
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 

Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról 

 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. 

számú mellékletében nevesített államigazgatási szervek és partnerek véleményét figyelembe 

véve - a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya és alkalmazása 

1. § 

 

(1) A Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: rendelet) hatálya Kakucs község 

közigazgatási területére terjed ki.  

(2) A rendelet hatálya alá tartozó területeken az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 

előírásait az e rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. 

 

2. A rendeletben alkalmazott fogalmak 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában:  

1. szintterületi 

mutató: 

az építési telken elhelyezhető épületek összes bruttó szintterületének és 

az építési telek területének viszonyszáma,  

2. haszonállat: a mezőgazdasági haszonállatok, valamint a kedvtelésből tartott állatok 

közé sorolt minden olyan faj, amelyet haszonszerzés céljából tartanak, 

3. mezőgazdasági 

haszonállat: 

a nagytestű, közepes testű és kistestű állatok közé sorolt minden olyan 

faj, amelyet haszonszerzés céljából tartanak, 

4. nagytestű 

állatok: 

ló, póniló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, strucc, emu, láma és 

jellegükben, méretükben, tömegükben ezekhez hasonló állatok, 

5. közepes testű 

állat: 

juh, kecske, sertés, alpaka (vikunya) és jellegükben, méretükben, 

tömegükben ezekhez hasonló állatok, 

6. kistestű állat: házinyúl, baromfi, szőrméjükért tenyésztett fajok, emberi fogyasztásra 

szánt haszongalamb és jellegükben, méretükben, tömegükben ezekhez 

hasonló állatok, 

7. baromfi: tyúkfélék, kacsa, liba, pulyka, aranyfácán, ezüstfácán, díszkacsa, egyéb 

vízi, illetve dísz-szárnyas, 

8. szőrméjükért 

tenyésztett faj: 

növényevő prémesállatok: hosszúfarkú csincsilla, angóranyúl, nutria, 

húsevő prémesállatok: prémgörény, amerikai nyérc, ezüstróka, sarki 

róka, 

9. kedvtelésből 

tartott állat: 

kutya, macska, díszállatok, valamint a nem CITES (a nem őshonos és 

védett állatok forgalmazásához kötött Washingtoni egyezmény) 

engedélyköteles kis hobbi állat. 

 

3. Szabályozási tervlap 

3. § 

 

(1) A rendelet mellékletét képező SZT jelű Szabályozási tervlap. 

(2) A szabályozás alapelemei:  
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a) szabályozási vonal és szabályozási szélesség, 

b) övezet, építési övezet azonosítója, jele, paraméterei és határa, 

(3) Más, magasabb szintű jogszabállyal megállapított kötelező szabályozási elemek: 

a) védőterületek, védőtávolságok, védősávok, 

b) nyilvántartott régészeti lelőhely határa, 

c) országos ökológiai hálózat és alövezeteinek (magterület, ökológiai folyosó, 

pufferterület) határa, 

d) Natura 2000 terület határa, 

e) országos jelentőségű védett természeti területek határa és helye (ex-lege védett láp), 

f) tájképvédelmi terület határa. 

 

4. Általános közlekedési előírások 

4. § 

 

(1) A közlekedési területek területfelhasználási egységébe tartoznak az OTÉK szerint 

meghatározott, közlekedést szolgáló területek. 

(2) A közlekedési területen belüli bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési 

tevékenység az illetékes közlekedési szakhatóság és a közlekedési létesítmény 

kezelőjének hozzájárulásával és előírásai szerint történhet. 

(3) Kakucs területén a közlekedési területek szabályozási szélessége az érvényben lévő vagy a 

készítendő szabályozási terv szerinti. 

(4) Az építési (szabályozási) szélességen belül az OTÉK 26. § (3) bekezdés szerinti 

létesítmények, valamint utcabútorok, a közművek létesítményei és berendezései 

helyezhetők el, illetve utcafásítás telepíthető. 

(5) A település közútjainak tervezési osztályba sorolása: 

a) M5 autópálya          K.I.A. 

b) Újhartyán (M5) – Százhalombatta – Zsámbék – Kesztölc térsége (M10) K.IV.A. 

c) 4604 jelű Budapest – Ócsa – Hernád összekötő út     K.V.A. 

d) 46108 jelű Újhartyán – Inárcs – Dabas bekötő út 

da) külterületi szakasz       K.V.A. 

db) belterületi szakasz       B.IV.C.B. 

(6) Települési utak 

a) gyűjtő utak (Monori utca, Székesi út) belterületi szakasz   B.V.C.B. 

b) külterületi szakasz        K.VI. 

c) kiszolgáló utak        B.VI.d.D. 

(7) A település közútjai közül az autópálya és az országos út (46108 j.út) önálló övezetet 

alkot. Övezeti jele: Köa KÖf. 

(8) Az M5 autópálya tengelyétől mért 100-100 méteres védőtávolságon belül bármilyen 

építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység csak az illetékes közlekedési 

szakhatóság és a közútkezelő hozzájárulásával és előírásai szerint történhet. 

(9) A 4604 j. út és 46108 j. út külterületi szakaszai mentén a tengelytől mért 50-50 méteren 

belül építmények elhelyezése az illetékes közlekedési szakhatóság és a közútkezelő 

hozzájárulásával és előírásai szerint történhet. 

(10) Külterületi mező- és erdőgazdasági üzemi utak, dűlőutak mentén a tengelytől mért 10-

10 m sávon belül építmény nem helyezhető el. 

(11) Az egyes építési övezetek új létesítményeinek parkolási, rakodási igényét az OTÉK 

előírásai szerint telken belül kell biztosítani. 

(12) Közterületi parkolóval csak a már így kialakított, jelenleg is működő intézmények, 

kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek parkolása oldható meg. 

(13) Meglévő épületek funkcióváltásával létrejövő új parkolási igények esetében, 

amennyiben a telken belüli parkolás fizikailag lehetetlen, vagy csak aránytalanul nehezen 

lenne megvalósítható, a parkolás az OTÉK-nak megfelelően közterületen is lehetséges. 

(14) Az új utak építésekor és a meglévők átépítésekor az út menti zöldsáv kialakítására is 

alkalmas, legalább 12 m szabályozási szélességű utcákban, a közlekedési felületek 
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biztosítása és a közművezetékek védőtávolságainak betartása mellett legalább egyoldali 

fásított zöldsávot kell kialakítani, illetve fenntartani. 

 

5. Általános zöldfelületi előírások 

5. §  

 

(1) A védő zöldsávok telepítésénél többszintű növényállományt (fák és cserjék) kell 

kialakítani. A telepítéshez elsősorban a tájra jellemző őshonos, gyorsan növő és 

szennyezéstűrő, ellenálló fa- és cserjefajok használhatók. 

(2) Beépítésre nem szánt területen - kivéve a belterületi közlekedési és közműövezetek, 

valamint az erdőterületek övezetét, ha az erdészeti üzemterv mást ír elő - az új védelmi 

célú zöldfelületek fásszárú növényállományának létesítésénél a telepítéshez csak a tájra 

jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók. 

 

6. Régészeti lelőhelyek védelme 

6. §  

 

(1) A település közigazgatási területén lévő régészeti lelőhelyek lehatárolását az SZT-2 jelű 

szabályozási tervlap tartalmazza. 

(2) Régészeti lelőhelyekre vonatkozóan a kulturális örökség védelméről szóló törvény és a 

hozzájuk kapcsolódó rendeletek előírásai kötelezően betartandók. 

(3) A régészeti lelőhelyek listáját a rendelet 3. függeléke tartalmazza. 

 

7. A természeti értékvédelem általános előírásai 

7. §  

 

(1) Az országos védelem alatt nem álló természeti értékek védelme helyi védettség 

elrendelésével és a természetvédelmi szakhatóság által jóváhagyott kezelési terv alapján 

biztosítandó. 

(2) A nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek felsorolását a 

rendelet 1. függeléke tartalmazza. 

(3) Természeti értékvédelem alatt álló területen épületek, építmények, nyomvonalas 

létesítmények és berendezések elhelyezését, méretét, formáját és funkcióját, (amennyiben 

arról külön kezelési és fenntartási útmutató nem rendelkezik) az engedélyezési eljárás 

során egyedileg úgy kell meghatározni, hogy a természeti értékek megóvása mellett 

egyben a táj jellegéhez is igazodjon. 

 

8. A föld védelmének általános előírásai 

8. §  

 

A földmozgatással járó munkavégzések során: 

a) a felső humuszos szintet külön kell letermelni és deponálni, 

b) a földmozgatás, majd a végleges elhelyezés során a külön tárolt humuszos szintet a 

kiporzás ellen védeni kell (takarással, füvesítéssel, nedvesítéssel), 

c) az építési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt helyben kell legfelső 

rétegként elteríteni, 

d) a felesleges humuszos feltalajt más területen elhelyezni csak a talajvédelmi hatóság 

talajtani vizsgálata alapján kiadott nyilatkozat alapján lehet. Amennyiben magáncélú 

felhasználás lehetősége felmerül, a Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóság 

nyilatkozatát be kell szerezni, tekintettel arra, hogy a humuszos feltalaj állami 

tulajdont képez. 

 

9. A vizek védelmének előírásai 

9. §  
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(1) A település közigazgatási területén szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem 

lehetséges. Belterületeken a szennyvíz csak közcsatornába, annak kiépítéséig zárt tárolóba 

vezethető. Külterületen a gazdasági övezetek kivételével, ha a szennyvíz közcsatornába 

nem vezethető, zárt szennyvíztároló vagy egyedi szennyvíztisztító berendezés létesíthető. 

Egyedi szennyvíztározóból a folyékony kommunális hulladék csak szippantott 

szennyvízkezelővel rendelkező szennyvíztisztító telepen helyezhető el. 

(2) A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek) csak megfelelő előtisztítás és a minőség 

ellenőrzése után engedhetők a befogadóba. 

(3) Felszíni víztől, vagy ivóvíznyerőhelytől számított 100 m-en belül állattartó telephez 

trágyatároló nem létesíthető. 

(4) Az önkormányzati engedélyezésű, sekélymélységű (talajvizet termelő), 500 m3/év 

kitermelt vízmennyiséget meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítő kutaknál a 

megengedhető legnagyobb kútmélység (talpmélység) 30 m. A kutak létesítésénél a 

különböző építményektől és létesítményektől való minimális védőtávolságok: lakó 

épülettől 15 m, melléképülettől 5 m, istállótól 10 m, azonos réteget beszűrőző szomszédos 

kúttól 25 m. 

(5) Az OTrT szerinti országos vízminőség-védelmi terület övezetével érintett területen belül: 

a) 15,0 m-nél nagyobb talpmélységű ásott kút, különálló árnyékszék, állattartó-telep, 

gombakomposztáló-telep nem létesíthető, 

b) nem burkolt felületen hulladék, potenciálisan szennyezőanyag ideiglenesen sem 

helyezhető el, 

c) a 250 m2-nél nagyobb felületű parkolási célú burkolt felületekről a csapadékvíz 

elvezetése csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül történhet. 

(6) Az OTrT szerinti országos vízminőség-védelmi terület övezetével érintett területen belül 

állattartó telepek trágyatároló építményeket a felszín alatti vizek minőségének védelmére 

vonatkozó, külön jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően az alábbi kiegészítő 

szabályok betartásával lehet elhelyezni: 

a) hígtrágya tároló kialakítására vonatkozó előírások: hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz 

tárolására kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tartály, medence létesíthető. A 

tárolótartály, medence anyagának a korróziónak ellen kell állnia, aminek élettartama 

legalább 20 év. A tárolóhelynek legalább 4 havi hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz 

befogadására elegendő méretűnek kell lennie, hogy biztosított legyen a tilalmi 

időszakokban biztonságos tárolásuk, 

b) istállótrágya tároló kialakítására vonatkozó előírások: istállótrágya tárolása szigetelt 

alapú, csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott 

trágyatelepen létesíthető. A tárolókapacitásnak elegendőnek kell lennie legalább 8 havi 

istállótrágya tárolására, 

c) mélyalmos trágya - amennyiben nem ütközik más előírással - előzetes tárolás nélkül is 

kijuttatható, de abban az esetben, ha az előírások ezt nem teszik lehetővé, az 

istállótrágyával azonos módon kell tárolni és kezelni, 

d) a karámföld tárolása az istállótrágyával azonos módon történhet. A karámok 

csurgalékvizének gyűjtését úgy kell megoldani, hogy az ne veszélyeztethesse a 

környezetet,  

e) ideiglenes trágyakazal, trágyaszarvas mezőgazdasági tábla szélén - legfeljebb 2 hónap 

időtartamra - olyan helyen alakítható ki elszivárgás elleni védelem nélkül, ahol  

 ea) a talajvíz legmagasabb szintje 1,5 m alatt van,  

 eb) felszíni víz nincs 100 m-en belül, 

ideiglenes trágyakazal nem létesíthető vízjárta területen, alagcsövezett mezőgazdasági 

tábla szélén, 

f) a silótakarmányok tárolására szolgáló silótereket szigetelt aljzattal kell készíteni. Az 

érlelés során keletkező silólevet a csurgalékvízhez hasonlóan szivárgásmentes, 

szigetelt aknában kell gyűjteni, felhasználása során ügyelni kell rá, hogy ne 

szennyezhesse a vizeket. 
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10. Hulladékgazdálkodás, hulladékártalmatlanítás 

10. §  
 

A település területén a kommunális hulladék szervezett gyűjtését és elszállítását, valamint a 

szelektív hulladékgyűjtést, az Önkormányzat által megbízott szervezetnek, vállalkozásnak 

kell végeznie, az Önkormányzat hulladékgazdálkodására vonatkozó rendeletnek megfelelően. 

 

11. Telekalakítás 

11. §  
 

(1) A település területén nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki, kivéve a beépítésre 

szánt területen és kertes mezőgazdasági területen, ha a kialakult állapotú tömb valamely 

meglévő telkének a közvetlen közterületi kapcsolata másként nem biztosítható. 

(2) A település területén a telkek megközelítésére szolgáló magánutat kialakítani akkor lehet, 

ha a magánút, közhasználat céljára átadott területként és a közterületre vonatkozó 

rendelkezések szerint kerül kialakításra. 

(3) A rendeletnek megfelelő telekalakításokat úgy kell végrehajtani, hogy azok az övezeti 

előírásoknak megfeleljenek. A meglévő beépítéssel rendelkező ingatlan szabályszerű 

beépítési paraméterei a telekalakítás után is biztosíthatók legyenek. Ettől csak a 

közterület-szabályozásból származó telekméret csökkenéssel járó telekalakításoknál lehet 

eltérni a meglévő épület fennmaradásáig. Új építésnél ez az eltérés nem tartható fenn.  

(4) A tervezett szabályozási vonallal érintett telkek esetében az ingatlant érintő építés vagy 

használati mód változás esetén a tervezett szabályozási vonalat figyelembe kell venni. 

 

12. Általános közműellátási és elektronikus hírközlési előírások 

12. §  
 

(1) A meglévő és a tervezett közcélú: 

a) vízellátás, 

b) vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),  

c) energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgázellátás),  

d) elektronikus hírközlés  

hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti közmű-védőtávolságai 

(biztonsági övezetei) számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. 

Ettől eltérni csak az ágazati előírások betartásával lehet. 

(2) A közművesítésre kerülő területen 

a) telkenként kell a közhálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni, 

b) közművek elhelyezésénél: 

ba) környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag), 

bb) a közműhálózatokhoz való hozzáférhetőségre 

figyelemmel kell lenni. 

(3) Új út építésénél, útrekonstrukciónál: 

a) közforgalmú út esetén 

aa) a tervezett közművek egyidejű megépítéséről,  

ab) a meglevő közművek szükséges felújításáról, 

ac) a csapadékvizek elvezetéséről,  

ad) beépítésre szánt területen a közvilágítás megépítéséről  

gondoskodni kell, 

b) magánút esetén (közforgalomnak megnyitott és meg nem nyitott esetben) 
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ba) a tervezett közműveket a közforgalmi utakra vonatkozó közműfektetési 

előírásoknak megfelelően kell megépíteni, 

bb) a csapadékvíz elvezetését ki kell építeni, 

bc) beépítésre szánt területen a közlekedésbiztonság igényét kielégítő térvilágításról 

kell gondoskodni. 

(4) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor: 

a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,  

b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását 

szakszerűen kell megoldani. 

(5) A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a racionális területgazdálkodás 

érdekében: 

a) az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezésére 

kell helyet biztosítani, 

b) a beépítésre szánt területeken a közművezetékek helyét úgy kell kijelölni, hogy  

ba) 12 m szabályozási szélességet el nem érő utcákban legalább egyoldali,  

bb) 12 m szabályozási szélességet meghaladó szélességű utcákban kétoldali fasor 

telepítését ne akadályozzák meg, 

bc) 8 m-nél kisebb szabályozási szélességű utak víztelenítését az elszállítandó 

vízmennyiség függvényében folyókával, vagy zárt csapadékcsatorna építésével 

kell megoldani. 

(6) A településen közművek nyomvonalát érintő területen tereprendezési és feltárási munkát 

csak szakhatóságok mellett, az érintett közmű-üzemeltetők hozzájárulásával, szükség 

esetén felügyeletével szabad végezni.  

(7) A településen építés, vagy használati mód megváltoztatása akkor lehetséges, ha: 

a) a beépítésre szánt területen biztosított: 

aa) a teljes közműellátás, 

ab) jelen szabályozás csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, 

ac)  az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett,  

b) a beépítésre nem szánt, de emberi tartózkodásra alkalmas építmény elhelyezése 

engedélyezett területen biztosított: 

ba) legalább a hiányos közműellátás, 

bb) a közegészségügyi hatóság által is elfogadott egészséges ivóvízellátás, 

bc) a közüzemű villamosenergia-ellátás,  

bd) jelen szabályozás szennyvízre és csapadékvízre vonatkozó előírásai teljesülnek, 

be) az építési hely vízelöntéssel, tartós vízállással nem veszélyeztetett. 

 

13. Vízellátás 

13. §  
 

(1) A településen új ivóvízhálózat már csak a szennyvízcsatorna-hálózattal együtt építhető. 

(2) Ha a mértékadó külső tűzivíz-igény a közhálózatról nem biztosítható: 

a) a közhálózat által biztosítható tűzivíz igény feletti igényre helyi tűzivíz tároló 

létesítése szükséges, 

b) épület tűzszakaszolásával csökkenteni kell a tűzivíz-igényt a közhálózat által 

biztosítható mértékig, 

c) a közhálózat kapacitásának bővítésével kell a tűzivíz-ellátást biztosítani. 

 

14. Csatornázás 

14. §  
 

(1) A településen a szennyvízelvezetést elválasztott rendszerrel kell kiépíteni. 

(2) A talaj és a talajvíz védelme érdekében sem a szennyvíz, sem a tisztított szennyvíz 

közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos, a 

szikkasztás még átmenetileg sem alkalmazható. 
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(3) Beépítésre nem szánt területen, emberi tartózkodásra alkalmas épület építése esetén:  

a) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t:  

aa) a szennyvizeket vízzárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, zárt 

medencébe kell összegyűjteni, 

ab) az összegyűjtött szennyvizet a kijelölt leürítő helyre kell szállíttatni, az 

elszállíttatás tényét számlával igazolni kell. 

b) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m3-t, akkor helyben 

létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható: 

ba) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni befogadó rendelkezésre áll 

(tisztított vizet sem szabad talajba szikkasztani), 

bb) ha az egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok 

hozzájárulnak,  

bc) a kisberendezés védőterület-igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken,  

bd) a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a 

befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság meghatároz,  

be) ha bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást a helyi szennyvíztisztító 

kisberendezés létesítésére, ki kell építeni a közcsatorna csatlakozás lehetőségét.  

(4) Közműpótló, zárt tároló medence csak akkor alkalmazható, ha a telek állandó 

megközelíthetőségére a megfelelő (paraméterű és kiépítettségű) közhálózati útkapcsolat 

biztosított. 

(5) A technológiai szennyezettségű vizeket telken belül létesítendő szennyvízkezeléssel, a 

szennyezettség megengedett mértékéig elő kell tisztítani.  

(6) Állattartással összefüggően keletkező szennyvíz kezelése, elhelyezése egyedi megoldást 

igényel, amelyhez a szakhatóságok engedélyének a beszerzése is szükséges. 

(7) Szennyvízátemelő műtárgy védőtávolság igénye: 

a) hatóság által egyedileg megállapított és rögzített mérettel 

b) előzetes megállapítás nélkül:  

ba) bűzzáróan és zajvédelemmel kivitelezett műtárgy esetén 20 m, 

bb) bűzzár vagy zajvédelem nélküli műtárgy esetén 150 m. 

(8) Szennyvíztisztító telep védőtávolság igénye 300 m. 

(9) Szennyvízátemelő műtárgy és szennyvíztisztító telep védőtávolságán belül: 

a) új beépítésre szánt területfelhasználás (környezetre jelentős hatást gyakorló ipari 

gazdasági és különleges területfelhasználás kivételével) nem jelölhető ki, 

b) a már beépített lakó-, üdülő-, vegyes, különleges, gazdasági (környezetre jelentős 

hatást gyakorló ipar kivételével) hasznosítású telken építési tevékenységet végezni 

csak a műtárgy védőtávolság okozta terhelésének a megszüntetését követően lehet a c) 

bekezdésben leírtak figyelembe vételével: 

ba) vagy a beépített telek telekhatáráig kell csökkenteni a műtárgy védőtávolság 

igényét (a műtárgy zajvédetté és bűzzáróvá tételével, távvezérlésének 

megoldásával), 

bb) vagy a műtárgy kiváltását kell megoldani, 

c) már beépített lakó-, üdülő-, vegyes, különleges, gazdasági (környezetre jelentős hatást 

gyakorló ipar kivételével) hasznosítású telken az b) bekezdésben leírtak 

megvalósításáig a már meglevő beépítés esetén annak karbantartása, rekonstrukciója, 

belső átalakítása a jelenlegi kubatúrán belül lehetséges, ezeket túllépően építési 

tevékenység nem végezhető, 

d) már kijelölt beépítésre szánt területen a b) bekezdésben leírtak megvalósításáig új 

építési tevékenység a teleknek csak azon a részén valósítható meg, amely már a 

védőtávolságon kívül helyezkedik el. 

 

15. Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés 

15. §  
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(1) Új vízfelületet (pl. tavat) létesíteni csak vízjogi létesítési engedély alapján szabad, és csak 

akkor, ha a szükséges vízutánpótlás állandóan biztosítható. 

(2) Vízfelületek karbantartásának céljára: 

a) állami kezelésű vízfolyások, vízfelületek (tavak, tározók) mentén min 6-6 m-es, 

b) önkormányzati, társulati és egyéb kezelésű patakok, vízfolyások, árkok, csatornák 

mentén min 3-3 m-es, 

c) tavak, tározók part éleitől min 6-6 m-es 

sávot szabadon kell hagyni.  

(3) Mélyfekvésű területen építeni csak a vízrendezést követően, a terület vízmentességének 

megoldását követően lehet.  

(4) Jellemzően magas talajvízállásos területen építeni csak talajmechanikai szakvélemény 

alapján lehet, az abban előírtak szigorú betartásával.  

(5) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetést kell kiépíteni.  

(6) Csapadékvíz a telkekről csak a közterületen lévő csapadékvíz csatornába (akár zárt 

csapadékcsatornába, akár nyílt vízelvezető árokba, akár élővízbe) vezethető az út, illetve 

az élővíz kezelőjének hozzájárulása és befogadói nyilatkozata alapján.  

(7) Ha az elvezetendő csapadékvíz mennyisége meghaladja a befogadó nyilatkozatban 

rögzített mennyiséget, akkor a telken keletkező csapadékvíz visszatartása érdekében, 

műszaki előíráson alapuló, méretezéssel igazolt mennyiség befogadására alkalmas telken 

belüli tároló kialakítása szükséges, amelyből fékezetten lehet a túlfolyó vizet a 

befogadóba vezetni.  

(8) Meglévő csapadékvíz-csatorna, nyílt vízelvezető árok, élővíz-kezelői hozzájárulás vagy 

befogadói nyilatkozat hiányában 25 m2 vízszintes tetőfelületi vetületként (zöldtető 

kialakítása esetén 50 m2-enként) valamint 25 m2 burkolt felületenként (kötelező 

zöldfelület feletti területről) 1 m3 esővíztároló (ciszterna) kialakítása szükséges, amely 

túlfolyójából fékezetten, az előírásoknak megfelelően vezethető ki a közterületi 

befogadóba a csapadékvíz. 

(9) Telken belüli csapadékvíz-szikkasztás csak az érintett szakhatóság engedélyével 

valósítható meg (vízjogi létesítési engedély alapján). 

(10)  A nyíltárkos vízelvezető hálózat feletti kocsibehajtók az árok vízszállító képességét nem 

korlátozhatják, ezért az átereszt úgy kell kialakítani, hogy  

a) a kocsibehajtó 3,5 m-nél szélesebb nem lehet, 

b) az víz-visszaduzzasztást ne okozzon,  

c) a vízszállítás akadálymentes legyen, 

d) a kocsibehajtó kerékfogó szegélye 10 cm-nél jobban nem emelkedhet ki a kocsi-

behajtó felszínéről, korlát nem létesíthető és 6 cm-nél nem lehet szélesebb a szegély, 

e) nyíltárkos felszíni vízelvezetéssel javasolt területen az árok telkenkénti 3,5 m-nél 

hosszabb szakaszon történő lefedése, illetve zárt csatornás elvezetéssé alakítása nem 

megengedett sem parkolási, sem közlekedésfejlesztési cél érdekében, kivéve, ha a 

lefedés rácsos, amelynek elemei kivehetők az esetleges eldugulás, vagy a rendszeres 

ároktisztítás céljából. 

 

16. Földgázellátás 

16. §   
 

(1) Előkerttel rendelkező épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték csak 

földben építhető. 

(2) Házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhető el,  

a) a berendezés csak a telkek előkertjében,  

b) udvarán,  

c) az épület alárendeltebb homlokzatára 

szerelhető. 

(3) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető. 
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17. Villamosenergia-ellátás 

17. §  
 

(1) Belterület már beépített, külterület beépítésre szánt területén üzemelő földfeletti hálózat 

rekonstrukciója, új vezeték építése, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű 

ingatlanok átkötési igényét is, igény felmerülése esetén a sétáló utcává alakítandó 

utcákban a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető. 

(2) Belterület, már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a 

villamosenergia-ellátás hálózatai és az elektronikus hírközlési hálózatok is föld feletti 

vezetésűek: 

a) villamosenergia hálózati rekonstrukció,  

b) közvilágítás hálózati rekonstrukció 

során a vezetékeket a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. 

Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot 

földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 

(3) Beépítésre nem szánt területen - erdőterület kivételével - egyoldali közös oszlopsoron 

kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat 

elhelyezni, amelyre egyben a felmerülő közvilágítási igény esetén, a közvilágítást 

szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek, 

a) közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő 

hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni, 

b) erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel 

erdőirtást, ha erdőirtás igénye merülne fel a hálózatot csak földalatti telepítéssel lehet 

építeni. 

 

18. Vezetékes elektronikus hírközlés 

18. §  
 

(1) A belterület, beépítésre szánt új fejlesztési területeken, valamint már beépített területen, 

ahol a hálózatok földalatti elhelyezéssel üzemelnek, új vezetékes hírközlési hálózatokat, 

meglevő rekonstrukcióját földalatti elhelyezéssel kell építeni.  

(2) Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a 

meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus 

hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. 

Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot 

földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 

(3) Új elektronikus hírközlési hálózatokat beépítésre nem szánt területen területgazdálkodási 

okokból a villamosenergia-elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési 

szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a 

közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek. 

(4) A nyilvános távbeszélő állomást elsősorban a nagyobb tömegeket vonzó épületek 

közelében kell elhelyezni. 

 

19. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

19. §  
 

(1) Beépített, illetve beépítésre szánt területen: 

a) antennát önálló tartószerkezetre telepíteni nem lehet, az csak meglevő építményre, 

létesítményre telepíthető, 

b) új antenna elhelyezésére közterületen, vagy gazdasági, vagy településközpont vegyes, 

vagy különleges övezetekben, a lakóépületek elkerülésével kell helyet keresni, 

c) lakóépítési övezetekben az antennát közterületen kell elhelyezni. 
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(2) Külterületen, beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági területen új vezeték nélküli 

szolgáltatás építménye önálló építményként is elhelyezhető, ha azt az átfogó 

területrendezési tervek megengedik. 

 

20. Megújuló energiatermelő létesítmények 

20. §  
 

Közcélú energiatermelést szolgáló. megújuló energiahordozót hasznosító erőmű csak az arra 

kijelölt övezetben létesíthető. 

 

21. Általános építési előírások  

21. §  
 

(1) A meglévő és már beépült lakóterület, illetve településközpont vegyes terület 

telekméretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az építési övezet előírt 

telekméretétől, meglévő beépítésre szánt területeken az előírásnál kisebb telkek is 

beépíthetők, amennyiben a telek szélessége legalább 10 m. 

(2) A település lakó-, és vegyes övezeteiben az alábbi gazdasági tevékenység céljára 

építmény nem építhető, valamint a meglévő épület átalakítása, vagy használati mód 

változtatása nem lehetséges. 

a) mezőgazdaság, vadgazdálkodás tevékenységi kör, kivéve: növénytermelés, kertészet, 

b) élelmiszer-, italgyártás tevékenységi kör, 

c) fafeldolgozás tevékenységi kör,  

d) fémfeldolgozási termék gyártása tevékenységi kör, 

e) közúti jármű gyártása tevékenységi kör, 

f) egyéb jármű gyártása tevékenységi kör, 

g) bútorgyártás tevékenységi kör, 

h) jármű-, üzemanyag-kereskedelem tevékenységi kör, 

i) nagykereskedelem tevékenységi kör. 

(3) A meglévő állattartást szolgáló építmény bővítésekor, átalakításakor is az előírt, 3. 

mellékletben szereplő védőtávolságokat be kell tartani. 

(4) A lakóterületeken a kerítés magassága nem haladhatja meg a rendezett terepszinttől mért 

2,0 m-t. 

(5) A gazdasági funkciójú területek telkei legfeljebb 2,5 m magas kerítéssel keríthetők le. 

 

22. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi 

szint követelményei     

22. §  
 

A település külön előírásban meghatározott katasztrófavédelmi besorolásának megfelelő 

tartalommal elkészített katasztrófa-elhárítási, katasztrófavédelmi terv előírásait együttesen 

kell alkalmazni az országos szabályzatok, valamint a helyi ár- és belvízvédelmi, tűz- és 

robbanásvédelmi, környezetbiztonsági előírásokkal. 

 

23. A Falusias lakóterületek övezeteinek (Lf) általános előírásai 

23. §  
 

(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a lakórendeltetésen kívül  

a) mező és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró 

gazdasági tevékenységi célú, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, (a helyi lakosság ellátását szolgáló kiskereskedelem, 

vendéglátás, humánszolgáltatás, lakóterületet nem zavaró kézműipari funkció – a 

telken elhelyezett épületek összes szintterületének legfeljebb 50%-án, csak 

lakófunkcióval vegyesen), 
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c) szállás jellegű, 

d) igazgatási, iroda, 

e) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

f) kulturális, közösségi szórakoztató, 

g) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 

(2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

a)  a telken belül bárhol, az építési helyen kívül is: 

aa) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

ab) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), 

ac) épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-

es mélységgel), 

ad) kerti építmény, legfeljebb 15 m2 alapterülettel, amennyiben az építmény zárt 

tetőszerkezettel vagy legalább 2 oldalról zárt függőleges határoló szerkezettel 

rendelkezik, 

b) csak az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m 

távolságra helyezhetők el: 

ba) közműpótló műtárgy, 

bb) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 

bc) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 

c) csak az építési helyen belül helyezhető el: gépkocsi tároló létesítmény. 

(3) Az építési telken, jelen rendeletben meghatározott építési helyen kívül elhelyezett, már 

meglévő, a fő funkciót kiegészítő, egyéb funkciójú épületek (pl. garázs, tárolók, állattartó 

épületek stb.) megtarthatók, felújíthatók. 

(4) A terület telkein legfeljebb 2 rendeltetési egység helyezhető el. 

(5) A terület telkein elhelyezhető lakások száma, a telekterület 400-val való osztásából nyert 

egész szám, de telkenként legfeljebb 2 lakás. 

(6) A falusias lakóépítési övezetben telkenként legfeljebb 1 lakóépület helyezhető el. 

(7) Az építési övezet által megadott építési helyen kívül eső, meglévő épület megtartható, 

felújítható, illetve függőleges irányban bővíthető, vízszintes irányú bővítés csak a kijelölt 

építési helyen belül végezhető. 

(8) A legnagyobb beépítés mértéke jelen rendelet előírásainak megfelelően korlátozott; 1000 

m2 telekméreten felüli telekterület után a beépítés legnagyobb mértéke csak 50%-ban 

vehető igénybe. 

(9) Terepszint vagy épület alatti járműtároló elhelyezhető, amennyiben a járműtároló 

megközelítésére kialakított rámpa lejtése legfeljebb 15%. 

 

24. A Falusias lakóterületek övezeteinek (Lf) részletes előírásai 

24. §  
 

Az Lf-1 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) a kialakítható legkisebb telekterület (m2): 700 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 60 

h) szintterületi mutató: 0,6 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  6 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete:  6 m. 

 



 

12 

25. §  
 

Lf-2 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) a kialakítható legkisebb telekterület (m2): 700 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 60 

h) szintterületi mutató: 0,6 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  0 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  6 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete:  6 m. 

 

26. §  
 

Lf-3 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a kialakítható legkisebb telekterület (m2): 700 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 60 

h) szintterületi mutató: 0,6 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete:  6 m. 

 

27. §  
 

Lf-4 jelű építési övezet előírásai:  

a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) a kialakítható legkisebb telek terület (m2): 550 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 60 

h) szintterületi mutató: 0,6 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  6 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete:  6 m. 

 

25. A Kertvárosias lakóterületek övezeteinek (Lke) általános előírásai 

28. §  
 

(1) Az építési övezetben elhelyezhető épület a lakórendeltetésen kívül  

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, kiskereskedelem, 

vendéglátás, humánszolgáltatás, lakóterületet nem zavaró kézműipari funkció – a 



 

13 

telken elhelyezett épületek összes szintterületének legfeljebb 50%-án, csak 

lakófunkcióval vegyesen), 

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

c) kulturális, 

d) sport,  

e) szállás jellegű 

rendeltetést is tartalmazhat. 

(2) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

a) a telken belül bárhol, az építési helyen kívül is elhelyezhetők: 

aa) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

ab) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), 

ac) épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es 

mélységgel), 

ad) kerti építmény, legfeljebb 15 m2 alapterülettel, amennyiben az építmény zárt 

tetőszerkezettel vagy legalább 2 oldalról zárt függőleges határoló szerkezettel 

rendelkezik, 

b) csak az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra 

helyezhetők el: 

ba) közműpótló műtárgy, 

bb) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 

bc) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem 

c) csak az építési helyen belül helyezhető el: gépkocsi tároló létesítmény. 

(3) Az építési övezetben telkenként legfeljebb 1 lakóépület helyezhető el. 

(4) A terület telkein legfeljebb 2 rendeltetési egység helyezhető el. 

(5) A terület telkein elhelyezhető lakások száma, a telekterület 400-val való osztásából nyert 

egész szám, de telkenként legfeljebb 2 lakás. 

(6) Az övezetben alakítható minimális telekszélesség 18,0 m, maximális telekszélesség 28,0 

m. 

(7) Az építési övezet által megadott építési helyen kívül eső, meglévő épület megtartható, 

felújítható, ill. függőleges irányban bővíthető, vízszintes irányú bővítés csak a kijelölt 

építési helyen belül végezhető. 

(8) A legnagyobb beépítés mértéke jelen rendelet előírásainak megfelelően korlátozott; 1000 

m2 telekméreten felüli telekterület után a beépítés legnagyobb mértéke csak 50 %-ban 

vehető igénybe.  

(9) Terepszint vagy épület alatti járműtároló elhelyezhető, amennyiben a járműtároló 

megközelítésére kialakított rámpa lejtése legfeljebb 15%. 

 

26. A Kertvárosias lakóterületek övezeteinek (Lke) részletes előírásai 

29. §  
 

Az Lke-1 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a kialakítható legkisebb telek terület (m2): 750 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) az épület legmagasabb pontja: illeszkedési vizsgálat alapján 

h) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 

i) szintterületi mutató: 0,6 

j) a közműellátás mértéke: teljes 

k) az építési övezet területén az előkert mérete: 5 m. 

l) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

m) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 
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30. §  
 

Az Lke-2 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) a kialakítható legkisebb telek terület (m2): 800 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) az épület legmagasabb pontja: illeszkedési vizsgálat alapján 

h) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 

i) szintterületi mutató: 0,6 

j) a közműellátás mértéke: teljes 

k) az építési övezet területén az előkert mérete: 5 m. 

l) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

m) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

31. §  
 

Az Lke-3 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: ikres, illetve oldalhatáron álló1 

b) a kialakítható legkisebb telek terület (m2): 700 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) az épület legmagasabb pontja illeszkedési vizsgálat alapján 

h) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 

i) szintterületi mutató: 0,6 

j) a közműellátás mértéke: teljes 

k) az építési övezet területén az előkert mérete: 5 m. 

l) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

m) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

27. A településközpont területek (Vt) építési övezeteinek általános előírásai 

32. §  
 

(1) Üzemanyagtöltő állomás az övezet területén nem helyezhető el. 

(2) A közintézmények telkének területén lakófunkció csak nem önálló épületben elhelyezett 

szolgálati lakásként létesíthető. 

(3)  Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

a) a telken belül bárhol, az építési helyen kívül is elhelyezhetők: 

aa) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

ab) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), 

ac) épülettől különálló - építménynek minősülő kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-es 

mélységgel), 

ad) kerti építmény, legfeljebb 15 m2 alapterülettel, amennyiben az építmény zárt 

tetőszerkezettel vagy legalább 2 oldalról zárt függőleges határoló szerkezettel 

rendelkezik, 

b) csak az építési helyen belül és az oldalsó telekhatártól mérve legalább 3 m távolságra 

helyezhetők el: 

 

1 Módosította a 15/2018. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. október 31-től. 
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ba) közműpótló műtárgy, 

bb) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop 

bc) húsfüstölő, jégverem, zöldségverem, 

c) csak az építési helyen belül helyezhető el: gépkocsi tároló létesítmény. 

(4) Az építési övezetben telkenként legfeljebb 1 épület helyezhető el. 

(5) A terület telkein elhelyezhető lakások száma, a telekterület 400-zal való osztásából nyert 

egész szám, de telkenként legfeljebb 2 lakás. 

(6) Az övezetben alakítható legkisebb telekszélesség 16,0 m, legnagyobb 30,0 m. 

(7) Az övezetben az (1) pontban megfogalmazottakon túl egyéb, lakóterületet nem zavaró 

gazdasági funkció is elhelyezhető, lakófunkcióval vegyesen. A gazdasági funkció 

legfeljebb a beépíthető szintterület 20%-án létesíthető. 

(8) Az építési telken, jelen rendeletben meghatározott építési helyen kívül elhelyezett, már 

meglévő, a fő funkciót kiegészítő, egyéb funkciójú épületek (pl. garázs, tárolók, állattartó 

épületek, stb.) megtarthatók, felújíthatók. 

(9) Az oldalhatáron álló épület a telekhatártól maximum 1,0 méterre helyezhető el. 

 

28. A településközpont vegyes területek (Vt) építési övezeteinek részletes előírásai 

33. § 

 

(1) A Vt-1 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 5000  

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30* 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 10 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 1,2 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  0 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  5 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

*A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség saroktelek esetén 

(%) 50 

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület a - lakórendeltetésen kívül -: 

a) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

b) kulturális, közösségi szórakoztató 

c) sport 

rendeltetést is tartalmazhat. 

34. § 

 

(1) A Vt-2 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 3500 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 25 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 60 

h) szintterületi mutató: 0,7 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  0 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  6 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 
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(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

a) hitéleti,  

b) kulturális, közösségi szórakoztató 

rendeltetést tartalmazhat. 

35. § 

 

(1) A Vt-3 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 900 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 60 

h) szintterületi mutató: 0,8 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  0 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  6 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület: 

a) igazgatási, iroda, 

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

c) kulturális, közösségi szórakoztató 

rendeltetést tartalmazhat. 

36. § 

 

(1) A Vt-4 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: oldalhatáron álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 1000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30* 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 1,0 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  0 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  6 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

*A beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség saroktelek esetén 

(%) 50 

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület a - lakó rendeltetésen kívül -: 

a) igazgatási, iroda, 

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

c) kulturális, közösségi szórakoztató 

rendeltetést is tartalmazhat. 

37. § 

 

(1) A Vt-5 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 1500 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 50 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 
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f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 1,0 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  7 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  --- 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: --- 

(2) Az építési övezetben elhelyezhető épület a - lakó rendeltetésen kívül - kereskedelmi, 

szolgáltató, vendéglátó épület. 

 

29. A gazdasági területek (Gksz.) építési övezeteinek általános előírásai 

38. § 

 

(1) A Gksz. építési övezet környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi 

célú épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A Gksz építési övezetben az alábbi rendeltetésű épületek helyezhetők el: 

a) raktározás, 

b) kereskedelmi, szolgáltató,  

c) üzemi épület, csarnok, 

d) nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú,  

e) irodaépület, 

f) parkolóház, üzemanyagtöltő (üzemanyagtöltő kizárólag a Gksz-2, Gksz-7 övezetben), 

g) gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó, illetve a 

személyzet számára szolgáló lakás (legfeljebb egy lakás), 

h) közműépítmény. 

(3) A gazdasági építési övezetben technológiai okokból szükséges építmények építése céljára 

az övezetben megadott épületmagasságtól el lehet térni az alábbiak szerint: 

a) antenna, víztorony, esetén: 40,0 m., 

b) kémény, világító berendezés, anyagtároló siló, hirdetőoszlop: 25,0 m. 

(4) Ha a gazdasági terület lakó- vagy intézményi területtel határos, akkor a szomszédos lakó- 

vagy intézményi területek felé, a gazdasági övezetbe tartozó építési telek területén, a 

telekhatárok mentén, összefüggő, többszintes védő zöldsávot kell kialakítani, melynek 

minimális szélessége 10 m. 

 

30. Gazdasági területek építési övezeteinek részletes előírásai 

39. § 

 

A Gksz-1 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 6000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 1,0 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

40. § 

 

A Gksz-2 jelű építési övezet előírásai: 
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a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 4000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 1,0 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

41. § 

 

A Gksz-3 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 2000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 1,0 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

42. § 

 

A Gksz-4 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 2000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 45 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 10 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 25 

h) szintterületi mutató: 1,0 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

43. § 

 

A Gksz-5 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 10000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 40 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 
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g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 0,8 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

44. § 

 

(1) A Gksz-6 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 10000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 22,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 0,8 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

(2) A 38. § (2) bekezdésben felsorolt funkciókon kívül a területen elhelyezhető hangár és 

csarnoképület, valamint kifutópálya és kiszolgáló építményei. 

 

45. § 

 

A Gksz-7 jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: Szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 10000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 40 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 40 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 12,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 30 

h) szintterületi mutató: 0,8 

i) a közműellátás mértéke: teljes 

 

31. Különleges területek (K) építési övezeteinek általános előírásai 

46. § 

 

(1) A különleges területek építési övezeteibe a község területén a rekreációs terület (Kre), a 

temető (T), az oktatási terület (Kokt), a különleges szennyvíztisztító (Kszt), valamint a 

közműlétesítmények területe (Kkm) tartozik.  

(2) A közintézményeket, a sportpályákat úgy kell kialakítani, hogy azok kerekesszékkel és 

gyermekkocsival is megközelíthetőek legyenek. 

 

32. Különleges területek építési övezeteinek részletes előírásai 

47. § 

 

(1) A Kre jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 15000 

c) a beépítésnél alkalmazható terepszint feletti legnagyobb beépítettség (%): 15 

d) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

e) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 40 

f) a közműellátás mértéke: hiányosan közművesített 
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g) szintterületi mutató: 0,7 

h) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

i) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

j) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

(2) Az építési övezetben sportolási, szabadidő eltöltési célú építmények, továbbá legfeljebb a 

beépített alapterület 50%-áig kiterjedően vendéglátó funkció létesítményei, és telkenként 

legfeljebb egy lakás helyezhető el. 

(3) Az építési övezetben az alábbiak melléképítmények helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 

e) kerti építmény a tűzrakóhely kivételével, 

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

 

48. § 

 

(1) A KT jelű építési övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 15000 

c) a beépítésnél alkalmazható terepszint feletti legnagyobb beépítettség (%): 10 

d) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 3,0 

e) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 

f) a közműellátás mértéke: hiányosan közművesített 

g) szintterületi mutató: 0,1 

h) az építési övezet területén az előkert mérete:  10 m. 

i) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  10 m. 

j) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 10 m. 

(2) Az építési övezetben temető és az azt kiegészítő funkciójú épület, építmény helyezhető el. 

(3) A legnagyobb épületmagasság értéke kripta esetén 3m, temetőkápolna esetén 10 m. 

(4) Az építési övezetben az alábbiak melléképítmények helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 

e) kerti építmény a tűzrakóhely kivételével, 

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

(5) A temető övezetének más beépítésre szánt területtel közös határától számított 20 m-es 

területsávon belül hagyományos (koporsós) temetés nem folytatható. 

 

49. § 

 

(1) A Kokt jelű építési övezet előírásai  

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2) : 3000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 30 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 30 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 50 

h) a közműellátás mértéke: hiányos 

i) szintterületi mutató: 0,7 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 
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l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

(2) Az övezetben az alábbi funkciók létesítményei helyezhetők el: oktatási, nevelési, 

kulturális, egyházi, egészségügyi, közösségi, sport, illetve telkenként legfeljebb 1 lakás. 

(3) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 

e) kerti építmény a tűzrakóhely kivételével, 

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

 

50. § 

 

(1) A Kkm-1 jelű építési övezet előírásai  

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2) : 100 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 10 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 10 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 40 

h) a közműellátás mértéke: hiányos 

i) szintterületi mutató: 0,1 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  5 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

(2) A Kkm-1 jelű területen a közművek üzemeltetését szolgáló telephelyeket, illetve közmű-

műtárgyat lehet elhelyezni. 

 

51. § 

 

A Kkm-2 jelű építési övezet előírásai (szennyvíztisztító) 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) az építési telek legkisebb területe (m2): 4000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 25 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 25 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 6,0 

g) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 40 

h) a közműellátás mértéke: hiányos 

i) szintterületi mutató: 0,5 

j) az építési övezet területén az előkert mérete:  2 m. 

k) az építési övezet területén az oldalkert legkisebb mérete:  3 m. 

l) az építési övezet területén a hátsókert legkisebb mérete: 6 m. 

 

33. A (KÖu) jelű közlekedési övezetekre vonatkozó előírások 

52. § 

 

(1) KÖu övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) legkisebb beépíthető telek területe (m2): 10.000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 5,0 

d) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 7,5 

(2) A közutak építési (szabályozási) szélességén belül a közlekedési létesítmények, a 
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közművek létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok 

helyezhetők el. 

 

53. § 

 

KÖk övezet előírásai (kötöttpályás közlekedés): 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 5,0 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 10 

 

54. § 

 

KÖü övezet előírásai (közlekedési üzemi terület) 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) legkisebb beépíthető telek területe (m2): 10.000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 5,0 

d) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 7,5 

 

34. A zöldterületek részletes előírásai 

55. § 

 

(1) A Zkk jelű zöldterületi övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a legkisebb beépíthető telek területe (m2): 3000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 1,0 

d) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 3,5 

(2) Az övezetben az alábbi létesítmények helyezhetők el: 

a)  emlékhely, emlékmű, az emlékpark funkcióhoz kapcsolódó pavilon, szobor, terep- és 

térplasztika, díszkert, 

b) a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, gyermekjátszótér), 

c) a dísz- és pihenőkert funkcióhoz tartozó építmények, 

d) a terület rendeltetésszerű használatához szükséges építmény, 

e) a terület használói számára kialakított parkolók, 

f) kiszolgáló út. 

(3) A közkertet legalább 75%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani és fenntartani. 

(4) Az építési övezetben az alábbiak melléképítmények helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) önálló - épülettől különálló - kirakatszekrény, 

e) kerti építmény a tűzrakóhely kivételével, 

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

 

35. Az erdőterületek (E) övezeteinek általános előírásai 

56. § 

 

(1) Az erdőövezetek telkei elsősorban a rendeltetésüknek megfelelő 

erdőgazdálkodási tevékenységek céljára szolgáló területek. 

(2) Az erdőövezetekben erdészeti létesítmények csak az erdőterület nyilvántartásban lévő 

területeken létesíthetők. A kialakítható erdészeti létesítmények: erdészeti magánút, 

valamint az erdőgazdálkodási tevékenységet, így különösen az erdő védelmét és az erdei 

haszonvételek gyakorlását, az erdő rendeltetését szolgáló műtárgy, kerítés.  

(3) Új védelmi célú erdősávok kialakítása esetén az erdősítéshez csak őshonos, a termőhelyi 

és táji adottságoknak megfelelő fajok alkalmazhatók. 
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(4) Erdőterület igénybevételével járó tevékenység csak az erdészeti hatóság előzetes 

engedélye alapján történhet. 

(5) Azon erdőterületek (erdőtörvény hatálya alá tartozó területek) esetében, ahol az övezeti 

besorolás más tevékenységet tesz lehetővé, ott is az erdőterület igénybevétele csak az 

erdészeti hatóság előzetes engedélyével valósulhat meg. 

 

36. Az erdőterületek Ev jelű övezeteinek részletes előírásai 

57. § 

 

Az Ev jelű védelmi erdőkben épületet és egyéb építményt elhelyezni nem lehet, kivéve az 

alábbi építményeket, amennyiben azok az erdő természeti értékeit és védelmi rendeltetését 

nem zavarják: 

a) erdei kilátó, magasles és védőkerítés, 

b) köztárgyak, valamint a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön 

jogszabályok keretei között, 

c) a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló műtárgyak, jelzőtáblák, 

d) honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények, 

e) nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők, padok, 

f) megújuló energiaforrás műtárgyai, amelyek használata során az övezetben az 

alaprendeltetésnek megfelelő használatot nem korlátozza, vagy attól nem igényel 

védelmet, 

g) természeti értékvédelem alatt álló védelmi erdőterületen a b), e) és f) pontokban 

felsorolt építmények nem helyezhetők el. 

 

37. Az erdőterületek Eg jelű övezeteinek részletes előírásai 

58. § 

 

(1) Az Eg jelű övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a legkisebb beépíthető telek területe (ha): ---- 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 0,03* 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 0,03 

e) a terepszint alatti beépítettség helye: építési helyen belül 

f) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 4,5 

*Az erdőterületek övezeteiben a beépíthető terület számításánál a telek 10 ha feletti 

területrészének csak a 10%-a vehető figyelembe. 

(2) Az Eg jelű erdőövezetben elhelyezhető építmények: 

a) elsősorban az erdő rendeltetésének megfelelő termelő-szolgáltató tevékenységeket 

kiszolgáló építmények (pl. farakodó építményei, erdészház, vadászház, állatetetők, 

erdőgazdasági fenntartó utak) 

b) a turisztikai használatot is szolgáló gyalogutak. 

(3) Az övezetben elsősorban az erdőgazdálkodással összeegyeztethető gazdasági építmények 

helyezhetők el. A jogszabályokban és a jelen rendeletben meghatározott (általános 

beépítési) feltételek teljesülése esetén, az erdőgazdálkodási funkciók ellátásához 

szükséges szolgálati lakás is létesíthető. A lakóépületben legfeljebb egy lakás létesíthető. 

Az övezetben más jellegű, az erdőterület rendeltetésével össze nem egyeztethető célú 

épület nem helyezhető el. 

(4) Az övezetben a teleknek csak a kivett művelési ágú része keríthető le, természetes hatású 

anyag használatával. Az övezet beépítetlen telkein kerítés csak vadvédelmi céllal 

létesíthető. 

(5) Az övezetben az alábbi melléképítmények, létesítmények helyezhetők el: 

a) közmű-becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) kerti építmény, 
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d) állatkifutó, 

e) trágyatároló, komposztáló. 

(6) A 10 ha-nál kisebb területű meglévő telkeken a már meglévő beépítés fenntartható, 

újjáépíthető, de további növelése (alapterület-bővítés, emeletráépítés, tetőtér-beépítés) 

nem lehetséges. 

(7) A gazdasági erdők övezetében mindazon építmények elhelyezhetők, amelyek a védelmi 

rendeltetésű erdőövezetben is elhelyezhetők. 

 

38. A mezőgazdasági területek (M) övezeteinek általános előírásai 

59. § 

 

(1) A mezőgazdasági területen elsősorban a növénytermesztés, az állattartás és 

állattenyésztés, a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, 

tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el. Egyes esetekben azonban az 

övezeti előírásokban foglalt feltételek fennállása esetén lakóépület is építhető. 

(2) Ha egy beépíthető méretű telek rendelkezik erdő, gyep (rét, legelő) vagy nádas művelési 

ágú alrészletekkel is, ezek a telekrészek csak akkor építhetők be, ha a telek más kivett, 

vagy művelésből kivehető résszel nem rendelkezik. 

(3) Az övezetben a teleknek csak a kivett művelési ágú része keríthető le. A beépítetlen telek, 

vagy telekrész nem keríthető le. 

(4) Az övezetek területén épület, építmény csak szabadon állóan helyezhető el. Az épületek 

elhelyezésénél legalább 10 m mélységű előkertet és a szomszédos telekhatártól minimum 

4 méter oldaltávolságot kell biztosítani. 

(5) Az épületek földszinti padlószintje legfeljebb az eredeti terepszinthez képest 50 cm-rel 

nagyobb magasságban alakítható ki. 

(6) A mezőgazdasági övezetek bármelyikébe eső, mezőgazdasági művelési ágban 

nyilvántartott terület igénybe vehető birtoktest összterületébe történő beszámításánál, 

függetlenül attól, hogy az övezetben birtokközpont kialakítása engedélyezett, vagy sem. 

 

39. A mezőgazdasági területek Má övezeteinek részletes előírásai 

60. § 

 

Az Má-k jelű övezet előírásai: 

a) beépítési mód: --- 

b) a legkisebb beépíthető telek területe (m2): --- 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 0 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 0 

e) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): --- 

 

61. § 

 

Az Má-1 jelű övezet előírásai: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a legkisebb beépíthető telek területe (m2): 10.000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 3,0 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 3,0 

e) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 4,5 

f) a mezőgazdasági területek övezeteiben a beépíthető terület számításánál a telek 1,0 

ha feletti területrészének csak a 10%-a vehető figyelembe. 

 

62. § 

 

Az Má-2 jelű övezet előírásai:  

a) beépítési mód: szabadon álló 
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b) a legkisebb beépíthető telek területe (m2): 6.000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb terepszint feletti beépítettség (%): 10,0 

d) a beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 2,0 

e) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 4,5 

 

40. Farm- és tanyagazdálkodást, agroturizmust szolgáló építmények elhelyezését 

megengedő terület 

63. § 

 

(1) Az Má-f jelű farmgazdasági általános mezőgazdasági övezet beépíthető legkisebb 

birtoktest és a létesíthető beépítés fő paramétereit az alábbi táblázat előírásai 

tartalmazzák: 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a legkisebb kialakítható birtoktest összterülete (m2): 50.000 

c) a birtoktest telkeinek összterülete alapján alkalmazható beépíthetőség (%):  1,0 

d) a legkisebb kialakítható és beépíthető birtokközpont területe (m2): 10.000 

e) a birtokközpont telkén alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%):  20 

f) a birtokközpont telkén alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%):  20 

g) a legkisebb beépíthető (birtoktest részét nem képező) önálló telek területe (m2): 20.000 

h) birtoktest részét nem képező, önálló telek beépítésnél alkalmazható legnagyobb 

beépítettség terepszint felett (%): 3,0 

i) birtoktest részét nem képező, önálló telek beépítésnél alkalmazható legnagyobb 

beépítettség terepszint alatt (%): 3,0 

j) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 7,5 

(2) Az övezetben elsősorban a mezőgazdasági termelés és az agroturizmus agrárturizmus 

építményei helyezhetők el, azonban a jogszabályokban és a jelen rendeletben 

meghatározott (általános beépítési) feltételek teljesülése esetén lakóépület, továbbá 

kizárólag birtokközpont telkén mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szállás jellegű 

épület, vendéglátó épület is létesíthető. 

(3) A kialakítható lakóépületben a tulajdonos számára legfeljebb két lakás, ezen felül 

legfeljebb további két vendéglakás létesíthető.  

(4) A birtoktest képzés esetén a birtoktest összterületére vonatkoztatott beépítettség csak a 

birtok egyik, legalább 10.000 m2 nagyságú, birtokközpontként kialakított telkén vehető 

igénybe.  

(5) A birtokközpont telkén az újonnan kialakítandó építményeknek legalább 250 m-re kell 

lenniük a meglévő, illetve szerkezeti terven ábrázolt tervezett belterületi határtól. 

(6) A birtokközpont telkén a beépítettség nem haladhatja meg a 20%-ot. 

(7) Birtoktest és birtokközpont részét nem képező telken, ha területe legalább 30.000 m2, az 

létesíthető beépítés 3%.  

(8) Az övezetben megadott legnagyobb épületmagasság értékét a mezőgazdasági 

tevékenységhez technológiai okokból szükséges üzemi építmények (pl. silók) legfeljebb 

kétszeresen haladhatják meg. 

(9) Az övezetben a melléképítmények közül közműbecsatlakozási műtárgy, közműpótló 

műtárgy, hulladéktartály-tároló, önálló - épülettől különálló – kirakatszekrény, kerti 

építmény, állat-ól, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, 

folyadék- és gáztároló, antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhető el. 

 

41. A vízgazdálkodási övezet (V) előírásai 

64. § 

 

(1) A település vízgazdálkodási övezetei a csatornák és a mocsarak területe. 

(2) A csatornák medre mentén mindkét oldalon a fenntartás számára 6-6 m széles sávot 

szabadon kell hagyni. 
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42. A Tk jelű természetközeli terület övezet részletes előírásai 

65. § 

 

Az övezet telkei nem építhetők be. 

 

43. A Különleges beépítésre nem szánt területek (Kb) általános előírásai 

66. § 

 

A beépítésre nem szánt különleges területek övezeteiben a melléképítmények közül közmű-

becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló, kerti építmény, 

komposztáló, építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop helyezhető el. 

 

67. § 

 

(1) A Kb-spt jelű sportturisztikai célú területek övezet előírásai: (gokartpálya) 

a) beépítési mód: szabadon álló 

b) a kialakítható legkisebb telek terület (m2): 100.000 

c) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint felett (%): 10 

d) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%): 10 

e) a beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m): 7,5 

f) a beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%): 40 

g) szintterületi mutató: 0,2 

(2) Az övezetben elhelyezhető építmények a nagy kiterjedésű sportolási célú rendeltetésen 

kívül: 

a) sportterület, 

b) vásárok, rendezvények és a sportolás kiszolgáló létesítményei, 

c) vendéglátó, 

d) turisztikai, 

e) szállás 

rendeltetést is tartalmazhat. 

(3) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el: 

a) közmű becsatlakozási műtárgy, 

b) közműpótló műtárgy, 

c) hulladéktartály-tároló, 

d) kirakatszekrény, 

e) kerti építmény, 

f) építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

(4) Az övezet telkén több épület, építmény is elhelyezhető. 

 
44. Záró rendelkezések 

68. § 

 

(1) Ez a rendelet 2017. december 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően 

indult ügyekben kell alkalmazni. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kakucs Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

9/2004. (VII. 19.) önkormányzati rendelet és mellékletei hatályát veszti. 

(3) E rendelet mellékletei: 

a) 1. számú: SZT-1: Szabályozási tervlap (M=1:4.000) 

b) 2. számú: SZT-2: Szabályozási tervlap (M=1:8.000) 

c) 3. számú: Állattartásra vonatkozó rendelkezések 

(4) E rendelet függelékei: 

a) 1. számú: A nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek 

b) 2. számú: A nyilvántartott régészeti lelőhelyek listája 

 

Dr. Kendéné Toma Mária polgármester sk.  Farkasné Szabó Mária jegyző sk. 
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A 22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 1. MELLÉKLETE 

SZT-1 Szabályozási tervlap 

(M=1:4 000) 

 

A 22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 2. MELLÉKLETE 

SZT-2 Szabályozási tervlap 

(M=1:8 000) 

 

 

A 22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 3. MELLÉKLETE 

 

Állattartásra vonatkozó rendelkezések 

  

Az állattartó építmények védőtávolsági igényei (méterben) 

    A B  C  D  E  F G  H  

 1  Kistestű állat ólja, kifutója, trágya, 

vagy trágyalé tárolója és kedvtelésből 

tartott állat ólja, kennelje, kifutója  

Nagy- és közepes állat 

ólja, istállója, kifutója 

trágya, vagy trágyalé 

tárolója 

2 

1- 

100 

állatig 

100- 

500 

állatig 

501- 

1000 

állatig 

1001- 

4000 

állatig 

1- 

5 

állatig 

6- 

10 

állatig 

11- 

50 

állatig 

 3 Lakó, vagy üdülő 

épülettől 
8 10 15 20 10 

15 

 
20 

 4 Ásott, vagy mélyfúrású 

kúttól, vagy ismert, 

védett rétegtől 

10 10 15 20 15 15 50 

 5 Ásott, vagy mélyfúrású 

kúttól, vagy ismert, 

védett rétegtől 

külterületen 

20 20 20 20 20 20 50 

 6 Fúrt, telepített kúttól 5 5 10 10 5 5 10 

 7 Vízvezetéktől 1 1 1 1 2 2 2 

 8 Kerti csaptól 1 1 1 1 3 3 3 

 9 Külterületi pihenő 

épülettől 
8 8 10 15 10 15 20 
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A 22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 1. FÜGGELÉKE 

 

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek 

 

A) Natura 2000 hálózat: 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

szóló 14/2010. (V. 11) KvVM rendelet alapján: 

HUDI20051 jelű Turjánvidék - kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. Az érintett 

földrészletek: 0101, 0104/1, 0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0104/6, 0104/7, 0104/8, 0108/4, 0108/5, 

0108/6, 0108/7, 0108/8, 0108/9, 0108/10, 0108/11, 0108/12, 0108/13, 0108/14, 0108/15, 0108/16, 

0108/17, 0108/18, 0108/19, 0108/23, 01108/24, 0108/25, 0108/26, 0108/27, 0108/28, 0108/29, 

0108/30, 0109, 0110/1, 0110/2, 0110/3, 0110/4, 0110/5, 0110/6, 0110/7, 0110/8, 0111, 0112/1, 

0112/2, 0112/3, 0112/4, 0112/5, 0112/6, 0112/7, 0112/8, 0112/9, 0112/10, 0112/11, 0112/12, 0112/13, 

0112/14, 0112/15, 0112/16, 0112/17, 0112/18, 0112/19, 0112/20, 0112/21, 0113, 0114/1, 0114/2, 

0114/3, 0114/4, 0114/5, 0114/6, 0115, 0116/1, 0116/2, 0116/3, 0117, 0118, 0119, 0120/17, 0120/18, 

0120/19, 0120/20, 0120/21, 0120/22, 0120/23, 0120/24, 0123/1, 0123/6, 0124, 0125, 0130, 0134/18, 

0135/2, 0135/3, 0135/4, 0135/5, 0135/6, 0135/7, 0135/8, 0135/9, 0135/10, 0135/11, 0135/12, 0141/4, 

0141/5, 0141/6, 0141/7, 0141/8, 0141/9, 0141/10, 0149/1, 0149/2, 0149/3, 0149/4, 0149/5, 0149/6, 

0149/7, 0149/9, 0150, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156/10, 0156/12, 0156/13, 0160/2, 0160/24, 0160/25, 

0163, 0164. 

 

B) A törvény erejénél fogva, vagyis ex lege védett lápi tavi területek 

A vidékfejlesztési miniszter közleménye az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területekről 

(Megjelent: Vidékfejlesztési Értesítő 2012. január 13.) alapján az érintett földrészletek: 0108/10, 

0108/11, 0108/12, 0108/13, 0108/14, 0108/15, 0108/16, 0108/5, 0108/6, 0108/7, 0108/8, 0108/9, 

0109, 0110/7, 0110/8, 0118, 0154, 0155, 0156/10, 0160/25. A lehatárolásra váró ex lege védett láppal 

érintett ingatlanok: 0114/1, 0135/1, 0135/2, 0135/3, 0135/5, 0135/7. 

 

 

A 22/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 2. FÜGGELÉKE 

 

A nyilvántartott (azonosított) régészeti lelőhelyek listája 

 

 A B C D E 

1 Lelőhely neve Azon. Korszak és jelenség Település Helyrajzi szám 

2 

Dunavölgyi-

főcsatorna É-i 

része 

41223 őskor, település Kakucs 0141/4, 0141/3 

3 

Dunavölgyi-

főcsatorna D-i 

része 

57842 
középső bronzkor (Vatya kultúra) 

erődített település, földvár  
Kakucs 0123/4, 0123/3 

 

 

Kakucs, 2018. október 31. 

 

 

 

 

Dr. Kendéné Toma Mária     Farkasné Szabó Mária 

polgármester       jegyző 

 


