Sáska Község Helyi ÉpítésiSzabályzata

Beépítésrenem szánt területek
közlekedési- és közműterü let
12 §,

(1) A közlekedési és közműterület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak,
a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) - a közterületnek nem minősülő telkeken
megvalósulók kivételével-, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai,
vízelvezetésirendszere és környezetvédelmi létesítményei,továbbá a közmŰvek és a hírközlés építményeinekelhelyezéséreszolgál.

t2) Közlekedési és közműterület

-

területfelhasználási kategóriájú területek:
KÖu. övezetijelű közúti közlekedési és közműterület.

(3) A Köu. jelű övezetben a közlekedést kiszolgáló közlekedési

építményekhe-

lyezhetők el.

(4) A közlekedési és közműterületbe

tartozó közterületek telekhatárait, szabályozási szélességétés védőtávolságait a szabályozási terv ábrázolja.

(5) Az utak szabályozási területébe eső, illetve a szabályozási vonal korrigálása

(6)

következtében a közlekedési területbe került meglévő épületrészeken mindennemű építésitevékenység - az utak fejlesztésének várható idejét, az épületnek
az út szabályozási területében elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei
és gazdasági értékét)mérlegelve, - az illetékes útkezelő állásfoglalásának figyelembe vételévelengedélyezhetö. Ezen épületek bővítése az utak szabályozási terúleténbelül nem lehetséges.
A közutak elhelyezése céljára más jogszabályi előírás hiányában, az OTÉKfigyelembe vételével az alábbi szélességű építésiterületet (szabályozási szélesség) kell biztosítani.
a.) országos mellékutak: 30 m, illetve a kialakult (K) állapot,
b.) helyi gyűjtóutak: 22 m, illetve a kialakult (K) állapot,
12 m, illetve a kialakult (K) állapot,
c.) kiszolgáló út:
gyalogút:
3 m, illetve a kialakult (K) állapot,
d.) kerékpárút,
e.) egy telket feltáró magánút: minimum 4 m.
f.) külterületi dűlőút: min 6 m.

(7) A rálátás biztosítása érdekébena szabályozási vonalak csatlakozásánál

5,5

méteres lesarkítás szükséges, a szabályozási terven ábrázolt módon.

(8) A közlekedési területen

műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket,
növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és azutak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozza.

(9) A meglévő és tervezett

külterületi közutak tengelyétól mért 50,0 m-en belül
építményelhelyezéséheza közút kezelőjénekhozzá4árulását be kell szerezni.

(10) A közterületi parkolókat négy gépjárműnél nagyobb befogadó képesség esetén
a vonatkoző szabvány szerint fásítva kell kialakítani.

(11) Új é,pület építése,meglévő korszerűsítése,átalakítása vagy bóvítése esetén az
oTÉKvonatkozó előírásaiban meghatározott mennyiségű és fajtájú gépjármű
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elhelyezési lehetőségét saját ingatlanon belül biztosítani kell. Amennyiben ez
nem lehetséges, Úgy az önkormányzat parkolási rendeletében szabályozott

módon kell a hiányzó várakozóhelyeket elhelyezni.
(12)

település utcái mentén, ahol nincs akadályozó tényező, fasor kell telepíteni. A
^
zÖldsáv fenntartását, gyommentesítéséttulajdonosának, illetve kezelőjének folyamatosan el kell végezni.

(13)

Új utak kialakításakor az engedélyezéssorán környezetvédelmi hatástanul-

mányt kell készíteni,az eIőírások és határértékekbetarthatósága érdekében.

13 §

(1) Nyomvonal jellegű közművezetékeket és közműlétesítményeket a közlekedési
és kÖzműterületen, közterületen, vagy a közművet üzemeltetó szerv területén
kell elhelyezni.
Ettől eltéró elhelyezés csak szolgalmi vagy vezetélqog biztosítása mellett engedélyezhető.
(2)

közművezetékek védelme érdekébena vonatkozó jogszabályokban és szab^
ványokban előírt védőtávolságokat be kell tartani.

(3) Az ivóvíz minóségű víz beszerzésére, kezelésére,tárolására, továbbítására és
szétosztására szolgáló létesítményekvédőterületein csak a rendeltetésszerű
üzemeltetés érdekébenvégzett építésitevékenység folyiatható.
(4) A szennyvízcsatorna-h álőzat üzembe helyezését csak a megfelelő kapacitású
csatlakozó szennyvíztisztító telep üzembe helyezésétkovetően lehet engedélyezni.

(5) A telePülés csapadékvízelvezetését nyílt árokhálózatban, csapadékvíz csatornahálózatban kelí elvezeti. A vízelvezetö árkokat kialakításuknál, illetve karbantartásuknál védő gyeptakaróval kell ellátni.
(6) A nYÍlt árkos vízelvezetó rendszerek kialakításához (kapubejáró, csatornázás) a
közútkezelői hozzé4árulást minden esetben be kell szerezni. A ingatlanok előtt
húzódó csaPadékvíz-elvezető árkokat az ingatlantulajdonosok kötelesek tisztítani, karbantartani.
(7) A meglévő elektromos légvezetékek szabad megközelítését, védőtávolságát
vonatkozó szabvány és magasabb szintű jogszabály szerint - biztosítani xétt.

-

a

(8) A tervezett közművezetékek építésekoraz esetleges közös kivitelezés érdekében a vezetékek nyomvonalát egyeztetni kell a közmű-üzemeltetőkkel.

zöldterületek
14.§.

(1)

A zoldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).
15
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(2)

Különleges terület területfelhasználási kategóriájú területek,
Z övezeti jelű zöldterület.

-

(3) A közparkokban épületek legfeljebb 2oÁ-os beépítettséggelhelyezhetők
(4) A zöldterületen bármilyen építménycsak úgy helyezhelő
vényzetet pótolni kell.

el.

el, hogy a kivágott nö-

(5) A zöldterületen pihenést és testedzést szolgáló építmény(sétaút,játszótér, tor-

napálya pihenőhely), vendéglátó épület, illetve a terület fenntartásához szükséges létesítményekhelyezhetók el.

(6) Közpark, közkert

területére zöldfelületi kialakítása előtt a területre vonatkozó
részletes kertépítészetitervet kell készíteniés a növényzet telepítésétez alapján kell eszközölni.

(7) A zöldterületeket csak rendeltetésszerűen szabad használni.

Ettől eltérő ideiglenes használatra (előadás, vásár, majális, stb.) szóló engedélyt a polgármesteri Hivatal jegyzője adla azzal a kikötéssel, hogy a kérelmező köteles biztosítani
a zöldterület megóvását és az esetleg keletkező kárt megtéríteni, a használat
során keletkezett szennyeződést eltakarítani.

(8)

Zöldterületeken, illetve azok sétaútjainjárművel közlekedni és ott parkírozni, a
gépjárműveket javítani és tisztítani tilos.

(9) Közparkokban és zöldterületeken

közművet építeni,rongálással járó közműkarbantartást végezni csak a jegyző előzetes engedélyévellehet. Kivitelező köteles az eredeti áltapotot visszaátlítani.

(1O) Újonnan létesítettintézményekkörnyezetének kialakítása részletes kertépítészeti terv alapján történjen.

(11)

A település intézményeinek terúletérerészletes kertépítészetitervet kell készíteni és a növényzet telepítésétez alapján kell eszközölni.

(12) Közterületi növénytelepítésnéla tűlevelű örökzöldek
őshonos növényzet telepítése szükséges.

dominanciája kerülendő,

(13) A helyileg védett növényzetek (fák) fakivágási terv alapján csak akkor vághatók
ki, ha azt egészségügyiállapotuk szükségessé teszi.
(14) A védett növények ápolásáról gondoskodni kell.
(15)

A védett növények környezetében épület, illetve

(16)

A település jeíenleg kihasználatlan (potenciális)

újabb jelentős méretű növények csak kertészeti szakvélemény alapján helyezhető el

közterületein többszintű növényzet telepítése szükséges kertépítészetiterv alapján.
16
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Erdőterület
15.§.
(1

)

Az erdőterüket az erdő elődleges rendeltetése szerint:
a.) gazdasági (Eg),
b.) védelmi (Ev),
c. ) egészségügyi-szociális, turisztikai (Et)
rendeltetésű lehet.

(2) A településen lévő erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet.
(3) Az erdőterület más területfelhasználási egységbe nem sorolható.
(4) Az erdőterületek művelési ága nem változtatható meg, kivéve a termőhelyre
jellemző természetes vegetáció kialakítására alkalmas területeket, ahol az erdészeti hatóság engedélye alapján engedélyezhető az erdőről más művelési
ágra való átminősítés.

(5) Az erdő esetleges
gedélyezi.

rendeltetésének megváltoztatását az erdészeti hatóság en-

(6) Védelmi rendeltetésű erdőket

kivágni a természetvédelmi hatóság szakhatósági
hozzdlárulásának birtokában akkor lehet, ha állapota miatt rendeltetése betöltésére nem alkalmas.

(7) A védelmi rendeltetésű erdőierületeken csak olyan erdógazdasági és egyéb
tevékenységek folytathatók, amelyek az erdőt rendeltetésükben nem zavarják,
az erdők kezelésénekmeghatározásáh oz a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
gazg atósá g szakh atósá g i hozzájárul ása szü kséges.
l

(8) Gazdasági

erdőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő épületet 10 ha-nál
nagyobb telken, legfeljebb 0,5 7o-os beépítettséggellehet elhelyezni.

(9) Az

erdőterületen az erdészeti hatóság engedélyévellehet bármilyen jellegű erdőgazdálkodási tevékenységetfolytatni.

(10)

Az erdőterületen út, közmű és távközlési nyomvonalas létesítmény,távközlési
torony csak a természetvédelmi és erdészeti szakhatóság által meghatározott

feltétel ekkel en gedélyezhető.

|-
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(11)Az erdőterületeken kerítéstlétesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási,
illetve erdőgazdálkodási célból szabad, külön engedély alapján
(12) Az erdőterületen csak olyan erdógazdasági és egyéb tevékenységek folytathatók, amelyek az erdőt rendeltetésükben nem zavarják.
(13) A tervezett erdőterületen az erdő művelési ág létrejöttéig csak az erdőtelepítés
lehetőségét megőző területhasználat folytatható. Erdőtelepítés során természetszerű, elegyes erdőket kell telepíteni.
(14)

k

(15)

A szabályozási terven jelölt természeti területen

erdőterületek, illetve erdősávok, fasorok telepítése,felújítása őshonos fajokkal történjen (tölgyek, hársak, kóris, szil, hazai nyarak),

I7
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a.)

A területen tájidegen műtárgyak, tájképileg zavaró létesítményeknem
lYezhetők el, és a táj jellegét kedvezőtlenül megváltoztató domborzati

b.)

Csak extenzív jellegű vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási
módszerek alkalmazhatók. A kialakult tájhasználatot megváltoitatni csak a

hebeavatkozás, valamint a természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető,

természetes állapothoz közelítés érdekébenszabad.

Mezőqazdasáoi terület
16.§.

(1) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés, az ezekkel

kapcsolatos terméKeldolgozás és {árolás építményei,illetve további feltételekkel lakóépületek helyezhetők el.

(2) A mezőgazdasági

-

terült lehet
általános mezőgazdasági terület
kertes terület.

(3) Mezőgazdasági
lyezhető el.

területeken található meglévő erdők területén épület nem he-

(4) A ÍÖicirészieiek beépítésit'eitéteie közúii, vagy rT|agánúii xapcsoiai rnegieie.
(5) Meglévő épület a telek méretétőlfüggetlenül felújítható, átalakítható, újjá épít-

hetŐ, az eredeti beépítettségmértékéigúj épületre cserélhetö, illetve az-épíiési

(6)

helyen (előkert, oldalkertek, hátsókert területének biztosításával) a beépítési
feltételek teljesülése esetén az övezeti előírásban rögzített beépítéslmertekig
bővíthetŐ. Meglévő épület bontása csak engedély birtokában végezhető
AmennYiben bármely épület, beruházás elhelyezése mezőgazdasági rendeltetésű fóldterületen történik, úgy az építésiengedély kiadásáimegelő2ően a körzeti fóldhivatal más célúhasználatára vonatkozó engedélyétmináen esetben be
kell szerezni.

(7) Mezőgazdasági

t
t
!
I
I
l!

rendeltetésű területeken figyelembe kell venni a természetvédelmi, tájvédelmi és környezetvédelmi előírásokat.

(8) Az Övezetben az utak melletti fasorok, cserjesávok folyamatos ápolásáról,

szükség szerint pótlásukról gondoskodní kell.
(9) TÖrekedni kell a nagy felületű szántóterületek erdő-, illetve cserjesávval történó
megosztásáról természetvédelmi és gazdasági érdekből egyaránt.
(10) AZ éPÍtményektermőföldön (kül- és belterületen) történó építésügyihatósági
engedélYezése során érvényrekell juttatni azt, hogy az elhelyezésa kornyező
területen a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa
(11} Mezőgazdasági területen, amennyiben nincs lehetőség a közesatornára történő
csatlakozásra Új épület építésére
építésügyihatósági engedélyt adni csak a
kÖrnYezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott vízzáró siennyvíztároló,
18
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illetve egYedi szennyvíz-elhelyezésikislétesítmény(korszerű

közműpótló)

megléte esetén lehet

csatorna_

Áttatános mezőgazdasági terütet
17.§

Általános mezőgazdasági területen elhelyezhetők
a.) állattartó létesítmények(ha a talajt ném szennyezik),
b.) nem állattartó mezőgazdasági üzemi létesítmények,
c.) mezőgazdasági termeléssel összefüggő lakóépút"t"t
(2) Állattartás céljára szolgáló épület csak egyedi,
hatósági elbírálás alapján, két_
lépcsős engedélyezésieljárás - elvi építéiiengedély iepite.i
- szerint helyezhető el.
"ng"O"ty
(1)

.

l
I
I

(3)
(4)

ú1 attattartó

épületet felszínívizektől 200 méternélközelebb, a meglévő, illetve
tervezett lakóterülettől 1000 méternélközelebb elhelyezni n"1n ,="o1á.

Altalános mezőgazdasági területen telekosztással 1 ha-nál kisebb földterület
nem alakítható ki.

(5)

A telePÜlésen korlátozott vegyszer- és műtrágya használatú, környezetkímélő
vagY extenzív mezógazdasági termelés totytáinato, és a termésietvédelmet
szoi gáió vadáiion lár iy-kezeiés engedé iyezhei,ő.

Au,

(7)

k

MáOjelű általános mezőgazdasági övezetben épületek, építmények
elhelyezése - a kilátók, hidak, víztározők éJvéde|micélú,álcázott távközlési
antennák
kivételével- tilos.

Má1 jelű általános mezőgazdasági övezetben
a,) szántófÖldi művelés esetén, 10 ha-nál nagyobb telken, a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunáiot is kielégítő épület
építhetó,
és a beéPítettalapterület a telek a o,2oÁ-át, illetve az t öoó *5_i n"*
halad_
hatja meg;
b ) gyep, rét és legelő művelés esetén 2 ha-nál nagyobb
telken, hagyományos,
almos állattartó és a lakófunkciót is kielégítő eóúret építhető, és
a beépített
alapterület a telek 1o/o-át, illetve az 1000 m'-t nem hal'adhatla meg;
c,) művelt. gYÜmölcsültetvény eseté.n ,1 ha-nál nagyobb telken á ,"=Őg"zdasági termelést, feldolgozást szolgáló és a lakófűx"iot is
kielégítoépbr"t epithető, és a beépített alapterület a telek 2vo-át, illetve az 50oi,"-t
nlrn haladhatja meg.
d ) A telkek művelési ága a beépítésfeltételekéntakkor fogadható
el, ha az a
telek területének legalább 50 %-án meghatározó.
(9) A vonatkozó jogszabály szerint
kialakított birtoktest esetében a (8) pontban
meghatározott beépíthetőséga birtoktesthez tartoző összes telek
területe után
számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont),
ha a telek terü(B)

I

Má0 jelű mezőgazdasági övezetbe a szabályozási terv szerint, elsősorban
a
gYeP, rét, nádas, mocsár művelési ágú területek, továbbá
a tájké§i .="rpontból
érzékenymezőgazdasági rendeltetésű teruletek tartoznak.

(6)

Fz.

19

lete legalább az 1 ha{ eléri, és a beépítésa szomszédos telkek rendeltetésszerű használaÍára nincs korlátozó hatással, illetőleg azt nem veszélyezteti.
(10) Az éPÜleteket a feltáró utak (dűlőút) tengelyétől 10
méterre mért, maximum 100
méter mélY terÜletsávban, a minimális 1Ó méter mély hátsókert, és
1o-10 méter

széles oldalkert elhagyásával kialakuló építésihelyón, szabadon álló beépítési
móddal lehet elhelyezni.

(11)

k

általános mezőgazdasági terület övezeteiben 10 méternélkisebb építménymagasságú épületek helyezhetők el, különálló lakóépület építménymagassága
legfeljebb 4,5 méter lehet.

(12)

fÓldrészletek művelési ágát a földhivatal által kiadott, hiteles tulajdoni lap
má_
^
solattal kell igazolni. Amennyiben a tulajdoni lap tartalma és a természetbeni
ál_
laPot egYmástÓJ eltér, Úgy az eltérésrendezésénekkötelezettsége az ingatlan
tulajdonosát terheli.
Kertgazdasági terütet
18 §.

AE Mkojelű kertes mezőgazdasági övezetben épületek nem helyezhetők
el.

vízqazdálkodási terület
19.§.

(1) A vízgazdálkodással

a.)
b.)
c.)

d.)

kapcsolatos összefüggő terület:
a folyóvizek medre és parti sávja,
a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,
a vízbeszerzési terÜletek (védett vízbázis) és védőterületeik (hidrogeológiai védőidom),
a vÍ4árta, valamint fakadó vizek által veszélyeztetett területek.

(2) A területen csak vízkár-elhárítási építményekhelyezhetök el,
(3) A vizek és a közcélú vízi létesítményekfenntartására vonatkozó feladatok
határozásánál

venni.

a

meg-

vonatkozó magasabb szintű jogszabályokat kell figyelembl

(4) A vízPartok mentén kétoldali, minimum 6€ méter széles fenntartási sávot
biztosítani. A fenntartási sávban semmiféle tevékenységnem folytatható,
vényzet nem telepíthető.

(5)

A

terÜleten minden területfelhasználási

és építésitevékenységa

dunántúli vízügyi lgazgatóság engedélyével végezhető.

kell
nö-

Közép-

20
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Környezetszabá!yozás
körnvezetvédelem

20§

(1)

l

a,) Mindenfajta kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató (gazdasági)
tevékeny_
ség csak a talajszennyezés kizárisával történhet.
b ) Az építményekkivitelezése során a kivitelezó,
üzemeltetés során az üze_

l
l
l

A föld védelme:

(2)

meltető kÖteles gondoskodni a termőréteg megmentéséről.
és az Üzemeltetés során.biztosítani kell, hog/ a körny"iáti A kivitelezés
n"tasok az
érintett termőfóld minóségében ne okozzanak kárt.
A levegő védelme.

a) A telePÜlés területén a kiemelt jelentőségű légsze nnyező
anyagokra be
kell tartani a hatálYos jogszabályokban mieghatározott
egészségügyi ha_
tárértékeket.

b)

A

l

c)

Bejeientés kÖteles helYhez kötött légszennyező pontforrás
létesítéseese_
tén be kell tartani a vonatkozó jogszábályoÉelőírásait.

l

d) Tilos a kirlv9zeti levegő olyan mértékűterhelése, amely
légszennyezést,
vagY határértékenfelüli légszennyezettséget okoz,
vatámini a környezeti
levegő

I

I

telePÜlés teljes közigazgatási területén a hatályos jogszabályokban
meghatározott légszennyezettségiökológiai határertexek'betartását
kelI
biztosítani.

bűzzel való terhelése.
e) A légszennYező források létesítésesorán megvalósított
műszaki megol_
dásnak meg kellfelelni az elérhető legjobb technika
alapján meghatározott
levegővédelmi követelményeknek és étoirasornat.
Tilos Új légszennYezó forrást telepíteni, ha a légszennyező
forrás közvet_
len hatásterÜletén az alap légszennyezettségd.tex"
Áai-megnaladja, il_
letve az Új légszennyező forrái Uzembe helyezésének
következtében vár_
hatóan meghaladja a légszennyezettséginatárértéket,
xiveve, ha a lég_
szennYezó saját kÖltségéna hatásterületen olyan
kibocsátást csökkentést
ér el, amelY biZosítja a légszennyezettségi határérték
betartását.
g) Hulladékok nYÍlt téri illetőle g háztartási tüzelőberendezésben
történő ége_
tése tilos

0

h) A háztartásokban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék,
veszélyes_
nek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben

i)

égetésekülön engedély nélkül végezhetó

történő

VeszélYes hulladék égetésekizárólag a környezetvédelmi
hatóság enge_
délyévelvégezhető.
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j)

I

hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira megállapított levegővédelmi követelmények
betartását

l

k)

l

l)

l
l

A települési önkormányzatjegyzője ellenőrzi a háztartási tüzelőberendezések légszennyező forrásaira, valamint a 140 kW névleges bemenó

A szolgáltató tevékenységkörében légszennyező forrásokat üzemeltetni

nem szabad. Felületi szennyezést okozó anyagokat a település területén
csak az anyagfajtának megfelelő zárl járművön szabad szállítani.

A települési szilárd hulladék szállításátzárt konténerben vagy a kipozást
és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e

feltételeket biztosító célgéppel,szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni
(3)

Zal és rezgés elleni védelem.

a.) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében a vonatkozó jogszabályok szerinti határértékeket meghaladő za1l kibocsátó létesítményés tevékenység
nem alakítható ki, illetve nem folytatható. A településen csak.olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek nem okoznak a vonatkozó jogszabályban az üdülőterületek területi funkciójú területekre előírt határérté_
keknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést.
(4)

A vizek védelme.

a.) Meg kell akadályozni a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag
bejutását. A felszíni vizeket közvetlenúl élővízfolyásba vezetni csak a
megfelelő mértékŰ,előzetes tisztítás uián lehet, a szükséges hatósági
engedély birtokában.

b.) Tilos szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vízbe.
c.) A föl dfelszín alatt elhelyezett közművezetékek esetleges keresáeződésé-

nél (víz, szennyvíz) a vízbázisok, a távlati vízbázisok és az ivóvízellátást
szolgáló vizilétesítményekvédelméról szóló jogszabály vonatkozó előírásait figyelembe kell venni.

d) Tilos a szennyvizet felhagyott kutakba, árkokba bevezetni, gyűjteni, vagy
elhelyezni,

I

e,)

A vízminőség védelme érdekébena víáolyások és víznyerő helyek közelében lévő ingatlanokon talajjavításra csak érett kompoizt vagy tózegtermék használható.

l
I

f) Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe, ill. a földtani közegbe.

telephez trágyatároló nem létesíthetőfelszíni víztől számított
legalább 100 m-en belül.

g.) Állattartó

h)

l
l

telepek építésesorán a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell méretezni és kialakítani a trágyakezelés műtárgyait.
Ú1 attattartó
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(5)

Hulladékgazdálkodás:

a,) A telePÜlési hulladék gyűjtése és táro|ása csak zárlan, gyűjtőedényben,
il_
Íetve más edénYzetben vagy ideiglenes tárolásra szotgáÉ
terendezésben
(a továbbiakban: gyŰjtőedény) torténhet, a további kJzelésnek
megfelelő
módon elkülönítve.

) A telePÜlési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben vagy a kiporzást
és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben,

b

vagy e
feltételeket biztosító célgéppel, szátiítólárművel, környezetszennyezést
kizáró módon kell végezni

c

) AZ ingatlanon elhagyott hulladékkezelésikötelezettsége a hulladék tulaj-

donosát, ha annak személye nem állapítható meg - etlÖnkező
oizonyításii
- az ingatlan tulajdonosát terheli

d)

A telePÜlési szilárd hulladékot csak szervezett szemétgyűjtéssel, az
erre
kijelölt
helyre szabad szállítani.

e ) Az állati tetemek kÖrnyezet-higiéniás szempontból
megfelelö elhelyezését
biztosítani kell.

f,) Az illegális

hulladéklerakó helyeket fel kell számolni az adott terület helyreállításával egYidejŰleg, az esetleges hulladékot össze kell gyűjteni
és
engedéllYel rendelkező lerakóhelyre kell elszállítani. Az illegális
hulladéklerakást folYamatos ellenőrzés mellett önkormányzati .=áBarvo.ással
is
korlátozni kell.

g)

AZ ingatlan tulajdonosa, bírtokosa, használója az ingatlanán keletkező
vagY

h,)

AZ ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója az ingatlanán keletkező

birtokába került települési szilárd hulladékot a koinyeiet szennyezé_
sét megelőző, károsítását kizárő módon köteles gyűjteni.

VagY onnan származó települési folyékony huÍtadékot
á külön jogszabály_
ban meghatározott műszaki és közegészségügyi etoíráso6 ltt.
ingatlan
tulajdonosára vonatkozó hatósági etőírások iierint köteles gyűjteni,
"=
továbbá az annak begyűjtésére jogósult hulladékkezelőnek ááni.

i,) VeszélYes hulladék keletkezése esetén a hatályos,
j

ok előírásainak megfelelően kell eljárni.

)

vonatkozó jogszabály-

A veszélYes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén,
illetve
a tevékenYség végzésesorán keletkező uesiélyes hulladék biztonságos
gYŰjtéséról gondoskodni mindaddig, amíg a u"siélyes
hulladékot a keze_
lőnek át nem adja.

(6) A

kÖrnYezetvédelem részletes előírásait az önkorm ányzatnakkörnyezetvédelmi
és te ep ü ést sztasá g i ren de le te tartalmazz.a.
l

l

i

./-

-,

I

lr

t-

Természet- és táivédelem

I

4ltalános előírások

t-

21. §

l

(1) Az

I

(2) A területre jeííemző építészetimegoldások
alkalma zásárakell
(3) A természetes terepfelszín megtartására kell
törekedni,

ingatlanok és az épületek kialakítása, fejlesztése
és használata során a
alakult tájkarakterhez kell illeszkedni.

I

törekedni.

védett te rmészeti te rü tetek óvezete

22.§

I
I

ki_

(1) A

védett területeket a szabályozási terv
tünteti fel.
Beépítésreszánt terület nem jelölhető ki,
belterület nem bóvíthető,
szántó művelési ágú területek nem építhetók
be,

(2)
(3)
(4) Ú1 Oányanyitás nem engedélyezhetó.
(5) TermészetkÖzeli erdÖmŰvelés, környezetkímélő
mezőgazdasági termelés, in_
tegrált szőlőművelés és a természétuéd"lr"t
szolgáió u"Jártrany-kezelés
engedélyezhető

(6)
(7)
(8)

(9)

vittamosenergia-ellátási, táv- és hírközlővezetékek
létesítésecsak terepszint
alatti létesítésselengedélyezhetők.
EgYéb kÖzművezetékek és műtárgyaik csak
rejtett, illetve növényzettel takart
módon helyezhetők el.
Ú1

Ú1 nuttaoeklerakÓ,

hulladéktároló, hulladékkezelő telep _
kivéve a biológiailag
lebomló szerves anyagok lebontását és
továboir"tn".=nálásra alkalmassá téte_
lét végző telepek (komposztüzemek), valamint
a hulladékátrakó állomás _ és
vegyszertároló nem létesíthető.
MegÍévő tereP, felszíni formák védelme
szükséges, terepteraszok nem alakítha_
tók ki!

m-nél magasabb éPítmény,berendezés
külterületen nem helyezhetó el
(11)BelterÜleten 19
T?t9'lél magasabb építmény,berendezés tájra gyakorolt hatá_
sát a természetvédelmi
hatós?ggat egyeztetve kell vizsgálni
(12) Reklámhordozók, óriásplakátok
külterületen nem helyezhetők el
(13) A (2)-(12) Pontokban foglaltaktól
eltérni csak a természetvédelmi hatóság
által
meghatározott feltételekkel lehet.
(1CI) 10
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Egyedi tájértékek

L

t
t

23.§

(1) Az

egYedi tájértékek az ember társadalmi tevékenységévellétrehozott tájalkotó
elemek, melYek kultúrtörténeti, vagy esztétikai szempóntból egy közösség számára jelentőssé váltak.

(2)

L

TÜkrÖzik a falu múltját, kulturális hagyományait, védelmük ezért fontos.
Minden
egYedi tájértéknekközösségi jelentóséggel kell bírnia, környezetével együtt
értelmezendő.

(3) Az aktuális

műszaki szabvány (MSZ 20 38,í) szerint szükséges az egyedi tájértékek részletes kataszterezését elvégezni, valamint gondos.-kodni a folyamatos
állaPot-, illetve állagmegóvásukról. Az egyedi tájértékkörnyezetének rendezése
is szervesen hozzátartozik ehhez a tevékenységhez.

t
!

folyosók

ö*otógiai

24.§

(1) AvízfolYások Partvonala

sehol ne érintkezzen a szántókkal. A 6-6 méteres, kezelésre fenntartott Parti sávon kívül a vízfolyásokat legalább az egyik partoldaiorr 'iO rtiéietes, Ósitorros íajokboi áiió íás-cse,jés sáv váiassza ei a tnezögazcla_
sági területtól.

(2) AvíáolYások

Partvonalától számított 50 méteren belül új épületek, mesterséges
létesítménYek,200 méteren belül állattartó-telepek elhályezése, illetve pá.tvonaltól 1000 méteren belül a vizekre és a vízben élő szórvezetekre veszélyes
"
vegYi anYagok kijuttatása, elhelyezése tilos Továbbá bányanyitás, beépítésre
szánt terület kijelölése nem engedélyezhető,
ö *otóg iai kieg ye

nt ítő fel ü

tetek

25.§

(1)

SegítségÚkkel biztosítható a fajok mozgása, vándorlása intenzív mezőgazdasá_
gi környezetben (madarak, rovarok).

(2) lde tartoznak a

lefolYástalan mélyedések,nádasok, mezsgyék, gyepterületek,
hófogó és mezővédő erdősávok, fasorok, erdőfoltok, facsopúok. -

(3) A

fajok mozgása akkor a legjobban biztosított, ha ezek egymásba kapcsolódva

zöldfo lyos ő hálózatot al kotnak.

(4)

Ennek érdekében szükség van:

a.) a gyepek, kaszálók, legelők megtartására
25

b,) a meglévő fasorok és egyéb fás zöldfelületek

megőrzésére
c.) védőfásítások, véderdőiávok tetepitesoi;iil;;"s
fajokkal)
O

)

e

)

f.)

;o3l€!g:j'

minőségű szántóterúleteX gyepe.ltO.er"l
osnonos fafajú er-

a gyep- es erdőgazdálkodás, állattartás természetvédelmi
érdekeket szem
elött tartó szabályozására
a vizes élőhelyek rehabilitálására
kulturális örökséq védelme

26§

(1) A műemlékvédelem aÍatt álló épületek,
illetve a műemléki környezet a szabá_
lYozási terven kerüít feltüntetve,'és jelen
,."ná"t"i i ;;. .Jrjir"i;en feísorolva.
(2) A műemlékek fenntartásáról, felújításáról
a műemlékvédelemről szóló maga_

(3)

sabb szintű jogszabályok alapján kell gondosxooni
és eljárni.
A telePÜlés régészetilelőhelyei, illetve a régészeti
érdekű területek a bel_ és a
kÜlterÜleti szabálYozási terveien került
feltuitetve, és jelen rendelet 2. sz. mel_
lékletben felsorolva.

(4) Régészetiérintettségesetén az
szabályok alapján kell eljárni.

örökségvédelemről
szóló llloYqDt
v-vlv
o
magasabb szintű jog_

(5) A fokozottan vagY kiemelten védett régészeti
lelóhelyeken a Kulturális örök_
ségvédelmi Hivatal hatóság.
(6) Minden nYilvántartott régészetilelőhelyet
érintő.,..a
ialajt bolygató tevékenység
orokségvédelmi Hivaiat'erozetes'(.;;Éü;;ági)
engLoé'_

i="",::?i:ó{ulturális
(7) A régészetiérdekű területeken tervezett
munkálatok esetében a kulturális
véiem ényező.="*tánt kötelezően ue
xett vonni

3$T.r§["ju*ftalt

még

(8) Minden olyan esetben,
(9)
(10)

amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a
területileg illeté_
kes múzeumot és a kulturális Öroxsegvőoll.i
úl""talt értesítenikell
A nagY felÜleteket érintő beruházások előtt a
Hivatal hatásvizsgálat készítését
írhatja elő,

A régészetiÖrökséget érintő kérdésekbena rendezési
tervhez készített hatás_
tanulmányban foglal tak az irányadók.

26
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Tűzvédelem
27.§.

(1) A

(2)
(3)

tűzvédelmi előírásokat a minde.nkor érvénybenlévő, vonatkozó jogszabályok,
kÖtelezóen alkalmazandó szabványok, tűzv'édelmi eláírások
filyelembevételével az illetékes tűzvédelmi szakhatóság állapítja meg.
Ú1 ePutetek éPÍtése,meglévő épületek bóvítése
_csak a magasabb szintű jog_
szabállYal jóváhagYott Országos Tűzvédelmi Szabályzato'i
(továbbiakban
OTSZ) meghatározott oltóvíz-mennyiség biztosítása eseién lehetséges.
A terÜleten az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld
feletti
tűzcsapokat kell kialakítani

(4) A tűzoltóság vonulása és működése céljára olyan

utat, illetőleg területet kell
biztosítani, amelY alkalmas a tűzoltógépjáiművek nem rendszeres
közlekedésé_
re és működésére.

(5) Az

éPÍtménYekközötti
történik.

legkisebb távolság szabályozása az oTÉK 36.§_a szerint

(6) Kialakult állaPot esetén, amennyibe_n a jogszabályban
előírt épületek közötti
legkisebb
(7)
(8)

(9)

távoÍság nem tarthatő, a tűzvéolÉiszakhatóság szakhatósági
állás_
fogtalását kellfigyelembe venni az elsőfokú építésiengeoeiyáiési
eriarasban.
Az éPÍtménYekközötti legkisebb távolság tovább nem csökkenthető,
amennyi*
ben az a kialakult állapot szerint nem éri ál 6,0 métert.
"
A kÖnnYen éghe_tő anyagú (nád) tetőhéjazatok
csak az l. fakútűzvédelmi hatóság külön egyedi esetekre vonatkozó eágedélye alapján
alkalmazható.
ErdőterÜleten tÜzet rakni csak a kijelölt helyeken (szalonnasütők)
a biztonsági
intézkedések betartása mellett szabad. Túzrakás az országos
vagy helyi tűz_
gyújtási tilalom esetén ezeken a helyeken is
titos.

Építésjogikóvetkezmények
28.§.

(1)

A.,beépítesre nem szánt területen Új építménytépíteni,
meglévőt átalakítani és
bővíteni, rendeltetését vagy használatát megvattoztatni,
az e rendeletben szabályozott keretek közt csak akkor szabad ha:
ff terület rendeltetésszerű használatát szolgálja,
Közérdeket nem sért,
Az éPÍtménYcsak a hozzá4uk tartozó terület jelentéktelen hányadát
veszi
igénYbe és biztosított, hogy a telekterülete nélkúlnem
idegeníthetők el.

o
.
o
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Kiszolgáló és lakóút céljára tórténő lejegyzés
L

29.§.

(1)A szabálYozási terv általjavasolt helyi közút létesítése,bővítése vagy
szabályozása érdekébenszükséges területet az építésihatóság kisajátításiitlaras néttut
- a kártalanítás szabályai szerinti kártalanítás mellett _ az eioexeltek hozzájáru_
lása nélkül az önkormányzatjavára lejegyezheti.
(2)

Ha a telekalakítási eljárásra, vagy a közút kialakításá ra az érdekeltek kérelme

alapján kerül sor, a lejegyzésért nem jár kártalanítás.
(3) AmennYiben a lejegyzéssel érintett ingatlan a rendeltetésnek
megfelelő haszná_
latra alkalmatlanná válik, úgy a tulajdonos kérelméreaz egész telket igénybe
kell venni.
(4)

M

ingatlan helYi közút céljára igénybe vett részéértjáró kártalanítás összegének
meghatározásánál figyelembe kell venni a helyi közút megépítéséból,illetve
az
ezzel Összefü g gő közműves ítésbő l eredó n gatla nérték-novlkedésösszeg ét.
i

Úté prtes és kózm űvesííésihozzájá ru lás

30.§.
(1)

A lieiYi

(2)

A helYi kÖzutakat illetőleg közműveket, amennyiben a település önkormá nyzala
létesítette,ÚgY annak költségét részben vagy egészébenaz érintett ingatlanok

kÖzutakat és közművekei iegkésőbb az á|ialuk i.iiszolgáli épíimények
használatba vételéigmeg kell valósítani.

tulajdonosaira háríthqtja A hozzájárulás mértéXetés arányát onkormányzati
rendeletben kell szabályozni.
Tel e p ü lésren dezé si kótel ezettsége

k

31.§

(1)A tervszerű telekgazdálkodás érdekébenaz önkormányzat beépítésikotelezett_

séget Írhat elÓ. Amennyiben a tulajdonos a beépítésikótelezettségnek nem tesz
eleget, úgy az önkormányzat az ingatlant kisajátithatja.
(2) Az Önkormányzat a településkép javítása érdekébenaz
azt rontó állapotú építménYekre meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettséget rendelhet
el.
(3) Az Önkormányzal a közérdekű környezetalakítás céljából
az ingatlan meghatározott időn belüli és módon növényzettel történő neuitetési köteLzettségé1 írhatja
elő az építésiÖvezeti előírások szerint" véderdőkre a faültetést három éven be_
lÜl, az utak menti fásítás pedig öt éven belül kell eívégezní.E kötelezettségeket
az engedélYezésieljárás keretén belüí kell érvényesíténiés az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni.
28

I
zárő rendelkezések

I

32.§.

!

(1)

I

t
t

Jelen rendelet a kihirdetéstől számított 30 napojl lép
hatályba, mellyel egyidejűleg hatálYát veszti Sáska Kozség
összevont Renáezesi Tervének szabályo_
zási előírásairól szóló. 1/1986. (lll 10.) számú és
az ezt módosító B/.l993.
(Xl l.
1

5. )

onkorm ányzati rendelet.

A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos
módón gondosodik.
(3) Jelen szabálYrendelet csak a
szabályozási tervel együtt érvényes,azzalegyütt
értelmezhető és használható.
(2)

I
Sáska, 2005. november

I
I

Szurgyiné, Dr Szabó llona
Körjegyző

kovács Nándor
Polgármester

I

I

l
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1 sz. melléklet
Nvi lvántartott.

azonosított lelőhelvek:

1. 142., 143., 144., 145., 146.,14712.,

149.,150/1 ., 15ol2.,150/3., 191.,

192.,193., 196., 197.,'t98., 199. hrsz.

2. 083122, hrsz.
3. O72l21. hrsz.
4. 083122 hrsz.
5. 055. hrsz.
2.

számú melléklet

Sor-

Véd.

1.

M

szám

kat.

Cím

5257 Kossuth

Megnevezés

L.

u.

Hrsz.: 149.

Műemléki környezet: 143., 144.,
145.,146.,193., 196., 197., 198.

Római katolikus templom

hrsz.

2.

M

5259

Rostahegy

Hrsz.: 083/10.

Műemléki környezet:

3.

M

5258 Zalahalápi

út

Hrsz.: 6413. Nepomuki Szt. János

Műemléki környezet: 45/1. hrsz.
M

5256 Kossuth

Szt. Jakab pálos kolostorrom

szobor

L. u. 36-38. Hrsz.: 123. Népi lakóház

Műemléki környezet: 122., 124.,
125., 168., 171., 17211. hrsz.

5.

M

4971 Dabaspuszta

Hrsz.: 083/10.

Templomrom

Műemléki környezet:
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