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A helyi építésiszabályzatról

Ótotoeat kÖzség Önkormá nyzat KépviselőtestÜlete a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 199o. évi LXV. Tv.
16 s(1) bekezdése és az épitett környezet alakításárÓl és védelméről

szÓló 1997. évi LXXV|ll. Tv. 13 s(1) bekezdésénekfelhatalm azása
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1S

(1)

A

rendelet hatálya Órotoear község teljes közigazgatási

terÜletére kiterjed'

(2) Az (1) bekezdés szerinti terÜleten terÜletet felhasználni''
továbbá egyedi építésitelket alakítani, építményt,
épÜletegyÜttest építeni,átalakítani, bővíteni, helyreállítani,

korszerŰsíteni, lebontani, elmozdítani, a

rendeltetést

megváltoztatni (továbbiakban együtt: építésimunkát folytatni)
és ezekre hatósági engedélyt adni:
a) . az oTÉKelőírásai,
b) az egyéb vonatkozó országos érvényűjogszabályok

rendelkezései, valamint,
c) a jelen rendelet és annak mellékletétképező szabályozási
tervlapok (Vé-1, vé-2) és mintakeresztszelvények szerint

szabad.

7',
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A l-íeíy!ÉpítésiSzabályzat főhb tartaini elerne!
2.S

(1) A

szabályozási etemek

a

telepÜlés egésze szempontjából

kötelezőnek tekintendők, megváltoztatásuk csak a szabályozási

lehetséges.
Ezek az elemek a következők:

:

terv módosításával

Beépítésreszánt és nern szánt terÜtetek határa,

Szabályozásivonalak,

]'

:

l

..'

-

Területfelhasználási egység határa,
TerÜtetfelhasználási és övezeti besorolás
Védőterületek, biztonsági övezetek.

(2)

Beépítésreszánt terÜleten az 1.s.(2). Bekezdés szerinti
tevékenységet csak a művelés alóli kivonás és a részteges
közművesítés végrehajtása után lehet engedély ezni.'

Rendeiltetési ovezetek

3.S

(1) Az 1.s (1)

bekezdés szerinti terÜlet beépítésreszánt é;

beépítésrenem szánt terÜleteket Íoglal magába.

(2)

A beépítésreszánt területek használatuk általános jellege szerint:

a) Lakótertilet
Falusias takóterÜlet (LÍ)
b) Gazdasági terület
ba) Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terulet (Gksz)
bb) Egyéb gazdasági terÜlet (Ge)
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c) Ku!örrleges tertilet (K)
ca) Sportpálya (Ks)
cb) Vízmű (Kv)
cc) Szociális (Ksz)

cd) lgazgatási (Ki)
ce) Egyházi (Ke)
cf) temető (Kt)

(3)

cg) Üouto (Kt!)

A beépítésrenem szánt területek áltatános jellege szerint:
a) Közlekedési és közmű terület

aa)

Közúti közlekedési terÜlet (Köul) állami közút átmenő
forgatommat

ab) Közúti

közlekedési terütet (Köuz) önkorm

tulajdonú kiszolgáló utak (jelölés nélkul)

b) Zöldterület

ba)
bb)

Közpark, dísztér(Z1)

Rendezvénytér(7:2)

c) Erdőterütet

ca)
cb)
cc)

Védelmi erdő (Ev)
EgészségÜgyi-, turisztikai-, szociális erdó (Ee)

Gazdasági erdő (Eg)

d) futrezőgazdasági

da)
db)

Általános céIúmezőgazdasági terÜtet

Sajátos mezőgazdasági terÜlet (Ms-l;

(!V!á)

hr!s-2)

e) Vízgazdálkodás! terütet (V)

ea)
eb)
ec)

ATlVlZlG kezelésű (V1)
Társulati kezelésű (V2)

Önkormányzati kezelésű fietölés nélkÜl)

iány:zati
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grÉpírÉsffiEszÁrar rnnnle_rT'EE{ rlŐímÁsnl
4.S
(1)

A

beépítettés beépítésreszánt területek határát a Vé-1' vé-2

szabályozási tervlap tünteti fel.
(2)

Beépítésrekijelölt (tervezett) terÜletek
megkezdésétmegelőzően

a

'

beépítésének

szÜkséEes előkészítő munkákat

(telekalakításiterv,elő.közművesítés)elkellvégezni.

(3)

Az

egyes telektömbokön

belÜl

a

besorolásnak

' megfelelő

az eltérő rendeltetésű létesítményekreis
vonatkoznak (p|.: lakóterületen lévő intézmény,Vagy
kereskedelmi, szolgáltató, illetve mezőgazdasági Üzemi
beépítésielőírások

építmény).
:

Építés!övezetefl<
5.S.
;

Az övezetek szintterÜlet-sŰrűségét: a szerkezeti terv leírása rögzíti.

l-Í ie!ű

építésiövezet eEőínásai
6.S.

(1)Az l_Í jetű Íalusias lakóövezet ter:Ületén a kialakult, alacsony
laksűrűségű, falusias beépítéstÍigyelembe véve jellemzően

kertes családi hazak _ teljes közmÍÍvesítettségesetén max. 4
lakás _ valamint az oTÉK14.s.(2) bekezdésébenfelsorolt egyéb
építményekhelyezhetők el.

(2)Az övezet részletes előírásai:
a) - Az épületeket az utcafronton, illetve a kialakult tömbökben
illeszkedés szabályainak megfelelő előkerttel kell
elhelyezni.
A beépítésrnértéke:max. 30%. Meglévő 500 m2-nél kisebb

az

b)

telek esetén a jelenlegi beépítésm'-e Újonnan

is

megépíthető.AbeépítésmértékénekmegállapításánálmaX.
50 m tetekmélység vehető figyelembe.

c) Hátsókert: min. 6,00 m.
d) A telek teruletének min. s}%-át
kelI borítani

e) Az
Í)
g)

építménymagasság4,50

talajszinten növenyzettel

- 6,50 m a vé-2 jelű

szabályozási tervlapon jelölt megkötéssel.

Utcai telekszétesség:Új telek alakítás esetén min. 1B,0
telekmélységmin. 40,0 m.

m,

Utcavonalas beépítésesetén a közterÜletek felöl max. 2,0 m
magas tömör

kerítésépíthető.

h) A telken nem

lakóépÜlet célját szolgáló

épÜlet

építménymagassága max. 4,5 m, gerincmagassága max. 6,5
m tehet.

Gazdasá*' r1:i-tek előírásai

(1)
(2\

A Gksz övezet terÜtete elsősorban a nern' jetentős zavarő hatású
gazdasági kereskedelmí - szotgáltató céttj épületek
helyezéséreszolgál.
A Ge övezet terÜlete elsősorban nem jelentős zavarő hatású
gazdasági tevékenységicélúipari épÜletek elhelyezésére szolgál,
el

'

mely övezetbe tartoznak a külterÜleten már

(3)

meglévo
majÓrközpontok (állattartási telepek) ill. mezőgazdasági üzemek.
Az övezetek részletes előírásai:

a) A

létesítményekÜzemeltetéséhez szÜkséges gépjármű

parkolóhelyeket telken belül kell elhelyezni.
övezet telkein
fő-, és kiszolgáló-tétesítrnények
Szabadonállóan helyezhetők el.

b) Az

a

c) Az
d)'
e)

építrnénymagasságmax. 7,50 m, ez alót kivétel a
tech nológiai berendezés.
A beépítésmértékea telekterület 40%-át nem haladhatja
rneg. ' A telek terÜletének min. 23%_a többszintes

növényzettel borított legyen.
A teleknagyság: kialakult, illetve új telek kialakítása esetén
min. 2.000 m2.

K{}l

or'lleEes terü letek előírása!

8.$

(1) A K jelű kulönleges

területekre vonatkozó előírásokat

az oTÉK

24.$-a tartalmazza.

(2) A

(3)
(4)

kÜlönleges területeken épületek elhelyezése szabadon állő
módon 5,00 m elő-, 5,00 m oldal_, és 6,00 m hátsókert
biztosításával lehetséges, illetve kialakult beépítésűterületen a
környezethez alkatmazkodva'

Egy telken több épÜlet is elhelyezhető.
KÜlönleges terÜletek építésiövezetei:
a) Ks jelű sportpálya:

Beépítésimid: szabadon álló
Beépítettség:max . 5%
Építménymagasság:max. 4,50 m
b) Kv jelű vízgazdálkodási terület :
Beépítésimód: szabadon álló
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Beépítettség:max . 10%

+.t,
tpitmenymagasság:
max. 4,5a m (kivéve a magastározőt)
Kv jelű szennyvíztisztító telep:
Beépítésimód: szabadon álló
.3,,

Beépítettség:max .30%

Hpitrnénymagasság: max. 6,50 m
c) Kt jeliÍ temető:

Beépítésirnód: szabadon álló
Beépítettség: max.

2"/o

ÉpÍtmé;il;g;r;n,.n"o.

4,50 m

d) Ksz jelű ldősek Szociális otthona:
BeépÍtésimód: szabadon álló
Beépítettség:max .20%
Í-

tprtmenymagassag: max. 7,50 m
e) Ki jeltj igazgatási intézmény:
Beépítésimód: szabadon áltó
Beépítettség:max. 40%

Építrnénymagasság:max. 4,50
lrvv.rr
m
KijelÍÍközösségi ház:
Beépítésimód: kialakult

a

Beépítettség:max. 40%

f)

Epítménymqgasság: max. 4,50 m
Ke jetű egyházi terület:
Beépítésimód: kialakult
Beépítettség:max . 20"Á

F

EpÍtménymagasság: max. 4,50 m (kivétel a templom)
g) KÜ jelri udÜlő terulet:
Beépítésirnód: kialakult
Beépítettség:max. 15%
Építménymagasság:4,50-6,50 m

'Ó7

.-)

/

nrÉpí-l'ÉSHE
í\lrÍifiszÁnir rEmulrTn!{ nlŐímÁsru
Kozle!<edési területek
e.s.

(1) A Köu jelű

közlekedési területekre vonatkozó általános

előírásokat az oTÉK 26.$.-a tartalmazza.

(2)

A

Kör'a-1 jetíi területeken a

szabályozási tervlapokon is feltÜntetett

védőtávolságok biztosítása szÜkséges.

a) A tervezett M43-as út mindkét otdalán 1oo-100

m

b) 4416 sz. összekötőút külterületi szakaszán: 50-50

(3) A

m

'

Szabályozási terven kÜlön nem jelölt Köu övezetbe tartozó
lakóutcákat, kiszolgáló utakat a keresztszelvények szerint kelI

kialakítani és fásítani.

ZoldtenLlletek

10.s

(1)
(2)

'

ZöldterÜletekre vonatkozó általános előírásokat az oTÉK 27.$.-a
tartalmazza.

A Z jelíÍkozparkokat a szabályozási terv jeloli, azokat más cétra
igénybe venni tilos. A Z1 jelű területen dísz- és pihenőpark
alakítható ki mex. 2% beépítésselés. max. 10%-os burkolt

felülettel.
A 22

:

jelu terÜlet rendezvénytér,rajta építrnénynem építhető,

kivéve az időszakos rendezvények ideiglenes pavilonjait.

oo
JO

(3)

Utcafásításra, pótlásra ill. cserére javasolt fafajok: gömbkóris

(Fraxinus ornuS 'Mecsek'), virágos koris (Fraxinus ornus),
galagonya (Crataegus laevigata P.S.), gömbjuhar (Acer
platanoies 'Globosum'), gömb meggy (Prunus fruticosa
'Gtobosa').

(4) A telektulajdonos a telke előtti
telekhatá rátől
(5)

az

zöldsávot gondozni koteleS, - á

útburkotat széléig.

A

nagyobb, 10 E[t' Íérőhelyet meghaladó, parkoló felÜleteket 4
parkolóhely / 1 cib előnevelt nagy lombkoronájú fával kell
beÜltetni.

(6)

A

és a

csatornák egyik oldalán kell fasorokat és
cserjéket telepíteni. Telepítésreajánlottak a kovetkező fafajok:
dűlőutak

magyarkőris, zseinice meggy, szürke- és fehérnyár, kocsányos
tölgy, tatárjuhar, mezei juhar, szil.
(7)

Kötelező betterületi Íásítások: a sportterületen belÜl kétsoros
fásítás, a Gksz övezet területén belül a szabályozási tervlapon
feltÜntetett szélességben,illetve

a következő utcákon'egyoldali

fasor: Széchenyi utca, Dózsa György utca, Návay l-ajos utca.

(B) A Z

jelű közparkok csak kert és tájépítészetitervek alapján

rendezhetőek
Endőtenü}!etek

11.$

(1)Az E jelű erdőterÜletekre vonatkozó általános előírásokat az oTÉK
28.$.-a tartalmazza.

(2)Az Ev jelű védőerdő terÜleteken építménynem helyezhetŐ el.

39

(3)Az Ee jelű egészségügyi*, szociális-, és iurisztikai célú'l0 hektárt
meghaladó erdőterÜletek max. 5 "Á-a építhetobe a
rendeltetésnek meEfetelő építményekkel.

@)Az Eg gazdasági rendeltetésű erdo terulete 0,5 7o-os mértékű
beépítésecsak a 10 hektárt meghaladó területnagyságú telken
engedélyezhető.

x2.s

(1) Az

ilfiá jeliÍ általános célúmezőgazdasági terÜtetre vonatkozó
általános előírásokat az oTÉK29. $-a tartalmazza.

(2) Az

ená jelű mezőgazdasági terüteten

az oTÉK29.$(5-8)

bekezdése szerint birtoktest (birtok-központ) alakítható ki. Ezek
beépÍtéséreaz alábbi szabályok vonatkoznak:
a) Az építményekelhelyezéséhezlegalább 4O0 m2, legfeljebb

a

Íöldrészlet terÜletének 3O%tával azonos méretű,

művelésbőt kivont tanyaudvar kialakítása szÜkséges.

b) Az
c)
d)
(3) A

építésihely aZ ingatlan határaitól leEdább 6,0

m

távolságban lehet, (szabadon álló beépítés).

A tanyaudvar, üzemközpont beépítésimódja szabadon álló,
beépítettségenem haladhatja meg a 307"-ot

Az építrnényrnagasságÜzemi épÜlet esetén max. 7,50

m,

tanya esetében max. 4,50 m lehet.

Mls-1 jelíÍsajátos mezőgazdasági 'övezeten szélturbinák
helyezhetők el a környezeti hatástanulmányban megállapított

védőtávolságok betartásával. A széltapát legnagyobb magassága

a 150 m-t nem haladhatja meg.

(4) Az

[\ils_Z

lakóierÜlet

jelű sajátos mezőgazdasági terÜ|eten
-

épület nem helyezhető el.

tartaték

4A

(5

Az

íVTs_3 jelű

sajátos mezőgazclasági területek mérsékelten,vagy
közepesen belvíz-veszélyeztetettek,azokon építménynem
helyezhető el.

(6) Drénezett terület

igénybevételeesetén a drénmező
fetszámolásához kérni kell a Csongrád Megyei Növény- és

Talajvéd el mi Szo lgálat etőzetes állásfoglalását

Vízgazdá! kodási teníi EeteÍ<

(1) A v jelű
(2)

13.$

területekre vonatkozó áltatános előírásokat Korm.

(1)és

az oTÉK 30.$-a tartalmazza.
A község területén V je|ű terÜtet:
rendetet

a)

A

vízt)gyi kezeíésben (V1)

lévő SzárazÉr Porgányi

főcsatorna mincJkét partja mentén 3,0 _ 3,O m széles sávot
kell szabadon hagyni, ill. biztosítani a csatorna kezelése
érdekében.A további terÜlet fásítható. A 10,0 _ 10,0 m széles
partmenti sávban építésiengedélyezésieljárásban a VízÜgyi
gazgatóság szakhatóságként közreműködik.
A társulati keze!ésben (V2) lévő csatornák partététőlszámított
3,0 _ 3,0 m szétes sávot ketl szabadon hagyni, ill. biztosítani a
csatorna kezelése érdekében. A további terÜlet fásítható.
l

b)

Koffií\lVEzETvÉDELEMd
l_evegő"tEsztaság vódelem
x

(1)

4.s

oföldeák terÜletére levegőterhelés (ernisszió) szempontjából a
vonatkozó hatályos rendeletekben előírt határértékeket keIl
alkalm azni?)

1.
2.

999(lll.8.)Korm. rendelet
- EüM - FVM: 10/2001(lV.19.)' 23/2001(Xl.13.).
3 l 2oo2(ll'22.)KöM
; 22l1 998(V l. 26.) KTM
46/1

1412001(V.9.)KöM
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(2)

A telepulés terÜletéi"e légszennyezettségi (immisszió) határérték
.

SZempontjából az általános országos előírásokat kell irányadónak
tekinteni.(3)

(3) A
(4)
(5)
(6)

'

levegő pollentartalmának csökkentése érdekébenaz ingatlan
tulajdonosa köteles az inEatlan gyomtalanítását rendszeresen
elvégezni vagy elvégeztetni.

Töltőállomás létesítésénél
és Üzemeltetésénélaz országos
érvényűrendeletek előírásait kell betartani.(a)

A területen a létesítménye}<tervezésekor figyelembe kell venni a
védóovezetekre vonatkozó országos előírásokat.(5)

Tilos a környezeti levegő biszzel való terhelése, Vagy olyan

tevékenység Íolytatása, arnely

' határérlékenfelÜli

légszennyezettséEet okoz.

(7\ Légszennyező Íorrás létesítéséhez,rekonstrukciójához,

ill.

technoIógiájának megváltoztatásához egyéb engedélyező
hatóság hiányában az elsőfokú környezetvédelmi hatÓság

(B)
(9)

engedélye szükséges.

Környezeti hatásvizsEálat köteles létesítményrg(o)á. építés
hatosági eljárás csak a jogerős környezetvédelmi engedély

birtokában indítható rneg.

Az avar és kerti hulladék égetésekor a hatátyos onkormányzati
rendelet szerint kell eljárni. Egyéb hulladék nyílttériégetésetilos.

(10)Azállattartássalkapcsolatosszabályokat

ovezetekben tartható állatok fajtája, létszáma, a trágyakezelés
módja, ...stb. - helyi rendeletben kell szabályozni.
3.
4.
5.
6.

4/2002(tx.7.)KWM

9/1s95(Vilt.31.)KTM
211200101.14.)Korm. rendelet
314/2005(X11.25.)Korm. rendelet
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Zajvóe!elern

o.sF

éF

I

(1)Za1t, illetve

rezgési előidéző Üzemi, közlekedési,

kulturális,

szórakoztató, sport, stb. létesítmény,berendezés, technológia,
teiephely és egyéb helyhez kötött kulső zajforrás létesítése

esetén be kelt tartani

az

országos érvényűrendetet

követelményeit.(7l

(2)Jelentős építésitevékenység esetón

az

illetékes zajvédelmi

hatóságtól zajkibocsátási határértékmegállapítását kell kérni.

(3)Zajos ipari szolgáltató létesítménylétesítésétcsak

a zar

és

rezgésvédelem szabátyozásáról szóló rendeteto) követelményei

betartását igázoló akusztikai szakvélemény alapján lehet
engedétyezní és az územbe helyezés során mérésselkell igazolni
a határértékel< teljesítését.

(4)A tervezett terÜletre kerÜlő

létesítményeképÜlethatárolÓ
szerkezeteit úgy kell megtervezni és megépíteni,hogy
teljesüljenek az országos érvényűrendelet belső terekre

vo

n

atkozó követelményei. r)

(5)A község terÜletén úgy kell munkahelyeket létesíteni,hogy
teljesüljenek a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció
okozta kockázatok elleni védelméről szóló rendelet előírásai(8).

7.

8.

2002(nl.22.}KöM
8l2002(llI.,22.)KöM

8/
1

-

Eü M

- Eu M
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-flalaj és vízvécíef,ei'lr
16.9

(1) A

(2)

a

szabályozási terÜletről szennyvizet elvezetni il!.

területen

elhelyezni csak a hatályos etőírások betartásával lehet.

KÜlterületen, szociális jellegű szennyvíz elhelyezésérea

vonatkozó előírások betartásával _ közműpót|ó (szikkasztÓ)

-

is

létesíthető.

(3) Közcsatornával ellátott terÜleten levő
szenn yvízelvezetéscéljára szolgáló közműpótló

a'

inqattanon

létesítménycsak

közcsatorna Üzemeltetőjének előzetes hozzájárulásával

létesíthető.

(4) A közcsatornába

bocsátott szennyvizek minőségének meg kell

esetben gondoskodni kell annak előtisztításáról. Az előtisztító

(5)

berendezés építésevízjogi engedélyköteles.
Szippantott szennyvizet csak a közcsatorna kijelött akná}ába, ill. a
szennyvíztisztító telep erre alkalmas _ engedéttyel rendetkező _
l

(6)
(7)

műtárgyába lehet Üríteni.(10)

A létesítésiengedélyezósi eljárás során a aZ engedélyesnek hitelt
érdemlő módon igazolnia kell, hogy a szennyvizét
jogszabályok betartásával el tudja helyezni.

Talaj-

a

hatályos

és talajvízszennyezést okozó szabadtéri tevékenységet

csak vízzárő burkolattal ellátott aljzaton lehet végezni, a leÍolyó
vizeket csak

a

megÍelelő előkezelés után lehet

juttatni.
9.
10.

ZeOiZOO+1V|.Zt)Korm.r;
213/2001(X|.14.)Korm.r.

28l2004(Xll.25)KvVM

a

befogadóba

(B)

A csapadékvíza szennyezett terÜletrol csak rnegfelető eloiisz|ítás
után bocsátható a beÍogadóba. A Szenny-' és csap adékvíz

szükség szerinti előtisztíiásáról aZ ingatlan tutajdonosa Vagy

(9)

használója koteles gondoskodni.

Felszíni vízbe csak érvényesvízjogi enEedély birtokában az

előít'ásoknak megÍelelő minőségŰ szennyvizet

lehet

bebocsátani.(11)

(10) oföldeák terulete amíg egyedi lokális érzékenységivizsgálat nem
készül _ a ,,kevésbéérzékenyfelszín alatti vízminőségvédelmi
terület'' -ek közé Van sorolva és a C3 intézkedésiszennyezettségi

határériéket kell irányadónak tekinteni.(13)
E-{ulíadré$<[<eze!és

17.S

(1) A

szabályozási teruleten levő ingatlanok használatakor
keletkező hulladékokat az ingatlan határán belül,
d

környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.

(2) A

kommunális jeltegiÍ hultadékok gyűjtésétés elszállítását a
kötelezően iEénybeveendő telepÜ!és tisztasági szolgáltatás

(3)
(4)
í1.
3.
14'

1

keretén be!ül kell megotdani.

A területen ketetkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban a
vonatkozó törvény és a mindenkor érvényesKorm. rendeletek
szerint kell eljárni.{1a)
Tilos az állati eredetű hulladékok elföldelése.
220l2ao4!ll.21.)Korm.r.41.s(4).
27 12O04(Xtl.25-)KVVM; 7/2005(ilt.1.)KVVM;

21 9/2004(V11.21.)Korm.r.1

1995 évi LlÍl.;2000 évi XLlll.; 98/2001(Vl.íS)Korm. r.

9.g(6).

Ár

AJ

(5) Az

ingatlanon elhagyott hulladék keze|ési !<otelezettsége a

hulladék tulajdonosát, ha annak szernélye nem állapíthatÓ meg _
ellenke ző bizonyításáig _ azingatlan tulajdonosát terheli.(]5)

(6) A

(7)

terÜleten hulladékkezelő léiesítmény(ek)Üzemeltetése és
te]!agyása tekintetében a vonatkozó hatályos jogszabályi
előírások és az üzemeItetési engedélyében etőírtak az irányadók.
Hulladékgazdálkodási szempontból az orszáEos Hulladék_
gazdáikodási és a ReEionálís Hulladékgazdáll<odási tervekkel

összhangban kiclolgozásra kerÜlő

Hulladékgazdálkodási Tervet kell i rányacJónak tekinten

(B) A

települési szilárd

Települési
i.(]

5)

és folyékony hutladék gyűjtésévelés

elszál!ításával kapcsolatos tevékenységeta vonatkozó rendelet
szabályozza.(u\
Épí'üettE<ornyezet véde!me

18.S

(1)

a)

Műemléki védelem alatt áuő épuletek, vécjelemre kerÜlő
ingatlanok, melyekre a kulturális örökség védelméiől szótó
Törvény idevonatkozó rendelkezéseit kell betartani:

(17)

Római Katolikus templom 267;268 hrsz.

b)'

A

mrÍemlékvédelmérekialakítandó környezet - a
Szabályozási Terven jelölt terÜleten _ a KÖtvl jóváhagyásával

válik műemléki környezetté

(iV3k).

A

műemléki környezetet

érintő építésiengedétyezésieljárásba a

Kulturális

Örökségvédelmi Hivatalt szakhatóságként be kell vonni, aZ ide

készítettterveket engedélyezéselőtt
Tervtanácsnak be kelI mutatni.
't

5.

2000 évi Xllll-

t6.

zzzoos1xtt.t

17.

2001 évi LXIV.

z.1Öt<t.

az

illetékes

46

(2)

Helyi védettségalá kerÜlő épÜletek:
a) Návay kastély (klasszicísta)

Návay Lajos u. 2.
b) Návay kÚria
Micsurin u. 2.
c) l-láromszintes raktár és az egykori gőzmaIom épÜlete
Návay Lajos u. 6'
d) Polgármesteri Hivatal
Bajcsy Zs. E. u.2.
e) Faluház
Széchenyi l. u.36.
f) Nagykastély
Gencsháti major
g) Kiskastély
Gencsháti rnajor
h) Lóistálló
Gencsháti major
i) Návay _ Kripta
Gencsháti major
j) Petőfi S. u. 3.

(3) A védett épÜleteket elbontani, homlokzati

árányukat,

részletképzésuketmegváltoztatnÍ csak a védelem törlése után
tehet.

A felsorolt épületeken bármityen építésitevékenység
engedélyezése során a Kulturális Örökségvédelern regionális

(4)

irodáját szakhatóságként be kell vonni.
Helyi védelem alá kerÜlő köztéri emlékek:

*
"
"

.

ll. Világháborús Emlékmű a temetőben

Fakereszt a temetőben
l(őkereszt a Dózsa György utcában

Az emlékek eredeti

állapotú Íelújításárólés megőrzéséről az

Ön ko rm á nyzat go ndoskod ik.
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(5) A

külterület Szabályozási tervén jelölt Kr-rnhalnrcl<at jelenlegi
állapotukban kell megőrizni, terÜletÜkön semminemíi építkezést

és 60 cm mélységet meghaladó földmunkát végezni nem szabad.
a) Nagyobb jelentőségű kunhalmok:

Kh1 o17Blzhrsz.
o Khz 01B2lT hrsz.
o Khs 0193/4 hrsz.

'

o

Kh4 O211lT hrsz.

"

Kh5 021g16-7
Kh6 AzBn

"

Kh7 0296
KhS O277lg

o

Máma-halom
Ágoston-halom

hrsz.

Tenmészet! tertiletek

(1)

A (2)

'

t9'$

(3) és (5) bekezdésben felsorolt terÜleteken a
jelenlegítőt eltérő művetéshez Vagy bármilyen építési
tevékenységhez a terÜletileg illetékes Természetvédelmi hatóság

(2)

hozzájárulása szÜkséges.

A

Gencsháti major környéki erdők: 0130/16-1B, 0130/20,

0130/25-26

(3) A Tt jelű

,,Természeti terÜlet''

: hrsz:

0135/1

(Vásárhelyi és Csanádi gyepek HUKM20001) jellegét, jelenlegi
terÜletét és művelési ágát megváltoztatni nem szabad.

(4) A

Természeti terulet határától 50,0 rn-en belÜl épÜletet,

trágyatárolót, komposztálót elhelyezni és műtrágyázást végezni
tilos.

A terÜleten ,,birtok-központ'' (ÜTÉK 29.s.5-B.bek.) nem alakíthaió

(5)

ki.

Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek
(Natura 2000, ökológíai folyosÓ):
0135/1 hrsz.

08,

01

17 hrsz.

Egyéb [tut

fl

tu rá

!

l

s önö9<srágvédel

m

i intézí<ediÉrse$<

2S.S

(1)

A

település te|jes közigazgatási terÜletén a nyitvántartott
régészetilelőhelyek esetében alkalmazni kell a kulturális örökséE
védelmérőlszóló törvényt(17), mivel ezek a törvény erejénélÍogva
ex lege védettek.

17.

2001 évi LXIV.

Nyilvántartott

Lelőhely
száma

lelőheIyek:

Helyrajzi számok
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7

I

9.
10.
11.

032416./7.t11

lsmeretlen helven
032/22

16. 0203/3./s
019314.15?
02't3/5. O211t4?
CI17811 .17 .l

0211t7
a2rc16.t7?
020711

267. 269,270.266. 239 . 261
021316_ 0296?
12. 239.261. 263

13.

265.269.285

14. 0141

11

. 0137/1

i
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15.
16

17.

CI141tl
0182i1
019212

0213t8.t9,t10
028t1
20. 0231d-e?
18.
19.

(2)

A település közigazgatási területén találhato
nádasok magaS partvonulatai

(3)

a

vízfotyáso!<, tavak,

törvény(17)

szerint régészeti

érdekű területek.
Múivelésiágváltás (kÜlönösen

szőlő, gyÜmölcs és erdő telepítés

esetén), továbbá minden szántási mélységetmeghatadó
Íöldmunkával járő fejlesztésnél,beépítésnét
a Kulturális

Örökségvédelmi l-livatal vélernényétki kell kérni mindaddig, amíg

a

telepÜlés teljes k;özigazgatási ierületének korszerű

terepbejáráson alapuló régészetitopogr átiája elkészul, S a

Község Helyi

nyilvántartott adatok Ótotoeax

Építési

Szabályzatában rögzítésre nem kerÜlnek.
V'ódőterületek,

védősávo$t

É

2í.$

(1)

A védőterÜletek általános szabályait az oTÉK 38.$-a, továbbá a
(3) bekezdés előírásai tartalmazzák.

(2) Az

(3)

egyes telkeken megépítendő létesítményekhezszükséges

védőtávolságot saját telken kelI biztosítani és kialakítani.

KÜlterületen a közművek részéreaz alábbi védőterÜleteket
biztonsági övezetet - kell kijelötni:

a)
b)
c)

elektromos légvezeték
elektromos légvezeték- 120
elektromos légvezeték- 20

kV
KV:

13,o - 13,0 m
1o,0 - 10,0 rn

d)

e)

nagynyomású gáz távvez. - GN:
ellátó gázvezeték (6bar) - GFNK:

35,0 - 35,0 m
9,0 - 9,0 m

f)

(c)
(6)

csapadékvíz elvezetó csatorna
Vagy öntözőcsatorna (A TlVIZlG
kezelésű:
10,0 - 10,0 m
CH-termelő
50 m sugarú kör
Valamennyi csapadékvízelvezető csatorna legalább egyik
oldalán 3,0 m széles kezelősávot kell biztosítani.
Csatornák ésdűlőutak mentén kétszintes erdősávot kell
telepíteni (őshonos lombos fák és cserjék)

g)

kút

Egyéb telepü lés rendezés i
előírások 22.s
(1)

(2)

A Micsurin u. K-i oldalán kijelölt beépítésreszánt területre az
Önkormányzat elővásárlási jogát be kell jegyezni a
tulajdonlapra.

A

a szabály ozási

létesítményekterepcsatlakozási magasságát

tervla pon megadott útm agasságo k figyelem be

vételéveikell megállapítani.

Záro
rendelkezések 23.s
Jelen rendelet a kihirdetése

í--\L
r$ajnpI Gábor
pblgármester

+,\

T
r*l

'+

.{

##,$
Itu''.c:f

*

f

,'ttJil
Bandur Rozália

körjegyző

i

I'{It! ÉE"'

@_.,

hatályba.

;t

tület 2008. április 29-i - soros - Ülésén
fogadta el. A rendelet 2008. április 30-án hirdetőtáblán történo kifÜggesztéssei
- kerÜlt kihirdetésre.
Ótotoear, 2oo8. április 30.

Záradék: ,,A rendeletet a

TJfuI

rné Bandur Rozália
Körjegyző
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