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Sáska Község i

Ö n ko rm á n yzat Képv i se l őtestü t etén e k
4/2005. (X1.02) számú rendelete
Sáska község Hetyi Építési
Szabályzatának,
va l a m i n t Sza bá lyozá s i Teruén e k jóvá h agyásá ró t

Sáska Kozség Önkormányzatának Képviselőtestülete az építettkörnyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXV|ll. törvény6.§. (3) bekezdésében,valamint a helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1)bekezdésébenbiztosított feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az országos rbr'epulésrendezési és EpítésiKövetelményekről (továbbiakban: oTÉK) szóló 253l1gg7.
(Xll. 20.) Kormányrendelet 4 § (3) bekezdésébenbiztosított felhatalmazással élve a
mellékelt dokumentáció alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Altalános előírások
Az elóírások hatálva
1.§.

jeien heiyi epítésiszabáiyzai (továbi.liakbarr i-iÉSZ) lia'ráiya
Sáska küzség (io-

vábbiakban település) közigazgatási területére terjed ki,

Az

ető

írások alkalmazása
2.§.

(1)

{2)

(3)

Az elóírásokat a ArchiTop ÉpítészirodaKft. tervezőirodája által készítettR-2
jelű külterületi szabályozási terwel, és az R-3 jelű belterületi szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.
Az 1.§-ban meghatározott település területén területet felhasználni, telket alakítani, éPÜletet, építményt(ide értve a műtárgyakat is), tervezni, építeni,átalakí-

tani, bővíteni, felújítani,helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a
rendeltetését megváltoztaini, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az
általános érvényűelőírások mellett csak a szabályozási terv é1 a plen helyi
éPÍtésiszabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabaÓ. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az OTÉK előírásai szerint kell eljárni.
A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz, amelyek alól az első fokú építési
hatóság csak azon esetben és csak azon feltételekkel biztosíthat eseti eltérést,
ahol és amely tárgyat érintően erre önkormányzati rendelet kifejezetten feljogo-

sítja.
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(4)

Helyijelentóségű védett természeti érték,egyedi tájértéktörlése, újabbak védetté nyilvánítása a helyi építésiszabályzat és a szabályozási terv módosítása
nélkül önkormányzati rendelettel végrehajtható, a természetvédelmihatóság
hozzílárul ása b rtokában.
i

(5)

Jelen rendeletben rögzített sajátos jogintézményekkövetelményrendszere a
szabály ozás i terv módos ítása nél kü l ön kormányzati rendelettel módos ítható,

F

I
I
I
I

A szabálvozás elemei

3§,
(1)

Kötelezó szabályozási elemek
a.) Szabályozási vonal
b.) Területíelhasználás módja és határa
c.) Övezet, építésiövezet határa és előírásai
d.) Építési
hely és határa
e.) Belterület határa

(2)

rányadó szabály ozási elemek
a.) lrányadó telekhatár
Az irányadó telekhatár a szabályozási terv által javasolt telekkialakítást rögzíti.
b.) Megszüntető jel
A szabályozási terv áltaí megszüntetendő telekhatárokat jelöli.

(3)

A kötelező szabályozási elemek módosítása csak a helyi építésiszabályzat, és
a szabályozási terv módosításával hajtható végre.

(4)

Ac. irányadó szabályozási elemek pontosítását, módosítását az építésihatósági
engedélyezheti. Ehhez szükség szerint településrendezési szakvéleményt kér-
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Az építésáltalános feltételei
4.§

(1) Építésitelken és területen az egyes

területfelhasználási egységek (építésiövezetek és övezetek) elöírásainak megfelelö építményakkor hel
ö el, ha
a.) biztosítható az építésitelek közútrói, i
történő közvetlen megközel íthetősége,
b.) a rendeltetésszerű használathoz rendelkezésre áll a közüzemi villamos
energia, a közüzemi ivóvíz ellátás, a nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés,
c.) a keletkező szennyvíz egyedi közművel történő elhelyezése, a szennyvízcsatorna megépítéseután a közüzemi szennyvízelvezetés és _tisztítás biztosított, továbbá
d.) a használat során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok elszállításának vagy ártalommentes elhelyezésének, illetőleg helyi komposz_
tá lásának lehetósége egyidejűleg biztos ítható,
e.) az építménynem befolyásolja károsan a felszín alatti vizek szintjét, mozgását és tisztaságát,
a levegő minőségét, valamint
g
a vonatkozó zajvédelmi rendeletekben előírt határértékeknélnagyobb zajterhelést nem okoz.

f.)
)

A telekalakítás és az építésienqedélvezésieliárás helvi szabálvai
5.§,

(1) Telekalakítás

a meglévő telekstruktúrához igazodva az övezeti előírások szerinti minimális teleknagyság betartásával és a tervezett úthálózat kötelező szabályozási vonalainak figyelembevételével engedélyezhető.

(2) A szabályozási terven jelölt teületen, magasabb szintű jogszabály
alapján telekalakítási terv készítésekötelező (TTKK).

(3)

t
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előírásai

A telek természetes terepszintjét tartós, végleges jelleggel megváltoztató tereprendezési munka (bevágás, feltöltés, rézsű, támfal stb.) a telekhatárok melletti 3
méteres sávon belül, továbbá a telek egyéb részein akkor, ha azzal az eredeti
terepszint 1 métert meghaladóan átrendezésre kerül, csak az építésihatóság
által engedélyezett tereprendezési terv alapján végezhető,

(4)

A település belterületén a település- és tájképvédelem érdekébentáv- és hír-

közlési célúmagasépítmények(adó- és átjátszó tornyok) nem létesíthetők.
(5) Felvonulási épület építésiengedély alapján kizárólag az építkezésidőtartamára
létesíthetŐ, és a használatba vétel időpontjaiba, de maximum 3 évig tartható
fenn.
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(6) A mezőgazdasági
(7)

üzemek környezetvédelmi hatásvizsgálat alapján - szakhatóságok által - megállapított védőtávolságán belül csak az egészségügyi hatóság
hozzájárulásával lehet építésimunkára építésügyihatósági engedélyt adni.
Amennyiben a földrészletek tényleges és ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ága eltér, Úgy az építésiengedély kiadását megelőzően az eltéréstrendezni
kell, hogy az engedélyezés, az államigazgatási eljárás a tényleges művelési
ágnak megfelelően történjen.

(B) A

termőtalaj védelme érdekében,építményektermőfóldön (kül- és belterületen)
tÖrténő éPÍtésúgyi
hatósági engedélyezésesorán érvényrekelljuttatni azt, hogy
az elhelyezés a környező területen a tatajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontSa,

(9) Az

építményekkivitelezése során a kivitelező, üzemeltetés során az üzemeltető
kÖteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és
az Űzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termóföld minóségében ne okozzanak kárt.

(10) VÍzfolyások mederközeli, mély fekvésű, magas talajvízállású területein, építménYek és terepszint alatti létesítményeképítését
megelőzően a talajvíz hetyzetét
is tisztázó talajmechanikai vizsgálatokat kell végezni.

(11) A Magyar Geológiai Szotgálat bevonása szükséges az elvi építésiés az építési
engedélyezési eljárásba az alábbi építményekkel,építésimunkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatban
négY beóPÍtett szintnól r,lagasabb, vagy 7 rnéternéínagyo,bb fesztá,rii tar-tószerkezeteket tartalmazŐ, előre gyártott vagy vázas tartószerkezetű épületeknél,
5 méternél nagyobb szabadmagasságú, földet megtámasztó építményeknél,
3 méternélnagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezés
esetén,
a felsoroltakon túlmenően azokban az esetekben, amikor a lakosság, a tervezŐ, vagy az Önkormányzat kedvezőtlen, az altalajjal összefüggő jelenséget észlel.
:

-

- a termőföldről szóló magasabb szintű jogszabályban
meghatározott talaj kivételével kitermeléséveljáró építési,tereprendezési,
vízrendezésitevékenységek engedélyezésieljárásaiban a Veszprémi BányakaPitányság szakhatósági áltásfoglalása szükséges, amennyiben a kitermelt ásványi nyersanyag a kitermelés helyéről elszállításra, illetve nem a kitermeléssel
érintett területen deponálásra kerül, és ennek során üzletszerűen hasznosul,
értékesül.

(12) Ptr ásványi nyersanyag

-

I
I
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Teleoü lésszerkezet, területfelhasználás

6§
(1)

A telepúlésközigazgatási területét építésiszempontból
a.) beépítettés beépítésreszánt
szánt

,":.),ff;iji'J:.:i#

Q)

A település területe az alábbi területfelhasználási egységekre tagozódik;
a.) beépítettés beépítésreszánt területek építésihasználatuk általános jellege, valamini sajátos építésihasználatuk szerint

-
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,"n*erület,

gazdasági terület:

ou,o1iin:"Jli?i,",

-

l

I

l"-?:il!l3l

-

b.)

.

temJto terület,

|"13rl,Eill",'ü,",

;3ffffiiíJ,i:,§',,

beépítésrenem szánt területek
közlekedési- és közműterület,
zöicjierület,
erdőterület,

-

]

l]:á::íáilnx1 i"#,:1

(3) A szabályozási

terv a beépítettés beépítésreszánt területfelhasználási egységeket építésiövezetekbe, a beépítésrenem szánt területfelhasználási egységeket övezetekbe sorolja,

I
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Beépítettés beépítésreszánt területek
7.§.
(1)

BeéPÍtett és beéPÍtésreszánt területen a közüzemi víllamos energia szolgáltatást, közüzemi ivÓvíz szolgáltatást, a kozterületi nyílt vagy zárt re-ndszerű csaPadékvíz-elvezetést,továbbá ahol a szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki, illetve a tisztítómű tovább nem terhelhető az illetékes környezetvédelmi és vízÜgYi hatóság által elfogadott szennyvíztárolót, illetve szennyvíztisztító berendezést kell biztosítani

(2)

Meglévó épület a telek méretétől függetlenül felújítható, átalakítható, a szabálYozási vonalak figyelembe vételévelúliá építhető, vagy az eredeti beépítettség
mértékéigÚj épületre cserélhető, illetve az építésihelyen (előkert, oldalkertek,
hátsókert terÜletének biztosításával) az övezeti előírásban rögzített beépítési

tl

L

!
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mértékigbővíthető.
(3)

autófénYezŐ, karosszéria lakatos, autóbontó, fafűrészelő, galva nizáíó, ,uanYag-feldolgozó, műanyag darálás-, darabolás, öntő, ónozó, -ólmozó, ólomön_
tŐ, mártÓ, vegyi anyag készítő és előállító, vas- és fémszerkezet lakatos, asztalos (,1avító szolgáltatás kivételével), sírköves, műköves, tűzikovács.
(4)

Az éPÍtménYek,önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű haszL^l_ _: l _l

^Ál^r:|-^_
naiaiaí'loz
- heiyi Ön]io, i-nány'zaiÍ parliolási i,endelei hiányában * a já, műv.eii el_
helyezési lehetőségét az oTÉkelőírásai szerint saját telken belül kell biztosíta_
_

I
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A lakó és különleges területfelhasználású területen a számított környezeti terheléstől függetlenül nem helyezhetők el az alábbi gazdasági tevékónységek:

ni.

Lakóterületek
Falusias lakóterület
8.§.

(1)

(2)

A falusias lakóterületen elhelyezhető:
lakóépület,
mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
a helYi lakosságot szolgálÓ, nem zavarő hatású kereskedelmi, szolgáltató,
és kézműipari épület,
vendéglátó épület,
szálláshely szolgáltató épület,
helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi,szociális épület,
sportépítmény,
üzemanyagtöltő,
melléképítmény.

-

Lakóterületen gazdasági tevékenység csak akkor folytatható, továbbá telephely
csak akkor alakítható ki, amennyiben a rendeltetési használatból eredő sajátos
6
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hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti
előírásoknak megfelelő beépítését,használatát.

(3) A falusias

(4)

l
l

l
l
l
l
l
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ÉPÜletek az alábbiak szerint kialakított építésihelyen belül
helyezhetők el:
az éPÍtésihelY előkerti vonala a kialakult építésivonal, anii e=
nem állapítható meg, 5,0 méter
az oldalkert mértékenem lehet kisebb az OTÉKszerint meghatározott
legki_
sebb távolságnál, Kialakult állapot esetén az előírt értéknél
kisebb oldalkerti
mértékis megtarthatÓ, az építésiengedélyezési eljárásábá
oevont tűzvé_
de m i szakhatósá g szakhatóság i hozz4árulása
a lapján.
az éPÍtésihelY hátsókert felé eső határvonala, ahoi a szabályozási
terv külön nem tünteti fel, a szabályozási vonaltól mért maximum
5ó,0 méter lehet,
de a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az oTEK.áint
meghatározott legkisebb távolságnál, sem 6,0 méternél.
Az éPÍtésitelkeken a hagyományos, kialakult beépítésimód figyelembe
vételé_)
vel a meghatározott építésihelyen több épület is elhelyezhetá,
/
máshoz viszonyítva az OTÉK-ban és a tűzvédelmi előírásokb"n
,n.dn-áiái*Ü,
g'
---'---" 7
módon kell

-

-

l
l

lakóterület építésiövezetben található kialakult telkek beépíthetők,
amennYiben területük eléri a 20O m'-t. A beépíthető telek
minimális széles."j"
a homlokvonalon 12 m.

(5)

(6) Az

l

elhelyezni,

'

il;"k"iö

épÜletek csak magastetővel létesíthetők. A tető hajlásszöge
40"_nál alacso_
nYabb, 45o-nál meredekebb nem lehet" Tetőhéjazatként .r"iáp,
betoncserép,
lyyvl vr'
vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést kell

aikalmazni.

(7) A lakóéPÜletek homlokzatát a helyi építészetihagyományoknak

megfelelően

csak a telePÜlésre jellemzÓ, természetes anyagoxxát és színexkel,
a helyi épí_
tészeti ha gYományokhoz leszkedő megjelen'ésiel lehet kia
lakítan

(8) Építésitelkeken a

i

l

i.

be nem épített,és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. Burkolt felület a telek
területének;;*i
mum 1O aÁ-a lehet.

(9) A

lakótelkek utcai telekhatárán csak maximum 50 cm magasságú
természetes
anYagból készült tömör lábazatos, 1,5O 2,2O méter ,"i"r.áiú,
áttört utcai
kerítések létesíthetők. A kerítéstjavasolt növénytelepítéssel
xísérni.Úi"."tÜx"zásoknál azonban a szabadlátást akadályozó létesítményeket
elhelyezni, valamint 1,20 m-nél magasabb növényzetet úúetnitilos.
(10) A lakótelkeket feltáró közművezetékeket a
közutakon vagy a magánutakon kell
elvezetni, amennyiben erre nincs mód, szolgalmijog létes"ííhető'
(11) A falusias lakóterÜlet építésiövezeteiben
a kialakult beépítésfigyelembevételé_
vel az alábbi telekalakítási és beépítésielőírásokat kell
alkalr")ái,

I

l

'.l
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jL jelű építésiövezet

I

ítésimód
kialakítható telek területe
kialakítható telek szél

l
l

Megengedett legnagyobb terepszint alatti
Megengedett legkisebb építménymagas-

I

|

min. '1B m a telek homlokvonalán
K - 30 7o, de maximum 400m

K-2,5m

ett leokisebb zöldfelület

Lf-2. jelű építésiövezet
Beépítésimód
kialakítható telek területe
kialakítható telek szélesséoe
Megengedett legnagvobb beépítettséq
Megengedett legnagyobb terepszint alatti
beépítettséo
Megengedett legkisebb építménymagas-

I

l
l

I

Megengedett legnagyobb építménymagasság
Megengedett legkisebb zöldfelület

l

I
I
I

álló

Megengedett legnagyobb építményma-

l_

I
I
I
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K - oldalhatáron

oldalhatáron álló
min. 120a m'
min. 20 m a telek homlokvonalán
25 oÁ

25%
2,5 m
4,5 m

40%

Gazdasáoi terület

9§
(1)

A gazdasági
szolgál.

(2)

terület elsősorban

a gazdasági célúépítményekelhelyezésére

A gazdasági terült lehet:

-

ipari terület
egyéb terület.

-

(3)

A gazdasági terület építésiövezeteiben található kialakult telkek

(4)

Gazdasági területen az épületek csak magastetóvel létesíthetők. A 8 méternél
nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételévela tető hajlásszöge 30o-45o
között lehet, tetőhéjazatként cserépfedést, vagy sötét tónusú kiselemes hatású

beépíthetők,
amennyiben területük eléri az 1000 m'-t. A beépíthetőtelek minimális szélessége a homlokvonalon 20 m.
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fedést kell alkalmazni. A nagyfesztávú csarnokszerkezetek alacsonyabb hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphezigazodó fedéssel
vagy fémlemezfedésselépíthetők.
(5)

A telkek utcai

(6)

A telkek be nem épített,illetve gazdasági céllal nem hasznosított részét,továb-

telekhatárán csak maximum 50 cm magasságú természetes
anyagból készült tömör lábazatos, 1,50 - 2,a0 méter magasságú, áttört utcai
kerítéseklétesíthetők. A kerítéstjavasolt növénytelepítéssel kísérni.Útcsatlakozásoknál azonban a szabadlátást akadályozó létesítményeketelhelyezni, valamint 1,20 m-nél magasabb növényzetet ültetni tilos.
bá a beültetési kötelezettséggel érintett területeket 16/18 törzs körméretű fákkal
fásítva, parkosítva kell kialakítani, illetve fenntartani, a telekhatárok mentén legalább egy fasort kell telepíteni. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni, a használatbavételi engedély csak ennek megléte esetén adható ki.

(7)

Gazdasági területen az előkertben portaépület elhelyezhetó.

(8)

Gazdasági területen olyan tevékenység folytatható, továbbá olyan telephely

alakítható ki, amely rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korláa szomszédos övezetek övezeti előírásoknak megfelelő beépítését,
használatát.

tozzák

Környezetszennyezó hulladékok és melléktermékekártalommentes elszállításáról és tárolásáról az üzemeltetónek folyamatosan gondoskodni kell.

(9)

Ipai terület

(Egyéb terűlet)
10.§.

(1) Az egyéb ipari terület építésiövezeteiben elsősorban az

ipar, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményeihelyezhetők el.

(2) Az

egyéb ipari terület az alábbi építésiövezetekre tagozódik.
egyéb ipari terület - ipar /Glee1,/
egyéb ipari terület - ipar lGlpe2l
egyéb ipari terüíet - településgazdálkodás lGlpTl

-

(3) A Gtpe1,

-

(3)

jelű építésiövezetben elhelyezhető:
mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célúépület,

egyéb irodaépületek,
üzemanyagtöltó.

A Gtpe2 jelű építésiövezetben elhelyezhetó:
a növénytermesztés és a kisüzemi állattartás, és azokat kiszolgáló létesítmények,
a mezógazdasági üzemi tevékenységgel összeegyeztethető ipari építmény,
üzemanyagtöltő.

-

Sáska Község Helyi ÉpítésiSzabályzata

(4)
(5)

(6)

A GlpT. jelű építésiövezetében az energiaszolgáltatás (gázfogadó állomás), a

településgazdálkodás, a településüzemeltetés létesítményeihelyezhetők el.
Az egyéb ipari építésiövezetben nem helyezhetők el jelentős zavarő hatást
gyakorló, a mindenkori környezetvédelmi határértékeknélnagyobb mértékben
környezetszennyező, bűzös, fertőző vagy robbanóanyaggal kapcsolatos termelő, tároló létesítmény,továbbá olyan létesítmény,amelynek rendeltetési használatból eredő sajátos hatásai korlátozzák a szomszédos telkek övezeti előíráhasználatát.
soknak megfelelő beépítését,

Az egyéb ipari építésiövezetben az épületek azalábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetók el:
előkert mértékeminimum 5,0 méter,
oldalkert mértékenem lehet kisebb az OTEK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 5,0 méternél,
a hátsókert mértékenem lehet kisebb sem az OTEK szerint meghatározott
legkisebb távolságnál, sem 10,0 méternél.

-

(7) Az egyéb ipari

terület építésiövezeteiben az alábbi telekalakítási és beépítési
előírásokat kell alkalmazni
:

GlPe1, GlPe2, GlpT. jelű építésiövezet
Beépítésimód

k - szabadon álló

alakítható telek terü lete
K - min, 2000 m'
kialakítható telek
min. 20 m a telek homlokvonalán
M
legnagyobb beép ítettsé
K_40%
Megengedett legnagyobb terepszint alatti
K- 4O o/a
beéoítettséo
Megengedett legkisebb építménymagasK-2,0 m
sáo
Megengedett legnagyobb ép ítménymaK-7,5m
oassáo
Meoenoedett leokisebb zöldfelület
25 o/a
ki

(8)

A GlpT. jelű építésiövezetében az elhelyezendő funkció technológiai

(9)

A Glpe1, Glee2. jelű építésiövezetben a megengedett legnagyobb építmény-

igénye
ismeretében az (7) pontban rögzített legkisebb kialakítható telekméretnélkisebb is engedélyezhető. Az építésihelyet a telekhatároktól mért 3-3 méterre
kelI megállapítani.

magasságnál egyedi építésiengedélyezésieljárás keretében magasabb is engedélyezhető, ha azt az alkalmazott technológia indokolttá teszi.

különleqes terület

11§
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KÜlönleges terület
Kre övezetijelű
Ke övezetijelű
Krr övezetijelű
Keü övezetijelű
KHr övezetijelű

-

területfelhasználási kategóriájú területek:
temető terület,
bánya terület,
turisztikaí terület,
egészségügyi terület,
honvédelmi terület.

A.különleg_es területen az építésiövezetek fő rendeltetésének megfelelő, vala_
míntzz ahhoz kapcsolódó építményékhelyezhetök el.

(4) A kÜlÖnleges terÜlet építésiövezetben található kialakult telkek

beépíthetők,
amennYiben területük eléri a 400 m'{, A beépíthető telek minimális szélessége
a homlokvonalon 12 m.

(5)

l

ll

kÜlÖnleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezke_
dő éPÜletek különlegessége miatt (helyhez kötöttek,jetentős hatást gyakúolnak
a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitólls védelmet
igényelnek), és más beépítésreszánt területfelhasználású területektől eltérnek.

ÉPÜletek az alábbiak szerint kialakított építésihelyen belül helyezhetők el:
előkert mértéke minimum 5,0 méter,
oldalkert mértékenem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 5,0 méternél,
a hátsókert mértékenem lehet kisebb sem az oTÉk szerint meghatározott
legkisebb távolságnál, sem'l 0,0 méternél.

-

(G) A i<ÜlÖnleges iei-Ület épíiósi övezeteiben aZ alábbí telekaIakításí és beépítési
előírásokat kell alkalmazni:

\/

J

Krr.

jelű temető terület

k - szabadon álló
nincs kikötés
nincs kikötés

kialakítható telek területe
kialakítható teIek szélesséqe
Megengedett legkisebb építménymagas-

Megengedeti legnagyobb építménymaMegengedett legkisebb zöldfelület
Harangláb, harangtorony esetén a mege
gasságnál egYedi építésiengedélyezési eljárás t<ereteoáá magasabb is
en-

A temetőt kerítése mentén fasorral kell határolni.
a alari

Ke. jelű
kialakítható telek területe
kialakítható telek széles

k - szabadon álló

nincs kikötés
nincs kikötés
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Megengedett legnagyobb beépítettséq
K_,10 %
Megengedett legkisebb építménymagasK-2,0m
ság
Megengedett legnagyobb építménymaK-6,0m
gasság
Megengedett legkisebb zöldfelület
40%
Az építményeka technológiai igényeknek megfelelő kialakítássál netyeznetők el.
Az övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasságnál egyedl építési engedélyezési eljárás keretében magasabb is engedélyezhetó, ha azt az
alkalmazott technológia indokolttá teszi

Kn.

jelű turisztikai terü|et
Beépítésimód
kialakítható telek területe

k - szabadon álló

min. 5000 m'
Kialakítható telek szélessége
min. 50 m a telek homlokvonalán
Megengedett legnagyobb beépítettség
K_30%
Megengedett legkisebb építménymagasK-2,0 m
ság
Megengedett legnagyobb építménymaK-6,0m
gasság

l4egglgqdet!

l9g

kiselb zöldfe

l

ü

let

5a%

Keü. jelű egészségügyiterület
Beépítésimód

k - szabadon álló

kialakítható telek területe

nincs kikötés

kialakítható telek szélesséqe
nincs kikötés
Megengedett legnaoyobb beépítettséq
K-30 %
Megengedett legkisebb építménymagasK-2,0 m
ság
Megengedett legnagyobb építménymaK-6,0m
gasság
Megengedett legkisebb zöldfelület
40%

Knr.

jelű honvédelmi terület
Beépítésimód
kialakítható telek területe

k - szabadon álló

nincs kikötés
Kialakítható telek szélessége
nincs kikötés
Megengedett legnagyobb beépítettséo
K_10%
Megengedett legkisebb építménymagasK-2,0m
ság
Megengedett legnagyobb építménymaK-6,0 m
gasság

l2
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