési koncepcióról,
az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy az építési szabályzat 2021. évi
módosításával összhangban az előterjesztéshez csatolt rajzi és leírás
munkarészek megalapozásával a határozat mellékletében ábrázoltak szerint
módosítja a többszörösen módosított 31/2006. (IV.4.) számú határozattal
megállapított településszerkezeti tervet.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a jelen
határozat 1.) pontja szerint módosított tervnek gondoskodjon a nyilvánosságáról,
valamint a Korm. rendelet 43. §-a szerint 15 napon belül küldje meg a tervet, és az
arra beérkezett, figyelembe nem vett vélemények elvetése indokolását az azok
véleményezésében részt vett államigazgatási szerveknek és szakmai vizsgálat
céljából az Állami Főépítésznek.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Kumli József Ferenc polgármester
Kapják:

Kumli József Ferenc polgármester, Gáspár Róbert települési főépítész
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JELMAGYARÁZAT
Meglévő Tervezett

Közigazgatási terület határa
Beépített és beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területek határa

I. TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOK JELÖLÉSEI
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Meglévő Tervezett

Lf/0,5

Lf/0,5
Vk
Gksz/0,4

Kmü

Központi vegyes terület
Kereskedelmi szolgáltató
gazdasági terület
Különleges mezőgazdasági
üzemi terület
Különleges terület temető

Kte

Ksp

Falusias lakóterület

Kte-ká

Különleges terület kisállat
temető

Ksp

Különleges terület sportpályák
Különleges terület hígtrágya
tároló

Kht

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Meglévő Tervezett

Z

Zöldterület (közpark)

Eg

Eg

Gazdasági rendeltetésű
erdőterület

Ev

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

Mk

Kertes mezőgazdasági
terület

Má

Általános mezőgazdasági
szántóföld

Má

Má

Általános mezőgazdasági
terület mocsár

Má
V

Általános mezőgazdasági
terület gyep, rét, legelő

V
Köb

Vízgazdálkodási terület
vízfolyások, tavak
Különleges ökoturisztikai
bemutatóközpont

II. VÉDELEMMEL ÉS KORLÁTOZÁSSAL
ÉRINTETT TERÜLETETEK, EGYÉB ELEMEK
ORSZÁGOS MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM
Nyilvántartott régészeti lelőhely
és környezete

ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
Ökológiai hálózat területe
Jó szántók területe (BMTRT)
Kiváló szántók övezetének területe (BMTRT)
Erdők övezetének területe
(BMTRT)
Erdőtelepítésre javasolt terület
(BMTRT)

EGYÉB KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK
Védőtávolságok

III. NYOMVONALAS ELEMEK, OBJEKTUMOK
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
Meglévő Tervezett

Gyorsforgalmi út (K.I.B.)
II. Rendű főút (K.IV.B.)
Összekötő út (K V.B.),
Bekötőút (K Vl. B.), gyűjtőút (B.V.C.B)
Egyéb közút (K Vlll. B.),
Kiszolgáló út (B Vl. d. A-D.)
Kerékpárút
Különszintű közúti csomópont

Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021.(......) sz. határozatával elfogadva
KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

HAJDU CSABA SÁNDOR OKLEVELES TELEPÜLÉSTERVEZŐ
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Telefon:
+3620/4953485

Levélcím:
7631 Pécs, Milinkó dűlő 2.

E-mail:
hcsaba77@gmail.com

SZAKÁGI TERVEZŐK:

MUNKA MEGNEVEZÉSE:

RAJZSZÁM:

SZEMELY KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

T-1

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

LÉPTÉK:

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

M 1:2000
DÁTUM:

TELEPÜLÉSTERVEZŐ: HAJDU CSABA SÁNDOR (TT-02-1503)

2021.11.
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SZEMELY KÖZSÉG
31/2006.(lV.04.) Kt. sz. határozattal elfogadott
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE
SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
A KÖVETKEZŐK SZERINT MÓDOSUL:
(a változások vastag betűvel szedve)
1. A TELEPÜLÉS SZERKEZETE
Nem módosul.
2. A KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET FELHASZNÁLÁSA
2.1 A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
2.1.1 LAKÓTERÜLET
Nem módosul.
2.1.2 GAZDASÁGI TERÜLET
Nem módosul.
2.1.3 KÜLÖNLEGES TERÜLET
A település különleges területeit a „T-1” településszerkezeti tervlap tünteti fel. A területek részben
kialakultak, a terv távlatában megtartandók, esetenként bővítendők.
Temető
Nem módosul.
Sportterület
Nem módosul.
Hígtrágya tároló
Nem módosul.
Mezőgazdasági üzemi terület
Nem módosul.
Kisállat temető
Nem módosul.
2.1.4 KÖZPONTI VEGYES TERÜLET
A faluközpont fejlesztése érdekében a meglévő művelődési ház, polgármesteri hivatal,
múzeum és bölcsőde mellett kialakítani tervezett kápolna és óvoda telepíthetősége
érdekében a meglévő falusias lakóterület rovására központi vegyes terület kerül kijelölésre
a 105/3-4 és a 106/1-2-3 hrsz-ú ingatlanok területéből.
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség 1,0.
2.2 A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
2.2.1 KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET
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Nem módosul.
2.2.2 ZÖLDTERÜLET
Nem módosul.
2.2.3 ERDŐTERÜLET
Nem módosul.
2.2.4 MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
Nem módosul.
2.2.5 VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET
Nem módosul.
2.2.6
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET KÜLÖNLEGES
ÖKOTURISZTIKAI BEMUTATÓKÖZPONT TERÜLETE
A külterületi 585/5, 585/6, 585/3, 584, 587/1, 590/1, 590/2, 592/1, 588 és 591/1 hrsz-ú
ingatlanok tekintetében ökoturisztikai bemutatóközpont létesítése érdekében különleges
beépítésre nem szánt terület övezete kerül kijelölésre a korábbi mezőgazdasági területek
felhasználásával, csökkenő beépíthetőséggel, de többféle, a rendeltetést kiszolgáló funkció
telepíthetőségével.
3. VÉDETT, VÉDELEMRE TERVEZETT ÉS VÉDŐ TERÜLETEK
3.1 MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM
Országos védelem
Nem módosul.
Helyi védelem
A helyi védelemre javasolt épületek védelméről a terv alátámasztó munkarészeként
elkészült értékvizsgálat alapján a helyi építési szabályzat rendelkezik.
A helyi védett építészeti értékek védelméről, a védett értékek megőrzését biztosító részletes
szabályokról a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.
Régészeti védelem
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek
Nem módosul.
3.2 TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
Természeti területek a szerkezeti terven ábrázolt mocsarak (0142 és 0147/4 hrsz.), és vízfolyásmenti gyepfelületek (0153b, 0147/14, 0149/2, 0155/3, 0138, 0140/6, 0158, 0159, 072/8 hrsz.). A
területen a művelési ág megváltoztatása csak a Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, erdőterületen ezen túlmenően az Állami Erdészeti
Szolgálat Pécsi Igazgatósága engedélyével történhet.
Az országos ökológiai hálózat részei a T-1 tervlapon jelölt gyep, mocsár és erdőterületek.
A területen az Országos Területrendezési Tervben előírtak szerint kell eljárni.
Baranya megye területrendezési terve szerint tájképvédelmi területnek tekintendők a T-1
tervlapon lehatárolt területek.
A területen törekedni kell a történetileg kialakult telekstruktúra és tájhasználat
megőrzésére, azon csak tájbaillő építmények helyezhetők el.
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Általános tájvédelmi szempontból a külterületen védettségi szinttől függetlenül érvényesíteni kell a
tájvédelmi érdekeket.
3.3 FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME
Vízbázisvédelem
Nem módosul.
Szennyeződésérzékenységi besorolás
Nem módosul.
Nitrátérzékenység
Nem módosul.
3.4 LEVEGŐVÉDELEM
Nem módosul.
4. INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK
4.1 KÖZLEKEDÉS
Közlekedési területek
Út

Kategória

jelenleg
M65
gyorsforgalmi
út
gyorsforgalmi út
M60
gyorsforgalmi út (K.l.B.)
57. sz. út
külterületi II.rendű
főút
(K.IV.B.)
5711 sz. út –
Szemely –
Birján – 57. sz.
út közötti út
Mezőgazdasági külterületi mellékút,
és
külterületi egyéb út
egyéb utak
(K.VIII.B.)
Kossuth L. utca belterületi mellékút,
(57129 sz. út
gyűjtőút
belterületi
(B.V.c.C.)
szakasza)
Új lakó és
kiszolgáló utak
Meglévő
(B.VI.d.B.-D.)
kiszolgáló utak
Önálló gyalogút

távlatban
gyorsforgalmi út
(K.l.B.)
gyorsforgalmi út
(K.l.B.)
külterületi II.rendű
főút
(K.IV.B.)
külterületi mellékút,
összekötő út
(K.V.B.)
külterületi mellékút,
egyéb út
(K.VIII.B.)

Közlekedési
terület
szélessége
60 m

60 m
meglévő
(16-28 m)
változó
kisajátítási terv
szerint
10 – 22 m
meglévő
(10-18 m)

(B.VI.d.B.-D.)

20 m

(B.VI.d.B.-D.)

meglévő
(10-20 m)
4m

(K.X és B.X.)

4.2 KÖZMŰVESÍTÉS
Nem módosul.
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4.3 HÍRKÖZLÉS
Nem módosul.
Szemely Község Önkormányzata
határozatával elfogadva.

Képviselő-testületének

1/2013.

(I.31.)

Önkormányzati

Szemely, 2021. ……..

Kumli József Ferencs.k.
polgármester

Kisasszondiné Kavalecz Anita s.k.
jegyző
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2. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE
Szemely Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2021. (… ...) önkormányzati rendelete
A helyi építési szabályzatról szóló 4/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szemely Község Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze véleményének kikérésével, valamint Szemely
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint az egyes
településrendezési sajátos jogintézmények készítésének és módosításának partnerségi
egyeztetési szabályairól szóló 11/2017. (IX.10.) önkormányzati rendeletében meghatározott
partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Szemely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról
szóló 4/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) 5. § (5)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A terület-felhasználási egységeket, határaikat és jelkulcsukat a V-1, V-2, V-2M12,
V-2M21 és V-3 jelű (szabályozási) tervlapok mutatják be.”

2. §

A HÉSZ a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„Központi vegyes területek
11/A.§
(1) A „Vk” jelű központi vegyes terület lehatárolását a V-2 (V-2M21) jelű szabályozási
tervlap tünteti fel.
(2) A területen az OTÉK 17.§ (2) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el
üzemanyagtöltő kivételével.
(3) Az övezet területén a következő előírások betartandók:
a) az újonnan kialakítható legkisebb telekterület 1000 m 2
b)beépítési mód szabadon álló,
c)legnagyobb beépítettség 40%
d)legnagyobb építménymagasság 5,0 m, kivéve templom vagy harangláb esetén amely
legfeljebb 12,0 m lehet,
e)legkisebb előkert 5 m, vagy a kialakult állapotnak megfelelő,
f)legkisebb oldalkert OTÉK szerint
g)legkisebb hátsókert 6 m
h)zöldfelületi mutató min. 30%.”

3. §

A HÉSZ a következő 18/A. §-sal egészül ki:
„Különleges beépítésre nem szánt ökoturisztikai bemutatóközpont területe
18/A.§
(1) A „Köb” jelű különleges beépítésre nem szánt terület lehatárolását a V-2 (V-2M21)
jelű szabályozási tervlap tünteti fel.
(2) Az övezetben az ökológiailag fenntartható háztáji élelmiszertermelés, feldolgozás
és az ahhoz kapcsolódó képzés és turisztikai célú építmények, továbbá a tulajdonos
számára legfeljebb 1 db lakóépület helyezhető el.
(3) Az övezet területén a következő előírások betartandók:
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a)legkisebb telekterület 10000 m 2,
b)beépítési mód szabadon álló,
c)legnagyobb beépítettség 2%,
d)legnagyobb építménymagasság 5,0 m,
e)legkisebb előkert 10 m,
f)legkisebb oldalkert OTÉK szerint,
g)legkisebb hátsókert 10 m,
h)zöldfelületi mutató min. 40%.”
4. §

A HÉSZ 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. §

A HÉSZ 9. sz. melléklete kiegészül e rendelet 2. mellékletét képező V-2M21 jelű
módosító szabályozási tervlappal.

6. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. §

Hatályát veszti a HÉSZ
1. 8. § (4) bekezdés c) pontja,
2. 8. § (5) bekzedése,
3. 11. § (4) bekezdésében „a fő funkcióhoz kapcsolódó magastetős kialakítású,
hagyományos építőanyagok felhasználásával” szövegrész,
4. 11. § (6) bekezdés j) pontja,
5. 12. § (4) bekezdés d) pontja,
6. 12. § (5), (6), (7) és (8) bekezdései,
7. 12. § (13) bekezdése,
8. 14. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontja,
9. 14. § (3) bekezdés d) pont db) alpontja,
10. 15. § (5) bekezdése,
11. 16. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában az „épület fölszintes” szövegrész,
12. 17. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja,
13. 17. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában az „épület fölszintes” szövegrész,
14. 17. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában „Az épület szélességi mérete a 9,0 m-t
nem haladhatja meg.” szövegrész,
15. 21. § (2) bekezdése,
16. 21. § (3) bekezdés b) pontja.

Kumli József Ferenc
polgármester

Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

Záradék:
Megalkotta: a Képviselő-testület a 2019. …… ..-i ülésén.
Kihirdetve: 2019. ……………..-án.
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1. melléklet a ../2021. (…..) önkormányzati rendelethez
3.SZ. MELLÉKLET:
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

1.
2.
3.
4.

A
A védett érték megnevezése
Ökológiai hálózat
Természeti területek

B
A védett érték lehatárolása és jellege
A szabályozási terven jelölt területek
0142 és 0147/4 hrsz. mocsár,
0153b, 0147/14, 0149/2, 0155/3, 0138,
0140/6,
0158,
0159,
072/8
hrsz.
gyepfelület.
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2. melléklet a ../2021. (…..) önkormányzati rendelethez
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. §-a szerint a Képviselő-testületet
tájékoztatni kell a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi
szabályozás várható hatásait. A jogszabály tervezetét az alábbiakkal indokolom:

INDOKOLÁS
Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi építési szabályzatról szóló
4/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2021. (…..)
önkormányzati rendelethez

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2006. (VI.30.) számon alkotta
meg a helyi építési szabályzatról szóló rendeletét (továbbiakban: HÉSZ). 2006. év óta
többször is módosításra került az építési szabályzat egy-egy területre vonatkozó
szabályok megváltoztatásának igénye, illetve a településképi rendelet elfogadása miatt is.
Jelen módosítás elsődleges indoka az volt, hogy egy magánszemély a tulajdonát képező
területen olyan új funkciók telepítését kívánta létrehozni, amely miatt indokolttá vált a
szabályzat módosítása. Másrészt az Önkormányzat is módosítani kívánta a falu
központjában található azon tömbre vonatkozó szabályokat, amely a falu intézményeit
fogadja be. Mindennek oka további fejlesztések jövőbeni végrehajthatóságának
biztosítása. A HÉSZ normaszövegében megtalálhatók voltak olyan rendelkezések,
amelyek már kizárólag a településképi rendeletben szabályozhatók, ezért e
rendelkezések hatályon kívül helyezése is halaszthatatlan feladatot jelent csakúgy, mint a
megváltozott megyei területrendezési tervben megszűnt megyei övezetekre vonatkozó
szabályok hatályon kívül helyezése.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1. §-hoz
A rendelkezés pontosítja a rendelethez tartozó tervlapok felsorolását tartalmazó szakaszt
az új módosító tervlap beillesztése érdekében.
A 2. §-hoz
A rendelkezés beiktatja az új központi vegyes övezet övezeti előírásait a normaszöveg
szerkezetébe.
A 3. §-hoz
A rendelkezés beiktatja az új különleges beépítésre nem szánt ökoturisztikai
bemutatóközpont övezet övezeti előírásait a normaszöveg szerkezetébe.
A 4. §-hoz
A HÉSZ 3. sz. mellékletét cserélni szükséges, mert az a hatályon kívül helyezett megyei
területrendezési tervben meghatározott tájképvédelmi terület övezetével érintett
területeket sorolja fel. Tekintettel arra, hogy a melléklet táblázata nem felel meg a
jogszabály szerkesztési szabályoknak ezért az egész mellékletet cserélni szükséges e
rendelet 1. mellékletében található táblázattal.
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Az 5. §-hoz
A rendelkezés kiegészíti a HÉSZ 9. mellékletében felsorolt szabályozási tervlapokat egy
új módosító tervlappal, amely a rendelet által módosított területekre vonatkozik.
A 6. §-hoz
A rendelkezés tartalmazza rendelet hatályba lépésének idejét, amely a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján került
meghatározásra.
A 7. §-hoz
A rendelkezés tartalmazza a HÉSZ hatályon kívül helyezésre kerülő rendelkezéseinek
felsorolását. Azok a rendelkezések kerülnek hatályon kívül helyezésre, amelyek a
jogszabály erejénél fogva nem lehetnek a HÉSZ rendelkezései között (településképi
követelmények), továbbá a hatályon kívül helyezett megyei területrendezési terv
tájképvédelmi övezetéhez kapcsolódó okafogyott rendelkezések.
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III. MELLÉKLETEK
1. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Szemely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2006.(Vl.30.) sz. rendelete
a
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL
(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2008.(V.15.), 1/2013.(I.31.) és a ../2021.
(…..) önkormányzati rendelettel)
Szemely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvényben kapott
felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében - a település
önkormányzatának az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett
eltérésekkel, a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a
környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos
helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan - az alábbi önkormányzati
rendeletet alkotja meg:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya Szemely közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, építményt, építményrészt, épületet
tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni,
lebontani, használni vagy elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre
hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások megtartása mellett csak és kizárólag a
külön jogszabályok, e rendelet és mellékletei együttes alkalmazásával szabad.
(3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve
kötelező előírásokat tartalmaz.
A szabályozási elemek értelmezése
2.§
(1) E rendelet alkalmazásában:
a)Épületszélesség:
aa)Négyszög alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi méret.
ab)Épületszárnyakkal tagolt (L, T stb.) alaprajz esetén az épületszárnyak
szélességi mérete.
b)Utcai épület: az építési telek előkerttel meghatározott utcafrontján álló, vagy oda
tervezett, az adott területfelhasználási egységben az építési övezeti előírások szerinti fő
funkciójú épület.
c)Udvari épület: az utcai épület mögött, esetenként mellett álló, vagy oda tervezett, az
adott területhasználat fő funkcióját kiegészítő, kiszolgáló funkciójú (gazdasági épület,
garázs) épület.
d)E rendelet alkalmazásában építménymagasság az építmény valamennyi, a telek
beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő építmény kontúrvonalára állított
függőleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F) valamennyi, e
vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő
érték.
Az építménymagasság megállapítása során:
da)az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső
teljes építményszint záró szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy
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érintővonala és a síknak a rendezett tereppel való metszésvonala közötti
magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal
kivételével, amelyek nem az építmény hosszoldalán állnak,
db)az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani – a kémény, a
tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó felületű padlásvilágító ablak és az
1,0 m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók kivételével – mindazoknak az
építményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb
építményrész) a felületét, amelyek az a) pont szerinti metszésvonalra vagy
érintővonalra az építmény irányában emelkedő 45 fok alatt vont – az előzővel
párhuzamos – síkkal történő vetítéssel meghatározott magasságával,
dc)a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzat felületeit,
valamint a loggiák belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen
kívül kell hagyni,
dd)az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni.
Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell
megállapítani.
(2) Értelmező rendelkezések
a)E rendelet előírásai és a szabályozási terv szabályozási elemei kötelező érvényűek. Az
ezektől való eltérés csak e rendelet módosításával történhet.
b)Az (a) pontban meghatározott előírás nem vonatkozik a szabályozási terv következő
elemeire:
ba)irányadó telekhatár
bb)tervezett utak tengelyvonala
bc)helyi művi értékek
c)A tervezett szabályozási vonal új telekalakítás, új épület építése esetén érvényesítendő.
Ahol a tervezett szabályozási vonal meglévő telket keresztez, a telket érintő telekalakítást,
illetve építést engedélyezni a szabályozási vonallal jelölt telekalakítás végrehajtását
követően szabad.
d)Az építési hely értelmezése oldalhatáron álló beépítési mód esetén
da)Észak-déli, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek esetén
az építési hely az északi telekhatárra tapadjon, ha a szabályozási terv nem jelöli
másként.
db) Kelet-nyugati, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek
esetén az építési hely a telek keleti oldalhatárára tapadjon, ha a szabályozási terv
nem jelöli másként.
e)Az építési övezeti vagy övezeti előírást új építés esetén kell érvényesíteni. Abban az
esetben, ha az építési övezeti vagy övezeti előírásnak nem megfelelő állapot e rendelet
hatálybalépését megelőzően keletkezett, a következők szerint kell eljárni:
ea)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő
telekterület esetén az építési telek vagy telek az adott építési övezetre vagy
övezetre vonatkozó egyéb előírás betarthatósága esetén beépíthető
eb)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő
utcai telekszélesség esetén az építési telek vagy telek az adott építési övezetre
vagy övezetre vonatkozó egyéb előírás és a tűzrendészeti előírások betarthatósága
esetén beépíthető
ec)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő beépítési módtól eltérő
beépítési módú építmény megtartható, építménymagassága az övezeti előírások
betartásával növelhető, de egyéb bővítése, bontást követő átépítése, az adott
ingatlan területén új épület építése csak az adott építési övezeti vagy övezeti
előírások szerinti beépítési móddal történhet.
ed)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legnagyobb értéket
meghaladó beépítettség átalakítás esetén megtartható, de nem bővíthető.
Bontásból eredő új építés esetén az adott építési övezeti vagy övezeti előírásban
szereplő értéket kell figyelembe venni.
ee)az építési övezeti vagy övezeti előírásban szereplő legkisebb értéket el nem érő,
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vagy legnagyobb értéket meghaladó építménymagasságú építmény átalakítás
esetén megtartható, de bővítése, bontást követő átépítése, az adott ingatlan
területén új épület építése csak az adott építési övezeti vagy övezeti előírások
szerinti építménymagassággal történhet.
l. Fejezet
Építési engedélyezés általános szabályai
3.§
4.§
(1) Az építési engedélyezési eljárást megelőzően az építészeti tervek elkészítése
a)a település teljes területén azokban az esetekben, ha a tervezett építmény 15 foknál
meredekebb dőlésű, vagy 2 m-nél magasabb nyitott kőzetfalat (nyitott kőzetfal, partfal,
bevágás, mélyút, tereplépcső) 10 m-en belül megközelít, ezen túlmenően Lf-K és Mk jelű
övezetekben, továbbá szántó és gyep művelési ágú általános mezőgazdasági terület
esetében a Szemelyi-patak tereprendezéssel beépíthető meredek völgyoldali területein, a
későbbi felszínmozgások elkerülése érdekében mérnökgeológiai és geotechnikai
dokumentáció
b)Ksp jelű építési övezetben a volt szemétlerakó területén az altalaj állapotát vizsgáló
talajmechanikai szakvélemény
alapján történhet.
(2) Tájképvédelmi területen az építési engedélykérelmekhez a külön jogszabályban rögzített
tartalmi követelményeken túlmenően a tájképet jelentősen megváltoztató (külterületen 300 m 2
beépített alapterületet, vagy 7,50 m építménymagasságot meghaladó, belterületen 200 m2
beépített alapterületet meghaladó) építmények építészeti-műszaki terveihez külön
jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(3) Gazdasági és általános mezőgazdasági területen technológiai jellegű építmény
építménymagassága az építési övezeti és övezeti előírásokban meghatározott legnagyobb
értéket legfeljebb 15 m-rel meghaladhatja.
Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai
5.§
(1)
(2)
(3) Közművesítettséggel kapcsolatos előírások
Beépítésre szánt területen a külön jogszabályban rögzített határidőre a következő közművek
kiépítését kell biztosítani:
a)közüzemi villamos energiaszolgáltatás
b)közüzemi ivóvíz szolgáltatás
c)közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás
azokon a területeken, ahol a közüzemi szennyvízcsatorna hálózat nem épült ki, a
kiépítésig szakszerű közműpótló alkalmazandó
(4)
(5)
ll. Fejezet
Településszerkezet, terület-felhasználás
6.§
(1) A belterületi határvonalat a V-1, V-2 és V-3 jelű (szabályozási) tervlapok tüntetik fel. A
település fejlesztéssel érintett, jelen rendelet hatálybalépésekor külterületi földrészleteinek
belterületbe vonását a szabályozási tervlapokon ábrázolt belterületi határvonalon belül a
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konkrét építési igényekkel alátámasztott ütemezéssel, szakaszosan kell végrehajtani.
(2) Jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv
a)a település igazgatási területét beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt
területre, ezeken belül pedig különböző terület-felhasználási egységekre osztja fel,
b)a beépítésre szánt területbe tartozó terület-felhasználási egységek területeit különböző
építési övezetekbe,
c)a beépítésre nem szánt területbe tartozó terület-felhasználási egységek területeit
különböző övezetekbe sorolja,
d)az építési övezeteket, illetőleg övezeteket közterületekre és közterületnek nem minősülő
területekre osztja.
(3) Szemely község igazgatási területének beépítésre szánt területei a következő területfelhasználási kategóriákba sorolhatók:
a)lakóterület
falusias lakóterület,
b)gazdasági terület
ba)kereskedelmi, szolgáltató terület
c)különleges terület
ca)temető területe,
cb)sportolási célú terület,
cc)mezőgazdasági üzemi terület,
cd)hígtrágya-tároló területe.
(4) A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei a következők:
a)közlekedési és közműterület,
b)zöldterület,
c)erdőterület,
d)mezőgazdasági terület,
e)egyéb terület.
(5) 2A terület-felhasználási egységeket, határaikat és jelkulcsukat a V-1, V-2, V-2M12, V2M21 és V-3 jelű (szabályozási) tervlapok mutatják be.
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Általános előírások
7.§
(1)
(2) A terepszint alatti építmények
a)Beépítésre szánt területen terepszint alatti építmény a megfelelő műszaki megoldások
alkalmazásával bárhol létesíthető.
b)A felszínközeli rétegek felszínmozgásra való hajlama miatt az Lf-K jelű építési
övezetekben terepszint alatti építmény csak talajmechanikai szakvélemény alapján
létesíthető.
c)Új pince csak épített szerkezettel létesíthető.
d)Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből.
e)
Falusias lakóterület
8.§
(1)
(2 A területen az OTÉK 14.§ (2) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el üzemanyagtöltő
kivételével.
(3) A terület övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel. Az egyes építési övezetekben
betartandó telekalakítási és építési előírásokat a 4. melléklet tartalmazza.
2

Módosította a ../2021. (…..) Ör. 1. §-a. Hatályos 2021. …-tól.
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(4) Udvari épületek elhelyezése:
a)Oldalhatáron álló utcai épület esetén az adott oldalhatártól számított 0-100 cm
távolságra, azzal építészeti egységet alkotva építendő. Gerincmagassága az utcai épületét
nem haladhatja meg.
b)Szabadonálló utcai épület esetén vagy a 2.§ (8) bekezdés szerinti oldalhatárra, vagy az
utcai épület takarásában, azzal építészeti egységet alkotva építendő. Gerincmagassága az
utcai épületét nem haladhatja meg.
c)3Újonnan épülő gazdasági épület és a lakóépülettől különálló garázs az utcafrontra
nem telepíthető.
d)Az oldalhatárra merőlegesen beforduló gazdasági épületek (keresztcsűrök, istállók,
górék) szabályozása
d1)
d2)Új épületek elhelyezésének feltételei
-legalább 20 m telekszélesség
-oldalhatáron álló beépítés
-legalább 20 m előkert
-OTÉK szerinti oldalkert
e)
(5)4 A rendelet hatálya alá tartozó területen a gáznemű égéstermékek homlokzati kivezetése
a helyi egyedi védelem alatt álló épületek védett homlokzatain tilos.
(6)
Gazdasági terület
Kereskedelmi, szolgáltató terület
9.§
(1)
(2) A területen jelen rendelet hatálybelépését követően az OTÉK szerinti építmények helyezhetők
el. Abban az esetben, ha az OTÉK vonatkozó előírásának nem megfelelő állapot e rendelet
hatálybalépését megelőzően keletkezett, a következők szerint kell eljárni:
A területen fő funkcióként kialakult lakófunkció megtartható a következő feltételekkel:
a)Önálló lakóépület újonnan nem építhető.
b)Meglévő lakóépület felújítható, a komfortfokozat emelését célzó funkciójú, a kialakult
építménymagasságot meg nem haladó építménymagasságú, lakásonként legfeljebb 20 m 2
hasznos alapterületű helyiség(ek)kel (legfeljebb 1 lakószoba, fürdőszoba, WC, stb.)
bővíthető.
c)A bővítéssel az építési telek beépítettsége az építési övezetben megengedett
legnagyobb beépítettséget nem haladhatja meg.
(3) A terület övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel. Az egyes építési övezetekben
betartandó telekalakítási és építési előírásokat az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az építési telkek telekhatárai mellett, attól min. 1,5 m-es távolságra, a jelen rendelet 25.§-ban
részletezett beültetési kötelezettség alapján a kialakult épületállomány figyelembevételével
legalább 1 sor, szaktervező által kiválasztott, őshonos, vagy honos fajokból álló
növényállomány telepítendő és tartandó fenn. Ugyancsak a 25.§ szerinti beültetési
kötelezettség vonatkozik az építési telkek belső növényesítésére, ami szaktervező által
készített kertépítészeti terv alapján történhet. A belső zöldfelületek legalább 40%-át őshonos,
vagy honos fafajokkal fásítani kell.
(5)5

3

Hatályon kívül helyezte a ../2021. (….) Ör. 7. § 1. pontja. Hatálytalan 2021. ….-tól.
Hatályon kívül helyezte a ../2021. (….) Ör. 7. § 2. pontja. Hatálytalan 2021. ….-tól.
5
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
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Ipari gazdasági terület
10.§
Különleges területek
11.§
(1)
(2) A „Kte” jelű különleges terület temetkezési célra szolgál. A területen a következő előírásokat
kell betartani:
a)legkisebb telekterület kialakult
b)beépítési mód szabadon álló
c)legnagyobb beépítettség 40%
d)legnagyobb építménymagasság 4,00 m, ezt sajátos funkciójú építmény – pl.
harangtorony – magassága legfeljebb 3 m-rel meghaladhatja
e)legkisebb előkert 10 m
f)legkisebb oldalkert 10 m
g)legkisebb hátsókert 10 m
h)zöldfelületi mutató min. 40%, a terület még fel nem használt részein az előfásítást, az
utak, parcellák előzetes kialakítását kertépítészeti tervek alapján el kell végezni.
(3) A „Ksp” jelű különleges terület a település sportolási célú területe, ahol a következő építési
előírásokat kell betartani:
a)legkisebb telekterület 8000 m 2
b)beépítési mód szabadon álló
c)legnagyobb beépítettség 3%
d)legnagyobb építménymagasság 5,00 m
e)legkisebb előkert 20 m
f)legkisebb oldalkert 10 m
g)legkisebb hátsókert 10 m
h)zöldfelületi mutató min. 80%.
(4) A „Kte-ká” jelű különleges terület kisállat-temető céljára tartandó fenn.
a)A területen szabadonállóan, legalább 10 m-es elő-, oldal-, és hátsókert megtartásával,
legfeljebb 100 m 2 beépített alapterülettel, és legfeljebb 4,0 m-es építménymagassággal 6a
fő funkcióhoz kapcsolódó magastetős kialakítású, hagyományos építőanyagok
felhasználásával tervezett építmény helyezhető el.
b)A terület zöldfelületi mutatója min. 60%.
(5) A „Kht” jelű különleges terület a Szentkút-pusztán található nagyüzemi sertéstelephez
tartozó hígtrágya-tároló területe. A területen épület nem helyezhető el. A közeli felszíni
vízfolyás védelme érdekében a környezetvédelmi előírások betartására fokozottan figyelni
kell.
(6) A „Kmü” jelű különleges terület mezőgazdasági alapanyagok feldolgozását, raktározását
célzó, és az ezeket kiszolgáló építmények, valamint nagyüzemi állattartó telepek építményei
elhelyezésére szolgál.
a)legkisebb telekterület 2000 m 2
b)beépítési mód szabadon álló
c)legnagyobb beépítettség 40%
d)legnagyobb építménymagasság 6,50 m
e)legkisebb előkert 5 m
f)legkisebb oldalkert OTÉK szerint
g)legkisebb hátsókert 6 m
h)zöldfelületi mutató min. 40%
i)Az építési telkek növényesítése szaktervező által készített kertépítészeti terv alapján
történhet.

6
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j)7A belső zöldfelületek legalább 50%-át őshonos, vagy honos fafajokkal fásítani kell.
Központi vegyes területek
11/A.§8
(1) A „Vk” jelű központi vegyes terület lehatárolását a V-2 (V-2M21) jelű szabályozási
tervlap tünteti fel.
(2) A területen az OTÉK 17.§ (2) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el
üzemanyagtöltő kivételével.
(3) Az övezet területén a következő előírások betartandók:
a)legkisebb telekterület 1000 m2
b)beépítési mód szabadon álló,
c)legnagyobb beépítettség 40%
d)legnagyobb építménymagasság 5,0 m, kivéve templom vagy harangláb esetén
amely legfeljebb 12,0 m lehet,
e)legkisebb előkert 5 m, vagy a kialakult állapotnak megfelelő,
f)legkisebb oldalkert OTÉK szerint
g)legkisebb hátsókert 6 m
h)zöldfelületi mutató min. 30%.
A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Közlekedési és közműterület
12.§
(1) A közlekedési területek lehatárolását és övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel, a
közúti hálózat elemeinek felsorolását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A közlekedési területen az OTÉK 26.§ (3) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el.
(3) Országos közutak melletti telken építmény csak a külön jogszabályok szerint helyezhető el.
(4) A „Köu-7” jelű övezet a közlekedést kiszolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
elhelyezésére szolgál, ahol építmény a következő előírások betartásával helyezhető el:
a)oldalhatáron álló beépítési mód
b)legfeljebb 40% beépítettség
c)legfeljebb 5,0 m építménymagasság
d)935-42 fok hajlásszögű magastetővel fedett épület elsősorban égetett agyagcserép
hagyományos színezéssel, vagy a színében és felületében ahhoz hasonló egyéb
tetőfedő anyagú héjalás
e)legalább 3 m-es elő-, OTÉK szerinti oldal- és legalább 6 m-es hátsókert.
(5)10A 20 m közterületi szélességet elérő közlekedési területeken legalább egyoldali (K-Ny
irányú úttengely esetén a déli, É-D irányú úttengely esetén a nyugati oldalon) fásított
sávot kell létesíteni.
11
(6) Közlekedési terület fásítása, új fasor létesítése kertépítészeti terv alapján történhet.
(7)12Fásítás, fasor kialakítása, a pótlásra előírt faj kiválasztása során a nemesített faiskolai
cserje- és fafajok mellett a termőhelyi adottságoknak megfelelő, helyben honos fajokat
is alkalmazni kell.

7

Hatályon kívül helyezte a ../2021. (….) Ör. 7. § 4. pontja. Hatálytalan 2021. ….-tól.
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(8)13Közlekedési nyomvonalak mellé legalább 2,20 m törzsmagasságú, lehetőleg kétszer
iskolázott sorfa minőségű faiskolai anyag telepíthető. Fasoroknál a minimális telepítési
tőtávolság, és az épülethomlokzatoktól való minimális telepítési távolság 4,0 m. Ezen
túlmenően épületek homlokzata előtt a benapozás biztosítására is figyelemmel kell
lenni.
(9)
(10) A település területén kapubehajtó hidak csak egységes kialakítással, legfeljebb 4 m
szélességgel építhetők.
(11)
(12) Nem vonalas jellegű közmű- (pl. szennyvíz-átemelő, vízmű kút, gázfogadó állomás,
transzformátorállomás stb.), vagy közlekedési létesítmény (pl. autóbusz megálló) az illetékes
szakhatóságok beleegyező véleménye alapján, a külön jogszabályokban rögzített
védőtávolságok betartása mellett bárhol elhelyezhető, azok számára a technológiai
előírásoknak megfelelő, az adott építési övezeti, illetve övezeti előírásokban rögzített
minimális telekterületnél kisebb telek kialakítható.
(13)14Közművel el nem látott utcasoron légkábel nem építhető, a telefon-, kábel tv,
villamosenergia ellátás biztosítása földkábellel történhet.
(14)15
Zöldterület
13.§
(1) A település zöldterületeinek lehatárolását a V-2 szabályozási tervlap tünteti fel. A területen az
OTÉK 27.§-ban és jelen rendelet 18.§ (5) c) pontjában foglaltakon túlmenően a következő
előírásokat kell megtartani:
a)A „Z” jelű övezet a településen található közparkok, játszóterek területe.
-A meglévő közparkokat kertépítészeti szakterv alapján fel kell újítani.
-A tervezett közparkok belső elrendezését, növényesítését kertépítész szaktervező által
készített engedélyezési és kiviteli tervek alapján kell kialakítani és fenntartani.
(2) A közparkok folyamatos karbantartásáról a települési önkormányzat gondoskodik.
Erdőterület
14.§
(1) A település erdőterületeinek lehatárolását a szabályozási terv tünteti fel.
(2) A településen található erdőterületek az erdő rendeltetése szerint gazdasági rendeltetésű –
„Eg” és védelmi rendeltetésű – „Ev” jelű erdők.
(3) Építmények elhelyezése gazdasági rendeltetésű erdőterületen
A területen csak az erdő rendeltetésének megfelelő funkciójú építmény helyezhető el. Épület
az OTÉK szerinti telekterületen, megközelíthetőséggel és közművesítéssel helyezhető el a
következő előírások szerint:
a)A beépítési mód szabadonálló, az épületeket legalább 10 m-es elő-, oldal- és hátsókert
szabadon hagyásával kell elhelyezni.
b)16
c)Gazdasági épület kialakításának feltételei:
ca)17az épület földszintes legyen
cb)legnagyobb építménymagasság 7,0 m
d)A fő funkcióhoz kötődő lakó-, vagy egyéb szállásjellegű épület kialakításának feltételei:
da)legnagyobb építménymagasság 5,0 m
13

Hatályon kívül helyezte a ../2021. (….) Ör. 7. § 6. pontja. Hatálytalan 2021. ….-tól.
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db)18épületszélesség legfeljebb 9,0 m
(4) A táj biológiai diverzitása és a látványi tájpotenciál megtartása érdekében a meglévő
erdőtömbök lehetőség szerint a jövőben is megtartandók.
(5) Állandó vízfolyás parti sávjának külső szélétől számított 50 m-en belül elhelyezkedő
gazdasági rendeltetésű erdőben a körzeti erdőterv előírásainak betartása mellett törekedni
kell a folyamatos erdőborítás biztosítására.
Mezőgazdasági terület
15.§
(1) A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés céljára szolgáló része, ahol az
OTÉK 29.§ (1) bekezdés szerinti építmények helyezhetők el
(2) A termőföldön történő beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények elhelyezése
a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételét ne akadályozza.
(3) Telekösszevonás, telekhatár-rendezés során a korábbi telekhatárokon kialakult cserjés, fás
mezsgyék (mint természetközeli állapotú biotop sávok) megtartandók.
(4) A telekalakítás, területhasználat és művelés során a meglévő vízelvezető rendszerek
szakszerű fenntartására ügyelni kell.
(5)19Tájképvédelmi területen található mezőgazdasági területen törekedni kell a művelési
ágak kialakult arányának megtartására. Külterületi művelési ág megváltoztatása, illetve
más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, a
tájkarakter erősítése, valamint közmű építése érdekében történhet.
Kertes mezőgazdasági terület
16.§
(1) A terület lehatárolását a V-2 jelű szabályozási tervlap tünteti fel.
(2) Az „Mk” jelű övezet
a)Az övezetben kialakítható új földrészletek területe legalább 720 m2, tájképvédelmi
területen legalább 900 m 2, szélessége legalább 18 m legyen.”
b)Az övezetben az OTÉK 29.§ (2) bekezdésének és 33.§-ának figyelembevételével
gazdasági épület építhető a következő előírások szerint:
ba)Az épületeket oldalhatáron álló beépítési móddal, legalább 5 m-es előkert,
OTÉK szerinti oldalkert, és legalább 6 m-es hátsókert szabadon hagyásával kell
elhelyezni.
bb)20
bc)Gazdasági épület földszintes, 21 legfeljebb 4,5 m építménymagasságú legyen.
c)Az övezetben lakóépület nem építhető.
(3) Kertes mezőgazdasági területen birtokközpont nem alakítható ki.
Általános mezőgazdasági terület
17.§
(1) Az általános mezőgazdasági területek („Má”) lehatárolását és művelési águk jelölését a
szabályozási terv tartalmazza.
(2) Szántó művelési ágú területen betartandó előírások
a)A kialakítható telek legkisebb területe 1500 m 2, legkisebb szélessége 18 m.
b)A területen bármilyen építmény csak az ingatlan művelési ágához kötődő funkcióval, az
OTÉK 29.§ (3) és (4) szerinti területű telken és beépítettséggel, az OTÉK 33.§-ban
18
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felsoroltak figyelembevételével helyezhető el a következő előírások szerint:
ba)Az épületeket szabadonállóan, 10 m-es elő-, OTÉK szerinti oldal-, és 10 m-es
hátsókert szabadon hagyásával kell elhelyezni.
bb)22Az épületek tömege, fedése, szín- és formavilága a táj építési
hagyományait kövesse.
bc)Gazdasági épület földszintes,23 legfeljebb 7,5 m építménymagasságú lehet
bd)Lakóépület legfeljebb 4,5 m építménymagasságú lehet. 24Az épület szélességi
mérete a 9,0 m-t nem haladhatja meg.
(3) Gyep, rét, legelő művelési ágú területen betartandó előírások
a)A területen kötelező a művelési ágnak megfelelő használat és kezelés, az extenzív
művelés.
b)A területen telekalakítás a (2) bekezdés a) pontja szerint engedélyezhető.
c)A terület természeti értéket képviselő részén (természeti terület) épület nem helyezhető
el.
d)A terület természeti értéket nem képviselő részén építmény a (2) bekezdés b) pontja
szerint helyezhető el.
(4) Birtokközpont, vagy a birtokközponthoz tartozó kiegészítő központ kialakításának feltételei:
a)Birtokközpont, illetve a hozzá tartozó kiegészítő központ az OTÉK 29.§ (5)-(8)
bekezdése, valamint jelen rendelet 17.§ (2) bekezdés b) pont b1)-b6) alpontja előírásai
szerint alakítható ki.
b)A birtokközpont határai mentén a jelen rendelet 25.§-ban részletezett beültetési
kötelezettség alapján kertépítész szaktervező által kiválasztott, őshonos, vagy honos
fajokból álló, legalább 10 m széles többszintes növényállomány telepítendő és tartandó
fenn. Ugyancsak a 25.§ szerinti beültetési kötelezettség vonatkozik az építési telkek belső
növényesítésére, ami szaktervező által készített kertépítészeti terv alapján történhet. A
belső zöldfelületek legalább 40%-át őshonos, vagy honos fafajokkal fásítani kell.
(5) Mocsár művelési ágú területen betartandó előírások
a)Az övezetben a jelenlegi művelési ág megváltoztatása tilos.
b)Az övezetben semmiféle építmény nem helyezhető el.
(6) Halastó művelési ágú területen csak a vízügyi jogszabályokban megengedett vízkárelhárítási
létesítmények helyezhetők el.
Vízgazdálkodási terület
18.§
(1) A „V” jelű terület a vízgazdálkodással kapcsolatos létesítmények elhelyezésére szolgál
(vízfolyások, jelentősebb árkok).
(2) A terület lehatárolását és övezeti tagozódását a V-1 és V-2 jelű szabályozási tervlap
ábrázolja.
(3) A „V-1” jelű övezetbe az állandó vízfolyások, jelentősebb árkok területe tartozik. Az
övezetben csak a vízügyi jogszabályokban megengedett vízkárelhárítási létesítmények
helyezhetők el.
(4) A „V-2” jelű övezet a település területén kialakítandó horgásztavak területe. Az övezetben a
vízkárelhárítási, a vízi sport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi létesítmények
építményei a következő előírások betartásával helyezhetők el:
a)szabadonálló beépítési mód
b)legfeljebb 2% beépítettség
c)épületenként legfeljebb 150 m 2 beépített alapterület
d)legfeljebb 4,5 m építménymagasság
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e)25
f)legalább 10 m-es elő-, oldal- és hátsókert
Különleges beépítésre nem szánt ökoturisztikai bemutatóközpont területe
18/A.§26
(1) A „Köb” jelű különleges beépítésre nem szánt terület lehatárolását a V-2 (V-2M21) jelű
szabályozási tervlap tünteti fel.
(2) Az övezetben az ökológiailag fenntartható háztáji élelmiszertermelés, feldolgozás és az
ahhoz kapcsolódó képzés és turisztikai célú építmények, továbbá a tulajdonos számára
legfeljebb 1 db lakóépület helyezhető el.
(3) Az övezet területén a következő előírások betartandók:
a)legkisebb telekterület 10000 m2,
b)beépítési mód szabadon álló,
c)legnagyobb beépítettség 2%
d)legnagyobb építménymagasság 5,0 m,
e)legkisebb előkert 10 m,
f)legkisebb oldalkert OTÉK szerint,
g)legkisebb hátsókert 10 m,
h)zöldfelületi mutató min. 40%.
Közterületek kialakítása és használata
19.§
(1) A közterületek kialakítását és használatát Szemely község külön önkormányzati rendeletben
szabályozza.
(2) A közterületen elhelyezhető építményekkel szembeni elvárások a következők:
a)Árusítópavilon
legfeljebb
15,0
m2
alapterülettel,
legfeljebb
3,0
m-es
építménymagassággal,
magastetős
kialakítással,
hagyományos
építőanyagok
felhasználásával létesíthető.
b)A közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek a település teljes területén egységes
kialakításúak legyenek, az építmények legfeljebb 15 m2 alapterülettel létesíthetők. Egyedi
tervezésű építmény legfeljebb 3,0 m-es építménymagassággal, hagyományos
építőanyagok felhasználásával létesíthető.
c)Zöldterületen épület nem helyezhető el.
lll. Fejezet
Kulturális örökségvédelem
20.§
(1)27
(2) Régészeti lelőhelyek védelmére vonatkozó előírások
a)A rendelet hatálya alá tartozó terület nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek és régészeti
érdekű területeinek listáját a 2. melléklet tartalmazza, az érintett területeket a szabályozási
terv határolja le.
b)Régészeti érintettség esetén a kulturális örökség védelméről szóló törvény, és a hozzá
kapcsolódó végrehajtási rendeletek szerint kell eljárni.
lV. Fejezet
25
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Az élővilág, a táj és a természet védelme
21.§
(1) A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása
érdekében:
a)A vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása
érdekében minden tevékenységet a természeti értékek kíméletével kell végezni.
b)Gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas
létesítmények, berendezések új funkciójának megállapításáról, illetve ennek hiányában
megszüntetésükről, elbontásukról, az érintett területnek a táj, a településkép jellegéhez illő
rendezéséről.
(2) 28A település zöldfelületeinek védelme érdekében beépítésre szánt területen
mellmagasságban (1,3 m) mért 15 cm törzsátmérőt elérő, vagy meghaladó fa kivágása –
a gyümölcsfák kivételével – kizárólag építési hatósági engedéllyel történhet. Az építési
hatóság a fa kivágását vagy megtiltja, vagy pótlási kötelezettség előírása mellett
engedélyezi.
(3) A település területén található védett természeti értékek listáját a HÉSZ 3. sz. melléklete
tartalmazza és a szabályozási terv tünteti fel.
a)Az országos ökológiai hálózattal érintett területen az Országos Területrendezési Tervben
előírtak szerint kell eljárni.
b)29Tájképvédelmi területen az érintett művelési ágra jelen rendelet szerint
vonatkozó övezeti előírásokat kell betartani.
c)Természeti területen a természet védelméről szóló jogszabályokban előírtak szerint kell
eljárni.
A környezet védelme
22.§
(1) Általános követelmények
a)A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett
használati módját lehetetlenné teszik.
b)A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód
változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató
tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi
előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.
c)Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező
területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a
meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A beruházások megvalósítása és
üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell
eljárni.
d)A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása rendeltetési módváltozás(-ok) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokat, valamint a vízgazdálkodás
egyes szakmai követelményeiről szóló elvárásokat be kell tartani.
e)Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a közművesítés,
különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére,
illetve a meglévő övezetek területein a közművek megvalósításáig szakszerű közműpótló
(pl. zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező. Egyedi szennyvíztisztító
kisberendezés kialakítása a követelmények teljesíthetősége esetén az ÉME engedéllyel és
a CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezés létesítésének és
használatbavételének kivételével vízjogi engedély alapján történhet.
28
29
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f)A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek
tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró
környezetvédelmi és vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad
csapadékvizet bevezetni.
g)A „nagyvízi medrek, a parti sávok, vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének
csökkenésével” kapcsolatos eljárásokról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani,
valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell.
h)A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartása esetén a jogszabályi előírásokat
érvényesíteni kell.
i)Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy
határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való
terhelése.
j)Új jelentős bűzös tevékenység létesítése esetén az engedélyezési eljárás során védelmi
övezetet kell meghatározni.
k)A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák
alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket.
l)A telkek területének az övezeti előírásokban meghatározott részét zöldfelületként kell
kialakítani.
(2) Környezetterhelési határértékek
a)Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél
teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a légszennyezőanyag
terhelésre vonatkozó határértékeket.
b)Élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék
esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell
tartani.
c)A földtani közeg és a felszín alatti víz-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékeket be kell tartani.
d)Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető,
hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól
védendő területeken.
e)Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy
megváltozott
övezeti
besorolású
területeken,
megfelelő
beépítési
távolság
meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, illetve műszaki
intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését.
f)A közlekedési létesítményeket úgy kell megtervezni, hogy az általuk okozott zajterhelés
nem haladhatja meg az előírt határértékeket. Meglévő közlekedési útvonal vagy
létesítmény korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra
fa)az előírt határértékek érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra
vonatkozó számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják
fb)legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a
változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték
túllépését igazolják.
g)Az épületek zajtól védendő helyiségeit úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy a
helyiségbe behatoló zaj – zárt állapotú nyílászárók mellett – ne haladja meg az előírt
határértékeket.
h)Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító
különböző technikai berendezésektől és az épületen belül vagy azzal szomszédos
épületben folytatott tevékenységből eredő együttes zaj nem haladhatja meg az előírt
határértékeket.
(3) Speciális eljárási szabályok
a)A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság az
elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket.
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b)Szemely a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint érzékeny
felszín alatti vízminőségvédelmi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének
védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe
történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési engedélyezés során
megállapított feltételek szerint – engedély alapján – történhet
c)Erdőterületeket érintő beruházások során az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
d)Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak
megfelelően kell eljárni.
e)A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek
engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a
szakhatóságok előírásai szerint.
f)Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit,
nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó
zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít.
g)A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi létesítmények
védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kell a vízügyi hatóság előírásai szerint az
engedélyezéseket lefolytatni.
h)A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezésének megelőzése, csökkentése
érdekében érvényesíteni kell az előírásokat és a “helyes mezőgazdasági gyakorlat”
szabályait.
i)A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra gondoskodni kell. Hulladékok keletkezésével járó tevékenységek esetén a kérelmezőnek
nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról.
Tűzvédelmi rendelkezések
23.§
(1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és
magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek az oltóvíz
biztosításáról gondoskodniuk kell. A gazdálkodó tevékenységet nem folytató
magánszemélyek részére az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat
feladata. Az oltóvizet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) szerint kell
biztosítani.
(2 A településen a mértékadó tűzszakasz területe nem lehet nagyobb, mint amit a terület tűzoltó
vízforrásaiból biztosítható oltóvíz-intenzitás megenged.
(3 Az újonnan építendő, illetve meglévő, de felújítandó közlekedési utak esetén az OTSZ
vonatkozó rendelkezéseit figyelembe kell venni (szélesség, teherbírás, fordulási sugarak,
stb.).
(4) A tervezőnek – az épületek közötti tűz átterjedésének megakadályozása érdekében – az
épületek közötti távolságot és az épületek épületszerkezeteinek megfelelőségét a hatályos
OTSZ-ben rögzítettek szerint kell értékelnie. Az értékelés alapján kell meghatározni az
épületek közötti távolságot és az épületek épületszerkezeteit.
Ásványvagyon gazdálkodási követelmények
24.§
Ásványi nyersanyag kitermelésével járó tevékenység (bányászat, tereprendezés, egyes építési
tevékenységek, vízrendezés) a külön jogszabályban előírtak szerint végezhető.
V. Fejezet
Egyes sajátos jogintézmények követelményrendszere
25.§
Jelen rendelettel egyidejűleg az önkormányzat az alábbi sajátos jogintézményekkel él:
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(1) Elővásárlási jog
Az önkormányzat közérdekből elővásárlási jogot jegyeztet be a 7. mellékletben felsorolt, és a
szabályozási terven lehatárolt ingatlanok területére, ezen ingatlanokat érintő
településrendezési feladatok megvalósítása érdekében.
(2) Településrendezési kötelezések
a)Beépítési kötelezettség
Az önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban a tervszerű telekgazdálkodás,
a beépítés helyes sorrendje és a településkép előnyösebb kialakítása érdekében a 2.
függelékben felsorolt ingatlanok területére, az ott leírt időtartamon belüli beépítési
kötelezettséget állapít meg.
b)Beültetési kötelezettség
Az önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban a közérdekű környezetalakítás
céljából a 2. függelékben felsorolt ingatlanok területére az övezeti előírásokban
meghatározott módon és telekrészen a külön jogszabályban rögzített határidőre
elvégzendő beültetési kötelezettséget ír elő.
(3) Útépítési és közművesítési hozzájárulás
z önkormányzat képviselő-testülete hatósági határozatban a 3. függelékben felsorolt
területeken út- és közművesítési hozzájárulást szab ki.

Vl. Fejezet
Záró rendelkezések
26.§
(1) Ez a rendelet 2006. július 15-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet előírásait a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni, de
az építtető kérésére a hatálybalépést megelőzően keletkezett ügyekben is alkalmazható.
Szemely, 2006. június 30.
Kovács Pál s.k.
polgármester

Dávor Lászlóné s.k.
körjegyző

Záradék:
A rendelet 2006. június 30-án kihirdetésre került.
Szemely, 2006. június 30.
Dávor Lászlóné s.k.
Körjegyző
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1.SZ. MELLÉKLET:30
HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK

2. melléklet a 4/2006.(Vl.30.) Önkormányzati rendelethez
RÉGÉSZETI VÉDELEM
NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEK
1. Szemely, Bregova
KÖH azonosító: 24527
Hrsz: 056/33-37, 065/7
2. Szemely, M6-os nyomvonala 59. lh. 2001
KÖH azonosító: 28780
Hrsz: 056/130, 065/1-3
3. Szemely, M6-os nyomvonala 60. lh. 2001
KÖH azonosító: 28781
Hrsz: 0113/1-3, 0114, 0115/8-12, 019/3, 0132
4. Szemely, 56-os út nyomvonala 55. lh.
KÖH azonosító: 30785
Hrsz: 0166/4, 0167/6, 065/1, 066/3
5. Szemely, M 60/81. lh.
KÖH azonosító: 52476
Hrsz: 0132/2-4, 0114, 0115/10-13, 18-31, 0115/6-9, 0221/3
6. Szemely, M 60/82. lh.
KÖH azonosító: 52478
Hrsz: 0130/11, 14, 15, 19, 7, 9, 0139/1-3, 0140/10-12, 15, 16, 18-21, 9
7. Szemely, M 60/83. lh.
KÖH azonosító: 52479
Hrsz: 053/2, 056/102, 103, 108, 109, 112-116, 119-130, 95-97
8. Szemely, Hegyes
KÖH azonosító: 56930
Hrsz: 056/3, 11-75, 065/4-7
9. Szemely, Szemely II.
KÖH azonosító: 24529
Hrsz: 079/7-9, 080, 089/2-9
10. Szemely, Törökdomb
KÖH azonosító: 76187
Hrsz: 076/1, 3, 4, 077, 079/6-9, 080, 089/1-6
11. Szemely, Völgyes
KÖH azonosító: 76189
Hrsz: 0115/19, 6

30

Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
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3.SZ. MELLÉKLET31:
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

1.
2.
3.
4.

A
A védett érték megnevezése
Ökológiai hálózat
Természeti területek

B
A védett érték lehatárolása és jellege
A szabályozási terven jelölt területek
0142 és 0147/4 hrsz. mocsár,
0153b, 0147/14, 0149/2, 0155/3, 0138,
0140/6,
0158,
0159,
072/8
hrsz.
gyepfelület.

4. melléklet a 4/2006.(Vl.30.) Önkormányzati rendelethez
TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK
FALUSIAS LAKÓTERÜLETEN
4.1 Az „Lf-K” jelű építési övezet.
Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek
telekalakítás
nyeles telek nem alakítható ki
lakásszám
telkenként legfeljebb 2 lakás építhető
legkisebb telekterület
700 m2
legkisebb/legnagyobb utcai
14 m / 30 m
telekszélesség
beépítési mód
oldalhatáron álló, hagyományoshoz igazodó fésűs
beépítés
legnagyobb beépítettség
30%, de legfeljebb 500 m2
legnagyobb építménymagasság
utcai épület esetében 5,00 m
udvari épület esetében 5,00 m
(ezen belül az utcai homlokzat magassága a történetileg
kialakult utcaképhez igazodjon)
előkert
a kialakult utcaképhez igazodjon
oldalkert
OTÉK szerint
hátsókert
utcafronttól számított 70 m építhető be, de legalább 6 m
zöldfelületi mutató
min. 40%
Épületekre vonatkozó megkötések
tetőidom és hajlásszög32
tetőhéjalás33
homlokzatszínezés34
épületszélesség35
utcai kerítés36
4.2 Az „Lf-1” jelű építési övezet
Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek
31

Módosította a ../2021. (…..) Ör. 4. §-a. Hatályos 2021. …..-tól.
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
33
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
34
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
35
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
36
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
32
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telekalakítás
lakásszám
legkisebb telekterület
legkisebb/legnagyobb utcai
telekszélesség
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legnagyobb építménymagasság

előkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató

nyeles telek nem alakítható ki
telkenként legfeljebb 2 lakás építhető
700 m2
18 m / 30 m
oldalhatáron álló
30%, de legfeljebb 500 m2
utcai épület esetében 5,00 m
udvari épület esetében 4,50 m
a megengedett maximumot az utcai homlokzat
magassága külön számítva sem haladhatja meg
Ibolya utcában a kialakult utcaképhez igazodjon,
egyebekben 5,0 m
OTÉK szerint
utcafronttól számított 50 m építhető be, de legalább 6 m
min. 40%

Épületekre vonatkozó megkötések
tetőidom és hajlásszög
tetőhéjalás38
homlokzatszínezés39
épületszélesség40
utcai kerítés41

37

4.3 Az „Lf-2” jelű építési övezet
Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek
telekalakítás
nyeles telek nem alakítható ki
lakásszám
telkenként legfeljebb 2 lakás építhető
legkisebb telekterület
1000 m2
legkisebb telekszélesség
15 m
beépítési mód
oldalhatáron álló
legnagyobb beépítettség
30%, de legfeljebb 500 m2
legnagyobb építménymagasság
utcai épület esetében 5,00 m
udvari épület esetében 4,50 m
a megengedett maximumot az utcai homlokzat
magassága külön számítva sem haladhatja meg
előkert
243 - 264 hrsz. ingatlanok esetében 15 m
237 – 242 hrsz. ingatlanok esetében 5 m
oldalkert
OTÉK szerint
hátsókert
utcafronttól számított 50 m építhető be, de legalább 6 m
zöldfelületi mutató
min. 40%
Épületekre vonatkozó megkötések
tetőidom és hajlásszög

42

37

Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
39
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
40
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
41
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (10) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
42
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
38
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tetőhéjalás43
homlokzatszínezés44
épületszélesség45
utcai kerítés46
5. melléklet a 4/2006.(Vl.30.) Önkormányzati rendelethez
TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK
KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ GAZDASÁGI TERÜLETEN
5.1 „Gksz” jelű építési övezet
Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek
legkisebb telekterület
1500 m2
legkisebb utcai telekszélesség
30 m
beépítési mód
legnagyobb beépítettség
legnagyobb építménymagasság

szabadonálló
50%
6,00 m

előkert
oldalkert
hátsókert
zöldfelületi mutató
utcai kerítés47

5m
OTÉK szerint
6m
min. 30%

6. melléklet a 4/2006.(Vl.30.) Önkormányzati rendelethez
A TELEPÜLÉS KÖZÚTHÁLÓZATÁNAK ELEMEI
Út

Közlekedési
terület jele

Közlekedési
terület
szélessége
meglévő
(16-20 m)

57. sz. út

Köu-1

5711 sz. út – Szemely –
Birján – 57. sz. út közötti
út
Kossuth Lajos u. a
buszfordulóig
Mezőgazdasági
és
külterületi egyéb utak
Új lakó és kiszolgáló utak
Meglévő kiszolgáló utak

Köu-2

22 m

Köu-4

meglévő
(16-18 m)
10 – 22 m

Önálló gyalogút

Köu-6

Köu-3
Köu-5
Köu-5

16 m
meglévő
(10-20 m)
4m

43

Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
45
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
46
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (11) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
47
Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IV.25.) Ör. 35. § (12) bekezdése. Hatálytalan 2019. április 26-tól.
44
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7. melléklet a 4/2006.(Vl.30.) Önkormányzati rendelethez
ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL TERHELT INGATLANOK
A 274/1 és 0102/3-5 hrsz. ingatlanok falusias lakóterület céljára
8. melléklet a 4/2006.(Vl.30.) Önkormányzati rendelethez
V-1 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP ÉS MÓDOSÍTÁSAI
9. melléklet 48a 4/2006.(Vl.30.) Önkormányzati rendelethez
V-2 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP ÉS MÓDOSÍTÁSAI
10. melléklet a 4/2006.(Vl.30.) Önkormányzati rendelethez
V-3 SZABÁLYOZÁSI TERVLAP ÉS MÓDOSÍTÁSAI

48

Módosította a ../2021. (…..) Ör. 5. §-a. Hatályos 2021. ….-tól.
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2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS
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3. AZ ÖNKORMÁNYZAT DÖNTÉSE A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSÉNEK
SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL
A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉST KÖVETŐEN KERÜL BEILLESZTÉSRE
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4. A TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZ DÖNTÉSE A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
MÓDOSÍTÁSHOZ KÉSZÍTENDŐ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK, ALÁTÁMASZTÓ
JAVASLATOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIRŐL
MUNKARÉSZ
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi
kapcsolatok
1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és
a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és
programokkal) való összefüggések vizsgálata
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata

Munkarész
szükségesége

Nem szükséges
Nem szükséges
Szükséges

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott
település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai

Nem szükséges

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó
megállapításai
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

Nem szükséges

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök

Szükséges

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek

Nem szükséges

1.7. A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

Nem szükséges

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet,
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)
1.8. A település humán infrastruktúrája
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)

Nem szükséges

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési
elképzelése
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő
képzettsége, K+F stb.)
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
gazdálkodása, a
településfejlesztés eszközés
1.10.
Az
önkormányzat
intézményrendszere
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Nem szükséges

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika

Nem szükséges

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
1.10.6. Intézményfenntartás
1.10.7. Energiagazdálkodás
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1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások

Nem szükséges

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata
1.12.1. Természeti adottságok
1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat
1.12.2.2. tájhasználat értékelése
1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, emlék
1.12.3.3. ökológiai hálózat

Érintettség
ellenőrzése
szükséges

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése

Nem szükséges

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok
1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos)
1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek
1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata

Nem szükséges

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat
1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat
1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1. funkció, kapacitás
1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség)
1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom
1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület

Érintettség
ellenőrzése
szükséges

1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes
1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
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1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet
1.14.6.8. nemzeti emlékhely
1.14.6.9. helyi védelem
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
1.15. Közlekedés
1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok
1.15.2. Közúti közlekedés
1.15.3. Közösségi közlekedés

Meglévő állapot
rövid bemutatása,
értékelése javasolt

1.15.3.1. közúti
1.15.3.2. kötöttpályás
1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
1.15.5. Parkolás
1.16. Közművesítés
1.16.1. Víziközművek
1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
1.16.1.2. szennyvízelvezetés
1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
1.16.2. Energia
1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás,
távhőellátás és más ellátórendszerek)
1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési
építmények)
1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés)

Meglévő állapot
rövid bemutatása,
értékelése javasolt

1.17.1. talaj
1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek
1.17.3. levegőtisztaság és védelme
1.17.4. zaj- és rezgésterhelés

Nem szükséges

1.17.5. sugárzás védelem
1.17.6. hulladékkezelés
1.17.7. vizuális környezetterhelés
1.17.8. árvízvédelem
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó
tényezők)
1.18.1. építésföldtani korlátok
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei
1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek

Nem szükséges

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei
1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1. árvízveszélyes területek
1.18.2.2. belvízveszélyes területek
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1.18.2.3. mély fekvésű területek
1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem
1.18.3. egyéb
1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások
1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások
1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely

nem szükséges

1.20. Városi klíma
2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése
A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése,
folyamataik elemzése
3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

nem szükséges

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis
A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben
támasztott általános követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A
település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a településveszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével.
3.1.1. A folyamatok értékelése
3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése
3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
3.2. Problématérkép/értéktérkép
A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek
és korlátok térképi ábrázolása
3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

nem szükséges

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása
3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)
3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és
helyzetelemzése (potenciális akcióterületek)

Gáspár Róbert
települési főépítész
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A

B

C

D

E

Helyi építési

1.

Településszerkezeti
terv

2.

szöveges

rajzi

szöveges

rajzi

5. 1.1.1. Javasolt településszerkezet,
területfelhasználási rendszer

igen

igen

nem

nem

6. 1.1.1.1. Beépítésre szánt területek

igen

igen

nem

nem

igen

igen

nem

nem

8. 1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és
tagoló elemek
– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek,
– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb
nyomvonalas elemek,
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások.

igen

igen

nem

nem

9. 1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek
– védőtávolságok,
– táj és természetvédelmi elemek, területek,
– kulturális örökségvédelmi elemek,
– egyéb védelmi és korlátozó elemek.

igen

igen

nem

nem

igen

igen

nem

nem

szabályzat

Munkarész
szükségessége

3. 1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
4. 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK
(a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási
rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek és értékek
ismertetése)

(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági
területek, intézményi területek, különleges területek)

7. 1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek
(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek,
mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek,
természetközeli területek, különleges területek)

Nem szükséges,
a változások
bemutatásán
keresztül
értelmezhető.

10. 1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
11. 1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti
változások pontokba szedve, lehatárolva az adott változás
bemutatása)

Szükséges

– a terület a hatályos településszerkezeti tervben.
– a javasolt módosítás és indoklása.
12. 1.2.2. A településszerkezeti változások
területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása

igen

igen

nem

nem

13. 1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési
koncepcióval való összhangjának bemutatása

igen

nem

nem

nem

Ellenőrzése
szükséges.

Nem szükséges.

(a településrendezési javaslatok összhangja a
koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal)

14. 2. SZAKÁGI JAVASLATOK
15. 2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK
16. 2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata

igen

nem

igen

nem

17. 2.1.2. Természetvédelmi javaslatok

igen

igen

igen

igen

18. 2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok

igen

igen

igen

igen

19. 2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása

igen

nem

nem

nem

Nem szükséges.
Nem szükséges.
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20. 2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és
mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek,
történeti kert)

21. 2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési
javaslatai

igen

igen

igen

igen

22. 2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása

igen

igen

igen

igen

23. 2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére
vonatkozó javaslatok

igen

igen

igen

igen

25. 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

igen

igen

igen

igen

26. 3.2. Főbb közlekedési csomópontok

igen

igen

nem

nem

27. 3.3. Belső úthálózat

igen

igen

igen

igen

igen

igen

nem

nem

29. 3.5. Kerékpáros közlekedés

igen

igen

igen

igen

30. 3.6. Főbb gyalogos közlekedés

igen

igen

igen

igen

31. 3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás

nem

nem

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

36. 4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása,
környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi
közműpótlók

igen

igen

igen

nem

37. 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK

igen

nem

igen

nem

Nem szükséges,
a változások
bemutatásán
keresztül
értelmezhető.

24. 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
(a település közlekedési javaslatainak ismertetése,
hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb
rendű szakági úthálózati elemek integrálása,
területbiztosítás)

(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás)

28. 3.4. Közösségi közlekedés

Nem szükséges.

(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés)

32. 4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
(a település közműhálózati javaslatainak ismertetése)

33. 4.1. Viziközművek
(vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés)

34. 4.2. Energiaellátás
(villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások,
egyéb)

35. 4.3. Hírközlés

Nem szükséges.

(távközlés, műsorszórás, adatátvitel)

(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi
összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások,
környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek,
levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés,
hulladékkezelés vonatkozásában)

38. 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL
VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA

Nem szükséges.

nem

nem

igen

igen

Nem szükséges,
a változások
bemutatásán
keresztül
értelmezhető.

nem

nem

igen

nem

Nem szükséges,
a tervek
módosítása
együtt készül.

(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos
településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal,
területek aktiválása, ütemezése)

39. 7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok
összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási
szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek
összefoglalása)
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40. 8. BEÉPÍTÉSI TERV

nem

(a 7. melléklet szerint)

41. 9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén)

nem

nem

igen

Nem szükséges.

külön
külön
külön
külön
jogszabály jogszabály jogszabály jogszabály Nem szükséges.
szerint
szerint
szerint
szerint

Gáspár Róbert
települési főépítész
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5. AZ ÖNKORMÁNYZAT PARTNERSÉGI RENDELETE
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6. JEGYZŐKÖNYV A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRŐL
A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉST KÖVETŐEN KERÜL BEILLESZTÉSRE
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