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önkormányzati rendelete
RÉPCELAK VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL
Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§ (1) bekezdésben meghatározott
feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
I.

fejezet

Általános rendelkezések
1. Értelmező rendelkezések

1.§ (1) E rendelet alkalmazásában
1. Akadálymentesítésre előkészített: az olyan módon tervezett és kialakított épületrész,
amely a terepszinthez legközelebb eső szintjén legalább egy huzamos emberi
tartózkodású helyiséget, valamint az azt kiszolgáló illemhelyet, fürdő helyiséget és
főzőhelyiséget akadálymentesítésre alkalmas méretekkel kiépítve tartalmaz. Az
előkészítettség azt jelenti, hogy a végleges akadálymentesített kialakítás építési
engedélyezési eljárást nem igénylő beavatkozással, a nyílászárók cseréje nélkül is
lehetséges.
2. Garázstömb: garázssorok összefüggő területe.
3. Haszonnövény: mindazon növények, amelyeket az ember valamilyen célra felhasznál. A
haszonnövények közé tartoznak a kultúrnövények, de azok a vadon élő fajok is,
amelyeket az ember rendszeresen termeszt.
4. Kialakult rend: Az övezeti előírások paramétereire vonatkozó fogalom. Olyan övezet,
építési övezet és annak paramétere, amely kialakulása korábban, a jelenleg megadható
paraméterektől eltérő módon történt meg. Ezek további alakítása során az illeszkedés
elvét kell érvényesíteni a meglévő karakterjegyek alapján.
5. Kisebb intenzitású övezet:azonos beépítésre szánt területhasználati használati egységen
belüli övezetek közül az, amelynek az összehasonlítás sorrendjében:
a)
b)
c)
d)

a beépítési aránya kisebb;
beépítési magassága kisebb;
az elhelyezhető rendeltetési egységek száma kevesebb;
a kialakítandó minimális zöldfelület mértéke nagyobb.
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6. Műszaki okból nem megvalósítható: olyan akadály vagy körülmény, amely az adott
technikai megoldás kivitelezését ellehetetleníti vagy irreális mértékben megdrágítja.
Önmagában az előírt műszaki megoldás átlagosnál költségesebb volta még nem indok
annak műszaki okból nem megvalósíthatóként értékelésére és annak elhagyására, ez az
átlag költségekhez képest igazoltan kétszeres vagy azt meghaladó beruházási érték felett
mérlegelhető.
7. Őshonos növényzet: a tájegységre és azon belül a kistájra jellemző növénypopulációk
összefoglaló neve, mely alkotó növényeinek felsorolását e rendelet 5. melléklete
tartalmazza.
8. Rendezett telek: az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló jogszabályban
ekként meghatározott fogalom
9. Saroktelek: az a telek, amely legalább két külön helyrajzi szám alatti, egymással legalább
30 és legfeljebb 150 fokos szöget bezáró határvonallal érintkezik.
10. Szabályozási szélesség: Az utca két oldalán az egymással szemben lévő telkek között
megengedett legkisebb távolság; a közút építési területének megengedett legkisebb
szélessége, a közterület szélessége a nem közterületek között.
11. Szakrális emlék: az emberi civilizáció által felismert vagy épített, a fizikai világban
kulturális vagy természeti örökségként megőrzött vallási vagy természetgyógyászati célú
építészeti objektum, építmény, jel, továbbá élő növény-populáció, vagy ásványi
konstelláció. A fogalom használata független a jelenleg tapasztalható rendeltetéstől, a
szakrális emlék tulajdonviszonyaitól vagy kezelőjétől.
12. Tájidegen növényfajok: tájidegennek számít miden olyan növény, mely képes az őshonos
vegetáció kiszorítására.
13. Tartalék égéstermék elvezető: olyan berendezés - általános névhasználattal tartalék
kémény - amely az épület legalább egy huzamos tartózkodású helyiségének és a főző
konyha szilárd tüzelésű fűtő, illetve sütő-főző berendezésének égéstermék elvezetésére
alkalmas.
14. Teremgarázs: kettőnél több gépkocsi befogadására alkalmas egymástól legfeljebb
acélhálóval elválasztott gépjárműtároló, mely egy, legfeljebb áthajtás esetén kettő
bejárattal rendelkezik.
15. Új építésű épület: olyan épület, amely e rendelet hatályba lépésekor még nem épült meg,
vagy olyan, a rendelet hatályba lépésekor már álló épület, amelynek jelentős mértékű
átalakítása során a földszinti padlószint 20 cm-t meghaladó mértékben változik, illetve a
felmenő tartószerkezetek nagyobb része elbontásra vagy átalakításra kerül.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalommeghatározások tekintetében az országos
településrendezési és építési követelményekről, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló jogszabályban és más jogszabályokban meghatározott fogalommeghatározások értendőek.
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II.

fejezet

Általános előírások
2. Telekalakításra vonatkozó előírások

2.§ (1) A területfelhasználási egység határa egyben kötelezően kialakítandó telekhatár is. Több
területfelhasználási egységet tartalmazó tömb esetén a szabályozási tervben jelölt területfelhasználási egység határa mentén a telekalakítás végrehajtható abban az esetben is, ha az így
létrejövő telkek területe nem éri el az övezetre előírt kialakítható legkisebb telek területének
mértékét.
(2) A telekalakítás akkor is megvalósulhat a kialakult építési telek esetében, ha szabályozási
vonal úgy szabályozza a telket, hogy az újonnan létrejött (szabályozott) telek, illetve
előkertjének mérete kisebb lesz, mint az építési övezeti előírásban rögzített minimális telekméret,
illetve előkert méret.
(3) A telekalakítás abban az esetben is megvalósulhat, ha rendezett telek vagy építési telek úgy
alakul ki, hogy meglévő beépítés esetén nem éri el az övezeti előírásban rögzített minimális
értéket vagy út céljára történt szabályozással érintett vagy beépítése a szabályozási terv
jelölésének megfelelően valósítható meg.
(4) A szabályozási tervben javasolt telekalakítások, telekosztások irányadó jellegűek, a
kedvezőbb telekszerkezet, telekméret kialakulásának eszközei.
(5) Az övezeti határ telekhatárhoz kötött. Övezeti határ csak telekhatáron lehet, egy telek csak
egy övezetbe tartozhat a (6) bekezdésben foglalt kivétellel.
(6) Beépítésre szánt területek területfelhasználási egységein belül a telekhatárok
megváltoztathatók, ha a módosítással érintett telkek méretei az érintett övezetek minimális
méreteit elérik. Az így változó telekhatárral az övezeti határ együtt mozog. Övezethatár menti
telekegyesítés esetén a kialakuló új telekre a kisebb intenzitású övezet előírásait kell alkalmazni.
(7) Az övezetek és az építési övezetek területén a kialakítható telkek megengedett legkisebb
szélességét:
a) a szabályozási tervben meghatározott kötelező vagy irányadó építési vonal esetén e
vonalon és attól a telek belseje felé mért 30 m-es sávban;
b) kötelező vagy irányadó építési vonal hiánya esetén az építési hely területén bármely, a
telek belseje felé mért 30 m-es sávban kell biztosítani.
(8) Úszótelek területe bővíthető. Az úszótelek bővítése esetén az azon lévő épület is bővíthető.
Új úszótelek csak közhasználatú építmény, egészségügyi-, szociális-, kulturális- és oktatási
építmény, valamint terepszint alatti személygépkocsi tároló épület számára alakítható ki.
(9) Új nyúlványos telek (nyeles telek) nem alakítható ki.
(10) Beépítésre szánt terület telkeinek megközelítésére szolgáló közút vagy magánút csak e
rendelet előírásai szerint alakítható ki, amennyiben annak nyomvonalát a szabályozási terv
tartalmazza.
(11) Beépítésre nem szánt területen a szabályozási terven jelölt utakon felül további kiszolgáló út
is kialakítható, amennyiben az új úttal érintett telkek rendeltetésszerű használata továbbra is
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biztosított marad. A szabályozási tervben nem szereplő, így kialakított kiszolgáló út legkisebb
szélessége 6,0 méter lehet.
(12) Beépítésre nem szánt területen gyűjtőút és annál magasabb szintű úthálózati elem, valamint
kerékpárút telkének kialakítása szabályozási terv módosításhoz kötött.
(13) Közművek műtárgyainak telke bármely övezetben kialakítható, e rendelet közművek
létesítésre vonatkozó előírásainak figyelembe vételével. A közmű telek kialakítására az övezet
telekméretre előírt korlátozások nem vonatkoznak.
(14) Építési övezetek területén a telekcsoport újraosztás kötelezettségével jelölt telkek esetében a
beépíthetőség feltétele az övezet normatív szabályozásának megfelelő, a tömb
településszerkezeti adottságait, útkapcsolatát optimálisan kihasználó, a terület rendeltetését
tükröző módon a telekcsoport újraosztása. A telekcsoport újraosztásának kötelezettsége a tömb
szabályozási terven jelölt részére, az ott érintett telkekre vagy azok olyan egységére vonatkozik,
melyek esetében a telekosztás megvalósítása révén az előzőekben megfogalmazott
városrendezési célok a tömbre vonatkozóan teljesülnek.

3. Kerítésekre vonatkozó előírások

3.§ (1) Beépítésre szánt területen kerítés létesítésének szabályait e rendelet 1. melléklete
szabályozza.
(2) Beépítésre nem szánt területen falazott vagy tömör kerítés - a közkertek kivételével - nem
létesíthető.
(3) Ahol a szabályozási terv új szabályozási vonalat jelöl, az utcai kerítést az új szabályozási
vonalon kell elhelyezni beépítésre szánt és nem szánt területen egyaránt.
(4) A telek közterületi vonalán az áttört kerítés legfeljebb 1,85 m magassággal létesíthető. Áttört
kerítéshez annak magasságán belül legfeljebb 60 cm magas tömör lábazat készíthető.
(5) A telek utcavonalán tömör kerítés létesítendő, ha az utcában hagyományosan kialakult
utcaképhez ez illeszkedik. Magasságát és anyaghasználatát illetően a kerítésnek illeszkednie kell
a szomszédos, meglévő kerítések kialakításához.
(6) A telek oldalsó és hátsó határán (a szomszédos telekkel határos vonalán), tömör vagy áttört
kerítés létesíthető legfeljebb 1,85 m közötti magassággal.
4. Elővásárlási jog

4.§ Répcelak város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 3. mellékletében felsorolt
ingatlanok tekintetében elővásárlási jogot gyakorol.
5. Településrendezési kötelezés

5.§ A beültetési kötelezettségű területek, telekrészek lehatárolását e rendelet 2. mellékletét
képező a szabályozási terv, míg a kötelezettség jellegét 6. melléklete tartalmazza.
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6. A közművek elhelyezésének általános előírásai

6.§ (1) Közműveket beépítésre szánt területen - a zártsorú beépítésű, úszótelkes tömbök
kivételével - csak a telek építési hely határán kívüli területrészére lehet elhelyezni.
(2) A meglévő közművek szükségessé váló kiváltásakor a feleslegessé váló közművet el kell
bontani, használaton kívül helyezett közmű nem hagyható a helyén, kivéve ha annak eltávolítása
műszaki okból nem megvalósítható.
7. Közművek elhelyezésének ágazatonkénti előírásai

7.§ (1) A település közigazgatási területén megvalósítandó út és az ahhoz tartozó közművek és
műtárgyak építése – külön megállapodás hiányában – az ingatlan mindenkori tulajdonosának
feladata és a költségeit az ingatlan mindenkori tulajdonosa viseli.

(2) Szakrális emlék 50 méteres körzetében nagyfeszültségű légkábel és oszloptranszformátor
nem létesíthető.

8.§ (1) Lakóterületen, üdülőterületen és vegyes területen belül, valamint azok határától számított
500 m távolságon belül hírközlési és műsorszóró adó-vevő műtárgy nem helyezhető el.
(2) Az (1) bekezdésen kívüli egyéb területeken hírközlési és műsorszóró adó-vevő műtárgy
létesítése az alábbi korlátozásokkal lehetséges:
a) a hírközlési és műsorszóró adó-vevő műtárgy önálló építményként létesíthető, és
b) a hírközlési és műsorszóró adó-vevő műtárgy közúti megközelítése biztosított, és
c) a hírközlési és műsorszóró adó-vevő műtárgy tervezésénél figyelembe vételre kerültek
a terepadottságok, a tájba illeszkedés, és a növényzettel takarás.

9.§ (1) Távközlési hálózatokat földbe fektetve, vagy alépítményben elhelyezve lehet létesíteni,
kivéve ha ez műszaki okból nem lehetséges.
(2) Azokon a területeken, ahol a távközlési hálózatok föld felett létesülnek, a közvilágítási és a
távközlési szabad vezetékeket közös oszlopsoron kell vezetni.
(3) Szakrális emlékek környezetében, hitéleti épületekben vagy azokon, valamint gyógyítónevelő rendeletetésű épületekben, azok tetőszerkezetében vagy tetőfödémén hírközlési adó- és
átjátszó berendezések - a helyi ellátást szolgáló eszközök kivételével - nem telepíthetők.

8. Közlekedési és közműterület
10.§ (1) Az egyes közlekedési területek útkategóriák szerinti besorolását a rendelet 4. melléklete
tartalmazza. A közlekedési területekhez tartozó közúti minta-keresztszelvényeket a rendelet
7. melléklete tartalmazza. A közlekedési területeket a közúti minta-keresztszelvényen ábrázolt
módon, a rendelet 5. melléklete szerinti fásítással kell megvalósítani.
(2) Az utak építéséhez szükséges építési területek szélességét a szabályozási terv tartalmazza.
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9. Az építés általános szabályai

11.§ (1) Terepszint alatti épület, épületrész - a közterületek terepszintje alatt elhelyezett
gépjármű parkoló kivételével - kizárólag az építési hely határán belül létesíthető.
(2) Terepszint alatti építmény beépítésre szánt területen az oldalkert területén kívül, az előírt
legkisebb zöldterület biztosításával helyezhető el.
(3) Terepszint alatti teremgarázs és egyéb közlekedési építmény a beépítésre nem szánt területek
közül kizárólag a közlekedési-, közmű elhelyezési területen, és ott korlátozás nélkül
elhelyezhető.
(4) Terepszint alatti építmény magassági elhelyezését a környező terepszinthez illeszkedve kell
kialakítani. Épülethez közvetlenül kapcsolódó terepszint alatti építmény vagy építményrész által
kialakuló rendezett terep megváltozott magassága nem vehető figyelembe az épület-, illetve
homlokzatmagasság megállapítása során. Ilyen esetben a terepnek az építést megelőző eredeti
szintjét kell figyelembe venni.
12.§ (1) Új építésű épület huzamos használatra szolgáló helyiségének padlóvonala nem lehet
alacsonyabban a megközelítésre szolgáló útkorona magasságánál az úttengelytől számított 20
méteren belüli sávban, kivéve, ha ez műszaki okból nem megvalósítható.
(2) Új építésű épület egy huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségét szilárd tüzelésre alkalmas,
gravitációs üzemű tartalék égéstermék elvezetővel kell ellátni.
(3) Új építésű épület legalább egy önálló rendeltetési egységét vagy annak a földszinti
helyiségeit akadálymentesítésre előkészített módon kell kialakítani.
(4) Lakó-, üdülő- és középületek esetében a megújuló energiaforrású berendezés, eszköz,
műtárgy lakó- és településközpont építési övezeten belül az alábbi korlátozással létesíthető:
a) Önállóan elhelyezett megújuló energiaforrású berendezés, eszköz, műtárgy magassága
nem haladhatja meg az építési övezetre vonatkozó maximális beépítési magasság
értékét, a telepítési távolság a szomszédos telekhatároktól a közterületi telekhatár
kivételével meg kell, hogy haladja a megújuló energiaforrású berendezés, eszköz,
műtárgy tervezett magasságának a felét,
b) Épületrészeként elhelyezett megújuló energiaforrású berendezés, eszköz, műtárgy a
közterület felőli magastetős kialakítású homlokzaton nem helyezhető el, lapos vagy
alacsony hajlásszögű tető alkalmazása esetén megújuló energiaforrású berendezés,
eszköz, műtárgy csak a közterület felől takartan helyezhető el.
III. Fejezet
Részletes övezeti előírások

10. Beépítésre szánt területek építési övezeti előírásai
13.§ A beépítésre szánt területek építési övezeti előírásait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

6

11. Beépítésre nem szánt területek övezeti előírásai
14.§ (1) A közlekedési területen szállás és lakás céljára szolgáló épület nem helyezhető el.
(2) A közlekedési terület telkén épület - a szakrális emlék kivételével – a telek legfeljebb 2%ának igénybevételével, maximum 7,50 m beépítési magassággal helyezhető el.

15.§ (1) A zöldterület a szabályozási terven közparkként (Zkp) lehatárolt, jellemzően állandóan
növényzettel fedett közterület.
(2) Közpark területén a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely,
tornapálya, gyermekjátszótér, jégpálya, KRESZ park, sportpálya), vendéglátó épület, pavilon,
szabadtéri színpad és a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el.
(3) A közpark területének beépítettsége max. 3 % lehet, max. 6,0 m épületmagassággal. Közpark
közhasználat elől elzárt területe az összterület max. 5 %-a lehet.
(4) Ha a közparkban található faállomány fennmaradása biztosítható, akkor a közpark
területének legfeljebb 50%-a alatt mélygarázs létesíthető legalább 1 méter földtakarással.

(6) Közpark területén az azt igénybe vevők számára szükséges gépkocsi parkoló terepszinten,
fásítva, „zöldbeton” burkolattal kell kialakítani, legfeljebb a közpark területének 5 %-án. vagy a
(4) bekezdés szerint.
12. Mezőgazdasági területek

16.§ (1) Kertes mezőgazdasági területhez (Mk) a jellemzően kistelkes, kisüzemi művelésű,
hagyományosan kertgazdálkodású területrészek (zömmel volt zártkerti területek) tartoznak.
(2) A kertes mezőgazdasági terület elsősorban haszonnövény termesztésre szolgál, legfeljebb 3
%-os beépítettséggel. Az övezeten belül birtokközpont, állattartó telep nem létesíthető.
(3) Az épület oldalhatáron álló beépítési módú és legfeljebb 3 %-os beépítettségű beépítés
elhelyezését úgy kell meghatározni, hogy a hátsókert műveléséhez a megközelítés biztosítható
legyen, és legalább egy gépjármű elhelyezésére telken belül lehetőség maradjon.
(4) A telek beépítettsége nem haladhatja meg – a terepszint alatti pince kivételével - a 45 m2-es
bruttó szintterületet, és a 3,5 m épületmagasságot.
(5) A beépíthetőség szempontjából említett művelési ágak (szőlő, gyümölcsös, szántó, kert,
kivett) az esetben vehetők figyelembe, ha a telek területének legalább 75%-a az említett művelési
ágban nyilvántartott (földhivatali nyilvántartás) és ténylegesen is úgy művelt.
(6) A beépíthetőség szempontjából kivett területek esetén kertes mezőgazdasági területen
a) sport és szabadidős építmény,
b) külön jogszabály szerint építési engedély nélkül végezhető tevékenységek köré tartozó
növénytermesztésre szolgáló üvegház
c) növénytermesztést szolgáló fóliasátor,
d) park, játszótér, továbbá sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je
után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgya,
e) jogszabályi előírásoknak megfelelő, meghatározott rendeltetéssel rendelkező, és
legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas vagy nettó 20 m2 alapterületet meg
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nem meghaladó - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű
építmény
f) bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb
magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó is elhelyezhető.

17.§ Az Má-1 jelű általános mezőgazdálkodási övezetben építmények elhelyezése az alábbiak
szerint megengedett:
a)

b)
c)
d)

e)

a beépíthető telek: legkisebb területe:
3,0 ha, birtokközpont esetében 1,0 ha
szélessége:
50,0 m
mélysége:
80,0 m
a beépítés aránya legfeljebb: 3%
az elő-, oldal- és hátsókert mérete kialakult rend szerinti, vagy min. 10,0 m.
az építmények összesített bruttó alapterülete telkenként a 900,0 m2-t, birtokközpont
esetén az 1500,0 m2-t nem haladhatja meg
a megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 m, amennyiben a gazdasági épület
sajátos funkciója miatt ennél nagyobb épületmagasságot igényel, akkor technológiai
indok esetén legfeljebb 25 m.
a beépítési mód szabadonálló.

18.§ (1) Az Má-2 jelű élelmiszeripari mezőgazdálkodási övezetben a mezőgazdasági művelés
mellett élelmiszer ipari tároló, feldolgozó tevékenység is folytatható az alábbiak szerint:
a)

b)
c)

d)
e)
f)

a beépíthető telek: legkisebb területe:
2000 m2
szélessége:
20,0 m
mélysége:
80,0 m
a beépítés aránya legfeljebb: 10%
az elő-, oldal- és hátsókert mérete kialakult rend szerinti, vagy min. 10,0 m.
a megengedett legnagyobb épületmagasság 7,5 m, amennyiben a gazdasági épület
sajátos funkciója miatt ennél nagyobb épületmagasságot igényel, akkor technológiai
indok esetén legfeljebb 25 m.
a beépítési mód szabadonálló.
lakóépület nem építhető
állattartó telep nem létesíthető, hígtrágyás rendszerű állattartás nem folytatható
13. Vízgazdálkodási terület

19.§ (1) A V jelű vízgazdálkodási területhez a folyóvizek, patakok medre és parti sávjai
tartoznak. Az övezetben épület nem létesíthető.
(3) A Vü jelű vízgazdálkodási üzemi területen vízmű és vízbeszerzési funkciónak megfelelő
épület, építmény helyezhető el. Az épület által elfoglalt terület a vízmű telekterület 10%-át, és az
új épületmagassága a 7,5 m-t nem haladhatja meg.
14. Kialakult rendre vonatkozó rendelkezések

20.§ (1) A 17.§ építési övezeti előírásaitól eltérően kialakult telekméreteket, telekhasználatot
vagy megvalósult épületet és bármely más, az övezetre előírt követelményeknek meg nem felelő
övezeti tényezőt, ha az e rendelet hatályba lépése előtt jogszerűen vagy jóhiszeműen valósult
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meg, továbbá, ha annak megvalósulása érvényes építési engedély alapján folyamatban van kialakultnak kell tekinteni.
(2) Kialakult, épülettel már beépített telek esetén, amennyiben a telek területe kisebb a
megengedettnél és a telekhatár módosítása műszaki okból nem lehetséges, az övezeti
előírásoknak megfelelően telekalakítás nélkül is végezhető a telken építési munka. A meglévő
épület elbontását követően a telek nem tekinthető építésjogi szempontból rendezett teleknek.
(3) Amennyiben a meglévő épület beépítési magassága az övezeti előírásoknak nem felel meg,
az építési munka során annak értéke - a tartószerkezetileg indokolt megerősítő szerkezetek
magasságának kivételével - nem növelhető. A szintterület növelése a tetőtér beépítésével
lehetséges. Új épület építésekor az építési övezeti előírásoknak megfelelő beépítési magasságot
kell alkalmazni.
(6) A már kialakult ipari, egyéb ipari és kereskedelmi, szolgáltató területen építési övezetekben
az elő oldal- és hátsókerti méretek a kialakult beépítésnek megfelelően alkalmazandók.
(7) A kereskedelmi, szolgáltató és ipari területeken a már beépített ingatlanok telekosztása,
telekhatár rendezése során a kialakult esetben az elő, oldalkert és hátsókert mérete legalább 1 m.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
21.§ (1) Ez a rendelet az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének Répcelak Város
rendezési tervéről szóló 32/2001.(XII.13.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító 24/2005
(II.25.), 8/2006.(II.28.), 15/2007.(X.26.), 10/2010.(III.31.), 17/2011.(VII.29.), 28/2011.(XII.16.),
9/2015(II.27.), 17/2015.(VI.26.) önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet 2. mellékletét képező szabályozási terv módosítása esetén a hatályos tervlapot,
tervlapszelvényt a módosító rendelet záradékolása azonosítja.
Répcelak, 2017. március 30.

Szabó József

dr. Kiss Julianna

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve: Répcelak, 2017. március 31-én.
dr. Kiss Julianna sk.
jegyző
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1. melléklet a 10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Beépítésre szánt területek építési övezeti előírásai
2. melléklet a 10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Szabályozási tervlap szelvények
Szabályozási tervlap szelvényei
Címlap
Szelvénykiosztások tervlap
C1-D2

1 : 4 000

E1-F2

1 : 4 000

G1-H2

1 : 4 000

I1-J2

1 : 4 000

A3-B4

1 : 4 000

G3-H4

1 : 4 000

I3-J4

1 : 4 000

A5-B6

1 : 4 000

G5-H6

1 : 4 000

I5-J6

1 : 4 000

A7-B8

1 : 4 000

C7-D8

1 : 4 000

E7-F8

1 : 4 000

G7-H8

1 : 4 000

C3

1 : 2000

D3

1 : 2000

E3

1 : 2000

F3

1 : 2000

C4

1 : 2000

D4

1 : 2000

E4

1 : 2000

F4

1 : 2000

C5

1 : 2000

D5

1 : 2000

E5

1 : 2000

F5

1 : 2000

C6

1 : 2000

D6

1 : 2000

E6

1 : 2000

F6

1 : 2000

Jelmagyarázat
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3. melléklet a 10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Elővásárlási joggal terhelt területek:
Hrsz.
0137/96
0137/119

Közcél
Déli településkapu kialakításánál önkormányzati fejlesztés kialakításának
lehetősége

0137/120
0137/131
0137/133
0137/143
0137/145
0137/147
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4. melléklet 10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Közutak besorolása

Tervezési
osztály jele

Út kezelője

OTÉK
szerinti
minimális
szélessége
[m]

M86 gyorsforgalmi út

Külterületi gyorsforgalmi
út, autóút

K.II.A.

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Vas Megyei
Igazgatósága

60,0

Csak külterületi
szakasza van

86. számú RédicsSzombathelyMosonmagyaróvár
másodrendű főút

Külterületi főút,
II. rendű főút, belterületi
főút,
II. rendű főút

K.IV.B.
B.IV.b.D.

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Vas Megyei
Igazgatósága

40,0

Belterületen
Petőfi Sándor utca
és Vörösmarty
utca

OTÉK
szerinti
minimális
szélessége
[m]

Megjegyzés

Út neve

Útkategóriája

Megjegyzés

Útkategóriája

Tervezési
osztály jele

Út kezelője

8615. jelű RépcelakRépceszemere összekötő
út

Külterületi mellékút,
összekötő út,
belterületi mellékút,
gyűjtőút

K.V.B.
B.V.c.D.

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Vas Megyei
Igazgatósága

30,0

Belterületen
Csánigi utca és
Zrínyi Miklós
utca

8447. jelű RábapatyRépcelak összekötő út

Külterületi mellékút,
összekötő út,
belterületi mellékút,
gyűjtőút

K.V.B.
B.V.c.D.

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Vas Megyei
Igazgatósága

30,0

Belterületen
Széchenyi István
utca

86124. jelű Csánig bekötő
út

Külterületi mellékút,
bekötő út

K.V.B.

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Vas Megyei
Igazgatósága

30,0

Csak külterületi
szakasza van

86317. jelű Répcelak
állomáshoz vezető út

Belterületi mellékút,
gyűjtőút

B.V.c.D.

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
Vas Megyei
Igazgatósága

30,0

Csak belterületi
szakasza van, az
Ady Endre utca

Bartók Béla utca

Belterületi mellékút,
gyűjtőút

B.V.c.D.

Répcelak Város
Önkormányzata

22,0

Csak belterületi
szakasza van

Gárdonyi utca (Petőfi és
Honvéd utcák között)

Belterületi mellékút,
gyűjtőút

B.V.c.D.

Répcelak Város
Önkormányzata

22,0

Csak belterületi
szakasza van

Honvéd utca

Belterületi mellékút,
gyűjtőút

B.V.c.D.

Répcelak Város
Önkormányzata

22,0

Csak belterületi
szakasza van

Avar utca

Belterületi mellékút,
gyűjtőút

B.V.c.D.

Répcelak Város
Önkormányzata

22,0

Csak belterületi
szakasza van

Hunyadi utca (Vörösmarty
és Avar utcák között)

Belterületi mellékút,
gyűjtőút

B.V.c.D.

Répcelak Város
Önkormányzata

22,0

Csak belterületi
szakasza van

Út neve
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5. melléklet a 10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Őshonos növényzet felsorolása
Az őshonos növényzet fenntartásához szükséges javasolt fajok telepítése.
Külterületi útmenti fásításhoz ajánlott fafajok:
-

Quercus robur (kocsányos tölgy)

-

Quercus petraea (kocsánytalan tölgy)

-

Carpinus betulus (gyertyán)

-

Fraxinus excelsior (magas kőris)

-

Fraxinus ornus (virágos kőris)

-

Acer pseudoplatanus (hegyi juhar)

-

Acer campestre (mezei juhar)

-

Tilia cordata (kislevelű hárs)

-

Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)

-

Tilia tomentosa (ezüsthárs)

Település útjainak növénytelepítéséhez ajánlott növényfajok:
Fák
Díszfák
Magas fák
-

Quercus robur (kocsányos tölgy)

-

Quercus petraea (kocsánytalan tölgy)

-

Carpinus betulus (gyertyán)

-

Tilia cordata (kislevelű hárs)

-

Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)

-

Fraxinus excelsior (magas kőris)

Középmagas fák
-

Fraxinus ornus (virágos kőris)

-

Acer campestre (mezei juhar)

-

Prunus padus (zselnicemeggy)

-

Pyrus pyraster (vadkörte)

Gyümölcsfák
-

Cseresznye

-

Meggy

-

Szilva

-

Ringló
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Cserjék
Utcák zöldfelületein
-

Hibiscus syriacus (mályvarósa)

-

Lavandula angustifolia (fás levendula)

-

Forsythia x intermedia (aranyvessző)

-

Hydrangea arborescens (fás hortenzia)

-

Deutzia scabra (gyöngyvirágcserje)

-

Paeonia lactiflora (fás bazsarózsa)

-

Potentilla fruticosa (cserjés pimpó)

-

Salvia officinalis (zsálya)

-

Spiraea sp. (gyöngyvessző)

-

Syringa vulgaris (orgona)

-

Buddleia davidii (nyári orgona)

-

Buxus sempervirens (puszpáng)

14

6. melléklet a 10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Beültetési kötelezettség választható növényfajai
Háromszintes védőzöldsáv létesítéséhez ajánlott fafajok:
-

Quercus robur (kocsányos tölgy)

-

Quercus petraea (kocsánytalan tölgy)

-

Carpinus betulus (gyertyán)

-

Fraxinus excelsior (magas kőris)

-

Fraxinus ornus (virágos kőris)

-

Acer pseudoplatanus (hegyi juhar)

-

Acer campestre (mezei juhar)

-

Tilia cordata (kislevelű hárs)

-

Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs)

-

Tilia tomentosa (ezüsthárs)

Háromszintes védőzöldsáv létesítéséhez ajánlott cserjék:
-

Forsythia x intermedia (aranyvessző)

-

Ligustrum vulgare (közönséges fagyal)

-

Ligustrum ovalifolium (télizöld fagyal)

-

Cornus mas (húsos som)

-

Cornus sanguinea (veresgyűrű som)

-

Philadelphus coronarius (jezsámen)

-

Philadelphus pubescens (molyhoslevelű jezsámen)

-

Syringa vulgaris (közönséges orgona)

-

Pyracantha coccinea (tűztövis)

-

Weigela florida (rózsalonc)

-

Buddleia davidii (nyáriorgona)

-

Euonymus europaeus (közönséges kecskerágó)
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7. melléklet a 10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Út-mintakeresztszelvények
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1. függelék a 10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez
1. a. Műemlékek felsorolása
Radó kastély Kertész-lak,
hrsz:300
1. b. Műemléki környezet helyrajzi számai
A Radó-kastély közvetlen környezetében található telkekre vonatkozóan.
Helyrajzi szám: 301, 302/1, 310
1. c. Régészeti érték felsorolása
Répcelak nyilvántartott és védett régészeti területei
Sorszám Nyilvántart.
azonosító
száma

Lelőhely neve

Kora és jellege

Hrsz.*

y koord
(EOV)

x koord
(EOV)

1.

46263

Várdomb,
honfoglalás kor,
Homokbánya temető,
(részben Belsőföldvár /
dűlő III., V.)
castellum

036, 043, 044/2,
051/1, 052, 054,
058, 059

496203

233436

2.

29929

Belső-dűlő

réz- és bronzkor,
település

028

496463

233999

3.

29930

Belső-dűlő II.

réz-, bronz- és
kelta kor,
település

043, 1001/11,
1001/4, 1001/13,
023/2, 023/4,
1001/5, 1001/6,
1001/7, 1001/9,
1001/8, 1004,
1001/10

496343

233607

4.

42663

Belső-dűlő III.

germán sír, kora
022, 023/14, 023/9,
Árpád-kori temető 023/15

496614

233820

5.

42678

Belső dűlő IV.

középkor,
település

034/10, 034/9, 034/8 495965

233680

6.

42680

Belső dűlő V.

középkor,
település

027, 028, 023/14,
023/9, 023/15

496525

233903

7.

30761

Galagonyás /
Gelegenyés

bronz-, kelta,
római és Árpádkori település

058, 053, 054, 055, 496026
034/1, 034/10,
034/9, 034/8, 035,
042, 041, 056, 057,
043, 052, 051/3,
059/2, 069/14,
068/1, 036/2,
034/11, 039/4, 059/3

233300
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8.

42672

Kecske-kút

középkor,
település

0177, 0194

499043

232709

9.

52199

Belterület:
Gyepre-dűlő,
Hunyadi u.

újkőkor, település

952, 953, 954, 955,
956, 957, 958, 959,
962, 964, 965, 966,
967, 968, 969, 970,
971, 972, 0151/8,
0151/9, 0151/10,
0151/48, 973, 960,
961, 963, 0142/15,
0142/14

497684

232329

10.

67115

Rába-mellék

újkőkor,
középkor,
település

0167/12, 0167/11,
0167/9, 0167/10,
0167/8

498999

232209

11.

67117

Ajkai-tag

középkor,
település

0159/1, 0159/4,
0159/8, 0159/9

498156

231510

12.

43062

Haraszt

őskor, középkor,
település

0142/25, 0142/23,
0142/21, 0142/19,
0142/29, 0142/28,
0142/27, 0142/26,
0142/30, 0145,
0146/12, 0146/11,
0146/10, 0146/19,
0146/20, 0146/2,
0146/17, 0146/13,
0142/32

497241

231857

13.

43061

Bíró-földek

őskor, kora
vaskor, Árpád- és
középkor

0137/99, 0137/67,
0137/72, 0137/96,
0137/73, 0137/88,
0137/64, 0137/92,
0137/91, 0137/90,
0137/89, 0137/93,
0137/98, 0137/38,
0137/37

496608

231632

14.

80847

Magszeg-alja

ős- és római kor,
település

0145, 0146/17,
0155/1, 0142/13,
0154/6, 0149/3,
0149/4

497704

231868

15.

80849

Ajkai-tag

késő középkor,
település

0167/12

499411

232442

16.

43383
CSÁNIG,
átnyúlik
Répcelakra!

Öntözőcsatorn
a előtt

római kori villa
(?)

0181/2

498004

233485

17.

80845
NICK, átnyúlik
Répcelakra!

Deczki-tag

késő középkor,
település

0137/79, 0137/80,
0137/85

496337

231323

2

Építési övezet jele
Lf-01 a történelmi településmagban kialakult lakóterület
és megnevezése
A
B
C
D
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

12,0 m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés
kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
(db)
meglévő épület, építmény

3.2
3.3

beépítés módja
3.4
3.5

nincs kikötés

40,0 m
nincs kikötés
OTÉK 14.§ szerint, a (2) bek.
2, egy épülettömegben
“K” kialakult,

új épület vagy építmény

“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

30%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

40%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Tetőtér beépítés

3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4.1

Egyéb előírások

4.4

előkert: 0 m, oldalkert:4,0 m, hátsókert: 6,0 m

max.: 6,0 m
huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épület
min. párkánymagassága utcafronton.: min. 3,5 m

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

30%

közműellátás mértéke és módja

részlegesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Gépkocsi elhelyezés saját telken, beleértve a
vendégforgalom, áruszállítás, stb. igényt is.
Telkenként a telekkel határos közterületek
irányába közterületenként legfeljebb egy-egy
útcsatlakozás létesíthető.
A kerítésmező max.: 1,85m magas lehet.
Huzamos emberi tartózkodásra szolgáló,
valamint utcafronton elhelyezett egyéb épület,
építmény fő tömege min. 30°-os magastetővel
létesülhet.
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

4.2
4.3

új épület vagy építmény

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

3.10

4

“K” kialakult

kerítés
egyéb kikötés

Építési övezet jele
Lf-02 újonnan beépítésre kijelölt, gazdálkodásra is alkalmas lakóterület
és megnevezése
A
B
C
D
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

18,0 m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés
kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
(db)
meglévő épület, építmény

3.2
3.3

beépítés módja
3.4
3.5

1000

nincs kikötés
1000
OTÉK 14.§ szerint, a (2) bek.
2 egy épülettömegben
“K” kialakult

új épület vagy építmény

“O” - oldalhatáron álló beépítés,

meglévő épület, építmény

“K” kialakult

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

30%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

40%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m)
megengedett
maximum.
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság

6

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

“K” kialakult

4.1

Egyéb előírások

huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épület
párkánymagassága utcafronton.: min. 3,5 m

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

30%
részlegesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Gépkocsi elhelyezés saját telken, beleértve a
vendégforgalom, áruszállítás, stb. igényt is.
Telkenként a telekkel határos közterületek
irányába közterületenként legfeljebb egy-egy
útcsatlakozás létesíthető.
A kerítésmező max.: 1,85m magas lehet.

kerítés
egyéb kikötés

4.4

előkert: 5,0 m, oldalkert:6,0 m, hátsókert: 6,0 m

közműellátás mértéke és módja

4.2

4.3

új épület vagy építmény

Huzamos emberi tartózkodásra szolgáló,
valamint utcafronton elhelyezett egyéb épület,
építmény fő tömege min. 30°-os magastetővel
létesülhet.
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

Építési övezet jele
Lk-01 kisvárosias lakóterületek - kialakult tömbházas terület
és megnevezése
A
B
C
D
1

1.1

utcafonti szélesség (m)

Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)
2

3

2.1

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés
kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
(db)
meglévő épület, építmény

3.2
3.3

beépítés módja
3.4
3.5

“K” kialakult
750
14,0 m
nincs kikötés
900
OTÉK 12.§ szerint, a (2) bek.
24 egy épülettömegben
“K” kialakult,

új épület vagy építmény

“Z”

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

50%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

30%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+3 Emelet

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 12,50 m

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

“K” kialakult

4.1

Egyéb előírások

4.4

előkert: 6 m, hátsókert: 6,0 m

nincs kikötés

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

70%

közműellátás mértéke és módja

teljesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Lakóegységenként 1,5 gépjármű elhelyezését
biztosítani kell. Lakóegységenként 1 gépkocsi
elhelyezés saját telken, további gépjárművek
elhelyezése 100m-en belül közterületen kiépített
parkolóterületen.
A kerítésmező max.: 1,50m magas lehet.
A hátsókert területén belül épület, gépjárműtároló
kivételével építmény nem létesíthető.

4.2
4.3

új épület vagy építmény

kerítés
egyéb kikötés

Építési övezet jele
Lk-02 kisvárosias lakóterületek - kialakult sorházas területek
és megnevezése
A
B
C
D
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

12,0 m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés
kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
(db)
meglévő épület, építmény

3.2
3.3

beépítés módja
3.4
3.5

“K” kialakult

nincs kikötés
500
OTÉK 12.§ szerint, a (2) bek.
500m2 telekterületenként 1db
“K” kialakult,

új épület vagy építmény

“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

40%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

40%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Emelet+Tetőtér

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 7,5 m

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

“K” kialakult

4.1

Egyéb előírások

4.4

előkert: 5 m, oldalkert:4,5 m, hátsókert: 6,0 m

nincs kikötés

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

60%

közműellátás mértéke és módja

teljesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Lakóegységenként 1,5 gépjármű elhelyezését
biztosítani kell. Lakóegységenként 1 gépkocsi
elhelyezés saját telken, további gépjárművek
elhelyezése 100m-en belül közterületen kiépített
parkolóterületen.
A kerítésmező max.: 1,50m magas lehet.
A hátsókert területén belül épület, gépjárműtároló
kivételével építmény nem létesíthető.

4.2
4.3

új épület vagy építmény

kerítés
egyéb kikötés

Építési övezet jele
Lk-03 kisvárosias lakóterületek - kialakult szabadonálló beépítéssel
és megnevezése
A
B
C
D
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

14,0 m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés
kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
(db)
meglévő épület, építmény

3.2
3.3

beépítés módja
3.4
3.5

750

nincs kikötés
900
OTÉK 12.§ szerint, a (2) bek.
24 egy épülettömegben
“K” kialakult,

új épület vagy építmény

“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

50%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

30%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+3 Emelet

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 12,50 m

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

“K” kialakult

4.1

Egyéb előírások

4.4

előkert: 6 m, oldalkert: 6 m, hátsókert: 6,0 m

nincs kikötés

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

70%

közműellátás mértéke és módja

teljesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Lakóegységenként 1,5 gépjármű elhelyezését
biztosítani kell. Lakóegységenként 1 gépkocsi
elhelyezés saját telken, további gépjárművek
elhelyezése 100m-en belül közterületen kiépített
parkolóterületen.
A kerítésmező max.: 1,50m magas lehet.
A hátsókert területén belül épület, gépjárműtároló
kivételével építmény nem létesíthető.

4.2
4.3

új épület vagy építmény

kerítés
egyéb kikötés

Építési övezet jele
Lke-01 kialakult kertvárosias lakóterületek
és megnevezése
A
B
C
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

14,0 m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés
kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
(db)
meglévő épület, építmény

3.2
3.3

beépítés módja
3.4
3.5

“K” kialakult
nincs kikötés

nincs kikötés
720
OTÉK 13.§ szerint, a (2) bek.
2 egy épülettömegben
“K” kialakult,

új épület vagy építmény

“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

30%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

50%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Emelet vagy Tetőtér beépítés

3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4.1

Egyéb előírások

4.4

előkert: 0 m, oldalkert:4,0 m, hátsókert: 6,0 m

max.: 6,0 m
huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épület
min. párkánymagassága utcafronton.: min. 3,5 m

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

30%

közműellátás mértéke és módja

részlegesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Gépkocsi elhelyezés saját telken, beleértve a
vendégforgalom, áruszállítás, stb. igényt is.
Telkenként a telekkel határos közterületek
irányába közterületenként legfeljebb egy-egy
útcsatlakozás létesíthető.
A kerítésmező max.: 1,85m magas lehet.
Huzamos emberi tartózkodásra szolgáló,
valamint utcafronton elhelyezett egyéb épület,
építmény fő tömege min. 30°-os magastetővel
létesülhet.
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

4.2
4.3

új épület vagy építmény

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

3.10

4

D

kerítés
egyéb kikötés

Építési övezet jele
Lke-02 kialakult kertvárosias lakóterületek
és megnevezése
A
B
C
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

14,0 m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés
kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
(db)
meglévő épület, építmény

3.2
3.3

beépítés módja
3.4
3.5

“K” kialakult
nincs kikötés

nincs kikötés
720
OTÉK 13.§ szerint, a (2) bek.
2 egy épülettömegben
“K” kialakult,

új épület vagy építmény

“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

30%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

50%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 6,0 m

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

D

4.1

Egyéb előírások

4.4

előkert: 5 m, oldalkert:4,0 m, hátsókert: 6,0 m

huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épület
min. párkánymagassága utcafronton.: min. 3,5 m

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

30%

közműellátás mértéke és módja

részlegesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Gépkocsi elhelyezés saját telken, beleértve a
vendégforgalom, áruszállítás, stb. igényt is.
Telkenként a telekkel határos közterületek
irányába közterületenként legfeljebb egy-egy
útcsatlakozás létesíthető.
A kerítésmező max.: 1,85m magas lehet.
Huzamos emberi tartózkodásra szolgáló,
valamint utcafronton elhelyezett egyéb épület,
építmény fő tömege min. 30°-os magastetővel
létesülhet.
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

4.2
4.3

új épület vagy építmény

kerítés
egyéb kikötés

Építési övezet jele
Lke-03 kialakult kertvárosias lakóterületek szabadon álló társasházakkal beépítve
és megnevezése
A
B
C
D
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

30,0 m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés
kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
(db)
meglévő épület, építmény

3.2
3.3

beépítés módja
3.4
3.5

nincs kikötés

nincs kikötés
1200
OTÉK 13.§ szerint, a (2) bek.
4 egy épülettömegben
“K” kialakult,

új épület vagy építmény

“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

30%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

50%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Emelet+Tetőtér

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 7,5 m

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

“K” kialakult

4.1

Egyéb előírások

4.4

előkert: 5 m, oldalkert:4,0 m, hátsókert: 6,0 m

huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épület
min. párkánymagassága utcafronton.: min. 4,5 m

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

30%

közműellátás mértéke és módja

részlegesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Gépkocsi elhelyezés saját telken, beleértve a
vendégforgalom, áruszállítás, stb. igényt is.
Lakóegységenként legalább 1,5 gépkocsi
elhelyezése kötelező. Telkenként legfeljebb kettő
útcsatlakozás létesíthető.
A kerítésmező max.: 1,85m magas lehet.
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

4.2
4.3

új épület vagy építmény

kerítés
egyéb kikötés

Építési övezet jele
Lke-04 újonnan alakult kertvárosias lakóterületek, és hozzá kapcsolódó új területek
és megnevezése
A
B
C
D
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

14,0 m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés
kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
(db)
meglévő épület, építmény

3.2
3.3

beépítés módja
3.4
3.5

720

nincs kikötés
720
OTÉK 13.§ szerint, a (2) bek.
2, egy épülettömegben
“K” kialakult,

új épület vagy építmény

“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

új épület vagy építmény

előkert: 5 m, oldalkert:4,0 m, hátsókert: 6,0 m
az előkert egyben kötelező építési vonal is

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

30%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

50%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

“K” kialakult

4.1

Egyéb előírások

4.4

huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épület
min. párkánymagassága utcafronton.: min. 3,5 m

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

30%

közműellátás mértéke és módja

részlegesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Gépkocsi elhelyezés saját telken, beleértve a
vendégforgalom, áruszállítás, stb. igényt is.
Lakóegységenként legalább 1,5 gépkocsi
elhelyezése kötelező. Telkenként a telekkel
határos közterületek irányába közterületenként
legfeljebb egy-egy útcsatlakozás létesíthető.
A kerítésmező max.: 1,50m magas lehet.
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

4.2

4.3

max.: 6 m

kerítés
egyéb kikötés

Építési övezet jele
Vt-01 A település történelmi falusi magja, városias átalakulásra kijelölve
és megnevezése
A
B
C
D
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

10,0 m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés

“K” kialakult

nincs kikötés
750
OTÉK 16.§ szerint, a (2) bek.

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
10 egység egy épülettömegben
(db)
meglévő épület,
„K“ Kialakult
építmény
beépítés módja
új épület vagy építmény “O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés
0m - egyben kötelező építési vonal, legalább az
épület utcafronti homlokzati falának 50%-a
előkert
esetében
az előkerti építési vonaltól számított 14m
oldalkert
mélységen túl legalább 5,5m a keleti telekhatártól

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

hátsókert legkisebb mérete

6,0 m

3.8

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

60%

3.9

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

20%

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Emelet+Tetőtér

3.10

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

3.11
3.12
3.13

terepszint alatti építés
3.14
4

“K” kialakult

4.1

Egyéb előírások

4.4

nincs kikötés

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

80%

közműellátás mértéke és módja

teljesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Lakóegységenként 1,5 gépjármű elhelyezését
biztosítani kell.

4.2
4.3

max.: 7,5 m

a hátsókertbe (udvarba) való bejutás biztosítandó
kerti kapun át vagy min. 2,7x3,0 m űrszelvényű
kapualjjal.

kerítés
egyéb kikötés

A kerítésmező max.: 1,50m magas lehet.
A hátsókert területén belül épület, gépjárműtároló
kivételével építmény nem létesíthető.

Építési övezet jele
Vt-02 Vegyes területek, jellemzően kereskedelmi és vendéglátó kialakult funkciókkal.
és megnevezése
A
B
C
D
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

25 m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés

“K” kialakult

nincs kikötés
600
OTÉK 16.§ szerint, a (2) bek.

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
4 egy épülettömegben
(db)
meglévő épület,
„K“ Kialakult
építmény
beépítés módja
új épület vagy építmény “O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

előkert
oldalkert

0,0 m
4,5 m

3.7

hátsókert legkisebb mérete

6,0 m

3.8

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

70%

3.9

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

10%

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Emelet+Tetőtér

3.10

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

3.11
3.12
3.13

terepszint alatti építés
3.14
4

“K” kialakult

4.1

Egyéb előírások

max.: 7,5 m
nincs kikötés

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

80%

közműellátás mértéke és módja

teljesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Lakóegységenként 1,5 gépjármű elhelyezését
biztosítani kell. Lakóegységenként 1 gépkocsi
elhelyezés saját telken, további gépjárművek
elhelyezése lakóegységekhez és kereskedelmi,
vendéglátó rendeltetési egységekhez 50m-en
belül közterületen kiépített parkolóterületen.

4.2

a hátsókertbe (udvarba) való bejutás biztosítandó
kerti kapun át vagy min. 2,7x3,0 m űrszelvényű
kapualjjal.

4.3
4.4

kerítés
egyéb kikötés

A kerítésmező max.: 1,50m magas lehet.
A hátsókert területén belül épület, gépjárműtároló
kivételével építmény nem létesíthető.

Építési övezet jele
Vt-03 Vegyes területek, jellemzően kereskedelmi funkciókkal.
és megnevezése
A
B
C
D
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

25 m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés

“K” kialakult

nincs kikötés
2000
OTÉK 16.§ szerint, a (2) bek.

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
8 egy épülettömegben
(db)
meglévő épület,
„K“ Kialakult
építmény
beépítés módja
új épület vagy építmény “O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

előkert
oldalkert

0,0 m
6,0 m

3.7

hátsókert legkisebb mérete

6,0 m

3.8

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

60%

3.9

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

20%

3.10

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+2 Emelet vagy Tetőtér beépítés

3.11

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 9,00 m

3.12
3.13

terepszint alatti építés
3.14
4

“K” kialakult

4.1

Egyéb előírások

4.4

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

80%

közműellátás mértéke és módja

teljesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Lakóegységenként 1,5 gépjármű elhelyezését
biztosítani kell. Gépkocsi elhelyezés saját
területen.
A kerítésmező max.: 1,50m magas lehet.
A hátsókert területén belül épület, gépjárműtároló
kivételével építmény nem létesíthető.

4.2
4.3

nincs kikötés

kerítés
egyéb kikötés

Építési övezet jele
Vi-01 Vegyes területek, jellemzően intézményi kialakult funkciókkal.
és megnevezése
A
B
C
D
1

1.1

utcafonti szélesség (m)

“K” kialakult

Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)
2

3

2.1

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés

3.3

beépítés módja

új épület vagy építmény

3.4
3.5

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.6

25 m
nincs kikötés
600

meglévő épület,
építmény
új épület vagy építmény

1 db, csak a terület fenntartásához kapcsolódóan
„K“ Kialakult
“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés
„K“ Kialakult
előkert: 6 m, oldalkert:6,0 m, hátsókert: 6,0 m

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

60%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

20%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+2 Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

“K” kialakult

OTÉK 17.§ szerint, a (2) bek.

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
(db)
meglévő épület,
építmény

3.2

“K” kialakult

4.1

Egyéb előírások

4.4

nincs kikötés

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

80%

közműellátás mértéke és módja

teljesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Az előírt parkolóigény 200m-en belül, beépítésre
szánt területen vagy közterületen kiépített
parkolóterületen, a terület tulajdonosával kötött
írásos megállapodással figyelembe vehető.
Elhelyezendő személygépjármű:az Oték 4sz.
melléklet szerint meghatározott mennyiség 50%-a.

kerítés
egyéb kikötés

A kerítésmező max.: 1,50m magas lehet.
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

4.2

4.3

max.: 12,5 m

Építési övezet jele
Gksz-01 Kereskedelmi szolgáltató területek a főút mentén
és megnevezése
A
B
C
D
1

1.1

utcafonti szélesség (m)

Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)
2

3

2.1

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

3.2

“K” kialakult
“K” kialakult
“K” kialakult
50m legalább az egyik kapcsolódó közeteület felé
nincs kikötés
nincs kikötés

megengedett rendeltetés

OTÉK 19.§ szerint, a (2) bek.

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma

nem létesíthető

meglévő épület, építmény

3.3

“K” kialakult

beépítés módja
3.4
3.5

“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

új épület vagy építmény

előkert: 0m, oldalkert:3,0 m, hátsókert: 6,0 m

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

40%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

40%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 6,00 m

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

új épület vagy építmény

4.1

Egyéb előírások

4.4

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

60%

közműellátás mértéke és módja

teljesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Az előírt parkolóigény 200m-en belül, beépítésre
szánt területen vagy közterületen kiépített

4.2
4.3

nincs kikötés

parkolóterületen, a terület tulajdonosával kötött
írásos megállapodással figyelembe vehető.

kerítés
egyéb kikötés

A kerítésmező max.: 1,50m magas lehet.
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

Építési övezet jele
Gksz-02 Kereskedelmi szolgáltató területek a déli bevezető úttól keletre
és megnevezése
A
B
C
D
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

telekcsoport újraosztás nélkül nem beépíthető

2.1

25m legalább az egyik kapcsolódó közeteület felé

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
Beépítés szabályai

600

megengedett rendeltetés

OTÉK 19.§ szerint, a (2) bek.

3.2

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma

nem létesíthető

3.3

beépítés módja

„SZ“ szabadon álló

3.4

előkert

7,5 m

3.5

oldalkert

4,5 m

3.6

hátsókert legkisebb mérete

6,0 m

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

60%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

20%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Emelet+Tetőtér

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 7,5 m

3.1

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

nincs kikötés

4.1
4.2
4.3
4.4

Egyéb előírások

nincs kikötés

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

80%

közműellátás mértéke és módja

részlegesen közművesített

gépkocsi elhelyezés
kerítés
egyéb kikötés

Gépkocsi elhelyezés saját telken.
A kerítésmező max.: 1,50m magas lehet.
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

Építési övezet jele
Gksz-03 Gazdasági kereskedelmi szolgáltató területek a délnyugati oldalon
és megnevezése
A
B
C
D
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

nincs kikötés

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
Beépítés szabályai

10 000

nincs kikötés
5 000

megengedett rendeltetés

OTÉK 19.§ szerint, a (2) bek.

3.2

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma

nem létesíthető

3.3

beépítés módja

„SZ“ szabadon álló

3.4

előkert

10 m

3.5

oldalkert

10 m

3.6

hátsókert legkisebb mérete

10 m

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

60%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

20%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+2 Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 9,00 m

3.1

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

“K” kialakult

4.1
4.2
4.3
4.4

Egyéb előírások

nincs kikötés

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

80%

közműellátás mértéke és módja

részlegesen közművesített

gépkocsi elhelyezés
kerítés
egyéb kikötés

Gépkocsi elhelyezés saját telken.
A kerítésmező max.: 1,50m magas lehet.
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

Építési övezet jele
Gip-01 Linde-Liss tömb ipari területe
és megnevezése
A
B
C
1

1.1

utcafonti szélesség (m)

Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)
2

3

2.1

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

3.2

D
“K” kialakult
“K” kialakult
50 000
nincs kikötés
nincs kikötés
10 000

megengedett rendeltetés

OTÉK 20.§ szerint, a (3)bek.

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma

nem létesíthető

meglévő épület, építmény

3.3

“K” kialakult

beépítés módja
3.4
3.5

“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

új épület vagy építmény

előkert: 0m, oldalkert: 6,0 m, hátsókert: 6,0 m

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

50%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

25%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+2 Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 12,5 m - a toronyszerű technológiai
építmények esetében nincs megkötés

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

új épület vagy építmény

4.1

Egyéb előírások

4.4

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

75%

közműellátás mértéke és módja

teljesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Az előírt parkolóigény 200m-en belül, beépítésre
szánt területen vagy közterületen kiépített

4.2
4.3

minimum 3,0m

parkolóterületen, a terület tulajdonosával kötött
írásos megállapodással figyelembe vehető.

kerítés
egyéb kikötés

nincs kikötés
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

Építési övezet jele
Gip-02 északi új ipari területek
és megnevezése
A
B
C
1

2

3

1.1

D

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

25m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

3.2

“K” kialakult
“K” kialakult

nincs kikötés
2 000

megengedett rendeltetés

OTÉK 20.§ szerint, a (4)bek.

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma

nem létesíthető

meglévő épület, építmény

3.3

“K” kialakult

beépítés módja
3.4
3.5

“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

új épület vagy építmény

előkert: 0m, oldalkert: 6,0 m, hátsókert: 6,0 m

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

50%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

25%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+2 Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 12,5 m

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

új épület vagy építmény

4.1

Egyéb előírások

minimum 3,0m

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

75%

közműellátás mértéke és módja

teljesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Az előírt parkolóigény 50%-a 200m-en belül,
beépítésre szánt területen vagy közterületen
kiépített parkolóterületen, a terület tulajdonosával

4.2

kötött írásos megállapodással figyelembe vehető.

4.3
4.4

kerítés
egyéb kikötés

nincs kikötés
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

Építési övezet jele
Gip-03 sajtgyár ipari területe
és megnevezése
A
B
C
1

2

3

1.1

D

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

25m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

3.2

“K” kialakult
“K” kialakult

nincs kikötés
5 000

megengedett rendeltetés

OTÉK 20.§ szerint, a (4)bek.

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma

nem létesíthető

meglévő épület, építmény

3.3

“K” kialakult

beépítés módja
3.4
3.5

“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

új épület vagy építmény

előkert: 0m, oldalkert: 4,5m, hátsókert: 6,0 m

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

50%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

25%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+2 Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 12,5 m - a toronyszerű technológiai
építmények esetében nincs megkötés

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

új épület vagy építmény

4.1
4.2
4.3
4.4

Egyéb előírások

minimum 3,0m

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

75%

közműellátás mértéke és módja

teljesen közművesített

gépkocsi elhelyezés
kerítés
egyéb kikötés

Gépkocsi elhelyezés saját telken.
nincs kikötés
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

Építési övezet jele
Gip-04 keleti új ipari területek
és megnevezése
A
B
C
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

50m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
Beépítés szabályai

“K” kialakult
2 000

nincs kikötés
10 000

megengedett rendeltetés

OTÉK 20.§ szerint, a (4)bek.

3.2

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma

nem létesíthető

3.3

beépítés módja

„SZ“ szabadon álló

3.4

előkert

10 m

3.5

oldalkert

10 m

3.6

hátsókert legkisebb mérete

10 m

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

50%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

25%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+1 Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 9 m - a toronyszerű technológiai
építmények esetében nincs megkötés

3.1

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

D

4.1
4.2
4.3
4.4

Egyéb előírások

minimum 3,0m

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

75%

közműellátás mértéke és módja

teljesen közművesített

gépkocsi elhelyezés
kerítés
egyéb kikötés

Gépkocsi elhelyezés saját telken.
nincs kikötés
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

Építési övezet jele
Üh-01 hétvégi házas lakóterület a Kis-Rába folyó partján
és megnevezése
A
B
C
D
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

telekcsoport újraosztás nélkül nem beépíthető

2.1

20,0 m

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

megengedett rendeltetés

OTÉK 22.§ szerint, a (1)-(2) bek.

3.2

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma
(db)

1 db, csak a terület fenntartásához kapcsolódóan

3.3

beépítés módja

“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

3.4

előkert

6m

3.5

oldalkert

6m

3.6

hátsókert legkisebb mérete

6m

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

30%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

60%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 7,5 m

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

nincs kikötés

4.1

Egyéb előírások

4.4

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

30%

közműellátás mértéke és módja

részlegesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Gépkocsi elhelyezés saját telken, beleértve a
vendégforgalom, áruszállítás, stb. igényt is.
Telkenként a telekkel határos közterületek
irányába közterületenként legfeljebb egy-egy
útcsatlakozás létesíthető.
A kerítésmező max.: 1,85m magas lehet.
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

4.2
4.3

huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épület
min. párkánymagassága utcafronton.: min. 3,5 m

kerítés
egyéb kikötés

Építési övezet jele
Kmü-01 mezőgazdasági üzemi terület - major
és megnevezése
A
B
C
1

1.1

utcafonti szélesség (m)

Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)
2

3

2.1

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

3.2

D
“K” kialakult
“K” kialakult
“K” kialakult
25m
nincs kikötés
5 000

megengedett rendeltetés

OTÉK 24.§ szerint, a (2)bek. ‘n‘ pontja

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma

nem létesíthető

meglévő épület, építmény

3.3

“K” kialakult

beépítés módja
3.4
3.5

“O” - kialakult oldalhatáron álló beépítés

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

új épület vagy építmény

előkert: 10m, oldalkert: 10,0 m, hátsókert: 10,0 m

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

40%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

40%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+1 Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 7,5 m - a toronyszerű technológiai
építmények esetében nincs megkötés

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

új épület vagy építmény

4.1
4.2
4.3
4.4

Egyéb előírások

minimum 3,0m

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

40%

közműellátás mértéke és módja

teljesen közművesített

gépkocsi elhelyezés
kerítés
egyéb kikötés

Gépkocsi elhelyezés saját telken.
nincs kikötés
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

Építési övezet jele
Kközl-01 logisztikai terület
és megnevezése
A
B
C
1

2

1.1

D

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

nincs kikötés

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult
“K” kialakult

nincs kikötés
5 000

3.1

megengedett rendeltetés

OTÉK 24.§ szerint, a (2)bek. ‘b‘; ‘c‘; ‘l‘ pontja,
valamint a területen elhelyezhető továbbá a
főfunkcióhoz kapcsolódóan: kereskedelmi,
szolgáltatási, szállás épület

3.2

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma

nem létesíthető

3

Beépítés szabályai

meglévő épület, építmény

3.3

“K” kialakult

beépítés módja
3.4
3.5

“SZ” szabadon álló

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

új épület vagy építmény

előkert: 10m, oldalkert: 10,0 m, hátsókert: 10,0 m

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

40%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

40%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+2 Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 9m

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

új épület vagy építmény

4.1
4.2
4.3
4.4

Egyéb előírások

minimum 3,0m

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

40%

közműellátás mértéke és módja

részlegesen közművesített

gépkocsi elhelyezés
kerítés
egyéb kikötés

Gépkocsi elhelyezés saját telken.
nincs kikötés
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

Építési övezet jele
Ks-01 sportolási célú terület
és megnevezése
A
B
C
1

1.1

utcafonti szélesség (m)

Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)
2

2.1

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)

D
“K” kialakult
“K” kialakult
“K” kialakult
nincs kikötés
nincs kikötés
10 000

3.1

megengedett rendeltetés

OTÉK 24.§ szerint, a (2)bek. ‘f‘ pontja, valamint a
területen elhelyezhető továbbá a főfunkcióhoz
kapcsolódóan: igazgatási, iroda, kereskedelmi,
szolgáltatási, szállás épület

3.2

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma

nem létesíthető

3

Beépítés szabályai

meglévő épület, építmény

3.3

“K” kialakult

beépítés módja
3.4
3.5

“SZ” szabadon álló

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

új épület vagy építmény

előkert: 10m, oldalkert: 10,0 m, hátsókert: 10,0 m

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

40%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

40%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+2 Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 9m

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

új épület vagy építmény

4.1

Egyéb előírások

minimum 3,0m

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

40%

közműellátás mértéke és módja

részlegesen közművesített

gépkocsi elhelyezés

Az előírt parkolóigény 50%-a 200m-en belül,
beépítésre szánt területen vagy közterületen
kiépített parkolóterületen, a terület tulajdonosával

4.2

kötött írásos megállapodással figyelembe vehető.

4.3
4.4

kerítés
egyéb kikötés

nincs kikötés
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

Építési övezet jele
Kszt-01 szennyvíztisztító területe
és megnevezése
A
B
C
1

2

3

1.1

D

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

nincs kikötés

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

3.2

“K” kialakult
“K” kialakult

nincs kikötés
3 000

megengedett rendeltetés

OTÉK 24.§ szerint, a (2)bek. ‘g‘; ‘k‘ pontja

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma

nem létesíthető

meglévő épület, építmény

3.3

“K” kialakult

beépítés módja
3.4
3.5

“SZ” szabadon álló

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

új épület vagy építmény

előkert: 50m, oldalkert: 6,0 m, hátsókert: 6,0 m

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

40%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

40%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 7,5m

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

új épület vagy építmény

4.1
4.2
4.3
4.4

Egyéb előírások

nincs kikötés

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

40%

közműellátás mértéke és módja

részlegesen közművesített

gépkocsi elhelyezés
kerítés
egyéb kikötés

Gépkocsi elhelyezés saját telken.
nincs kikötés
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

Építési övezet jele
Kszt-02 hulladékkezelő, hulladéklerakó területe
és megnevezése
A
B
C
D
1

2

3

1.1

utcafonti szélesség (m)
Meglévő építési
1.2 telek beépítésének mélység (m)
feltételei
1.3
minimális telekterület (m2)

“K” kialakult

2.1

50

minimális utcafonti szélesség (m)
Telekalakítással
kialakuló építési
2.2
minimális mélység (m)
telek beépítésének
feltételei
2.3
minimális telekterület (m2)
3.1

Beépítés szabályai

3.2

“K” kialakult
“K” kialakult

nincs kikötés
5 000

megengedett rendeltetés

OTÉK 24.§ szerint, a (2) bek. ‘g‘; ‘k‘ pontja

kialakítható lakó rendeltetésű egységek száma

nem létesíthető

meglévő épület, építmény

3.3

“K” kialakult

beépítés módja
3.4
3.5

“SZ” szabadon álló

meglévő épület, építmény

előkert, oldalkert, hátsókert: “K” kialakult

új épület vagy építmény

előkert: 10m, oldalkert: 6,0 m, hátsókert: 6,0 m

3.6

előkert, oldalkert,
hátsókert legkisebb
mérete

3.7

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

40%

3.8

megengedett legkisebb zöldfelület (%)

40%

3.9

megengedett épületszintek:

Pince+Földszint+Emelet vagy Tetőtér beépítés

épületmagasság (m) minmegengedett
max
legnagyobb beépítési
párkánymagasság (m)
magasság
min-max

max.: 7,5m - a toronyszerű technológiai
építmények esetében nincs megkötés

3.10
3.11
3.12

terepszint alatti építés
3.13
4

új épület vagy építmény

4.1
4.2
4.3
4.4

Egyéb előírások

nincs kikötés

megengedett helye:

építési hely

megengedett legnagyobb
mértéke:

40%

közműellátás mértéke és módja

közművesítetlen

gépkocsi elhelyezés
kerítés
egyéb kikötés

Gépkocsi elhelyezés saját telken.
nincs kikötés
A hátsókert területén belül épület, építmény nem
létesíthető.

