
szentbékkálla Község Önkormányzat Képviseló-testülétének
1/2015' (l' 30.) önkormányzati rendelete

szentbékkálla község Helyi ÉpíÉsi szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 122008. (Xll'08')

önkormányzati rendelete módosításáról

szentbékkálla Község ÖnkorÍnán}zata Képviseló{estülete az épített kömyezet alakításárol és védelmátl szóló 1997' éVi
LylXVlll' törvény (a továbbiakbanI EtV')62' s (6)bekezdés 6' pontjában kapott felhatalmazás alapján, l\'agyarország helyi
ón kormányzatairol szóló 2011' éVi CLXXX|X' tóNény 13's (1) bekezdés 1' pontjában meghatározott íeladatköÍében eljárva'
a köVetkezót rendeli elI

1. $ (1) szentbékkál|a Kózség Önkormányzata Képviseló-testületének szenlbékkálla község Helyl Epilési szabályzatárol
és szabályozási TeNéól szóló 122008' (Xll' 08') önkormányzali rendelete (a továbbiakban: rendelet.) 3'$ (1)_(2)

bekezdése helyébe a köVetkezó rendelkezések lépnek:

,'( 1) Kötelezó szabályozási elemek:
a) Tervezett szabályozási Vonal

b) Területfe|használás módja és határa
c) EpitésiöVezet, övezet határa és e|óirásai
d) Epitésahelyéshatára
e) Beltenjlet tervezett határa

D Kialakitandó/megtartandózöldfeiület
q) Telepitendó Íasor

(2) lrányadó szabályozási elemek
a) Javasolt Íelekhatá.
b) Javasolt megszüntetó jel''

(2)A rcndelet4's (3)bekezdése helyébe a köVetkezó rcndelkezés lép:

'(3) 
Közműtelek illetve az sZT_n meghalározott köztenilet szabályozás Vegrehajtása érdekében lelek az épitési

öVezetekben illetve öVezetekben meghatározott legkisebb telekmérettól friggetlenül i5 kialakitható' ,,

(3)A rendelet6.s (5)bekezdése helyébe a köVetkezó rendelkezés lép:

''(5) 
He|yi értékvédelmi területen kíVül' oldalhatáron álló beépitésimod esetén, amennyiben a telekszélesseg az épitési

Vonalon meghaladja a 20,0 méteÍt' a telek szabadon ál|ó beépitesi móddal is be€píthető' az oldalkeít oTEK szerinli
szabályainak betartása mellett'''

(4)A rendelet 12's (1) bekezdése helyébe a köVetkezó rendelkezés lóp:

' 
(1) Beépítésre szánt tenileten

a) közmúves ivóViz szolqáltatást,
b) közüzemi Vi|lamos eneryia szolgáltatást,
c) nyílt Vagy zárt rendszerú csapadékviz"elvezetést biztosítani kell.-
d)a megépült és üzembe helyezett szennyvízcsatoma-hálózatra Való lákötés kötelezó
e)ahola csatomahálózat meg nem épült ki, épületcsak akkor létesithelő, ha a Vízügyi hatóság á|tal engedélyezett
egyed i szen nyvízkezeló berendezés létesült'''

2' s (1)A rendelet 13's (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép|

'Az épületek csak magas tetóVel létesíthetók' A tetó hajlásszöge építési óVezetben 38hál alacsonyabb' 451nál
meredekebb nem lehet' Tetőhéjazatként cseÉpfudést' Vagy nádat kell alkalmazni' Torony' elólető' télikert fedése a
fent rögzítetiől eltéróen is kialakítható' de csak hagyományos, a környéken aIkalmazott anyagok alkalmazhatók. 

"(2)A rendelet 13's a köVetkező (1 5) bekezdéssel egészül ki:

''(15) 
Falusias lakólen]eten az állattaÍtó építmények (istálló, ól, kiÍutó) összes alapterü|ele nem haladhalja meg a telek

területének 10 %_át' és nem lehettöbb40 m2_nél'''



(3) A rendelet 14'$ (5) bekezdés he|yébe a következö rendelkezés lép:

'Az 
épÜletek csak magas tetöVel létesíthetók' A tetó hajlásszöge 38hál alacsonyabb, 451nál meredekebb nem lehet'

Tetóhéjazatként cserépfedést, Vagy sötét lónusú kiselemes hatásli fedést kel| alkalmazni, tábláslemez_ és
palaÍedések, bitumenes zsindely alkalmazása nem megengedett, reszlegesen nemesfém héjalás megjelenhet'
Totony' elótetó, télikeí fedése a fent ógzitettől eltérően is kialakitható' de csak hagyományos' a kömyéken
alkalmazott anyagok alkalmazhatók' 

"' (4) A rendelet 15.s (6) bekezdése helyébe a köVetkező rendelkezés lép:

'Az épületekcsak magas tetóVel létesithetók, a tetó hajlásszöge 20145" közótt lehet'"

(5) A rende|et 15.s (8) bekezdés helyébe a kóvetkezó rendelkezés lépI

''A 
telkek be nem épitett, illetve gazdasági céllal nem hasznosított Észét 16/'18 cm tórzs körméretű fákkal íásítva,

paÍkositva kell kialakítani, illetve fenntartani, a telekhatárok mentén legalább egy íasort kell telepíteni' A
szabá|yozási terven jelölt 

"kialakitandó 
zöldfelülel' teniletén hárcmszintes (gyep-' cserje- és koronaszint)

növén}'telepités kialakítása szükséges' A növénrzetet legkésóbb a használatbavételi engedély megkéÍéséig el kell
telepiteni.,,

(6)A rende|et 16.s (5) bekezdése helyébe a következó rendelkezés lép|

'Az 
építési övezetben elhelyezésre kerülő lechnológíai épilmény legmagasabb pontja meghaladhatja aZöVezelben

meghatározott maximális épüIetmagasságot ha az alkalmazott üzemi technológia szemponljábó| az szükséges' de
nem haladhalja meg a 10 m-1."

3' 5 (1) A rende|et 20's (6) bekezdése helyóbe a kóVetkezó rendelkezés lép:

''(6)A 
közutak, utak elhelyezése céljára az a|ábbi szé|ességú építési terü|etet (szabályozási szélesség) kell biztosítani

az egyes szakaszokon I

a) országos mellékutak: kialakult (K) állapot' illetve a szabályozási terv szerint,
b) helyigyújtó utak| kialakult (K) állapot, illetve a szabályozási terv szerint'
c) kiszolgáló út kialakull (K) állapot' il]etve szabályozási terv szerint, ennek hiányában belterületen 12 m,

kültenjleten 6'0 m

d) kerékpárút' gyalogÚt kia|akult (K)állapot' il|etve szabályozási terv szeÍV sze nt' ennek hiányában 3 m'"
(2)A rendelet 20's _a a következó (12)_(13) bekezdéssel egészül ki:

''(12) Közlekedési célÚ közterü|eten szabályozott zöldfe|ületen a biológiailag aktív felület csak a te|kek
megközelítést bizlos'ló Út' játszóhely, pihenóhe|y' köztárgyak kia|akitása céljából burkolható le'
(13) fu utak forgalmi besorclása:
a) országos mellékút 7313 5z' és 73135 sz' közutak: K'V'B'
b) Helyi gyÜjtó utak| Kossuth Lajos utca' Jókai l\4ór utca] B'V'C.D'
c) Belleniletj kiszolgáló utak| összes egyéb belterületi utca| Rákóczi utca, Zrinyi utca' Bem József utca' Íoldi

utca' Pelóllsándor utca, Dózsa György utca| B'Vl'd.D'
d) KültenileÍ kiszolgáló utak: összes kü lterületi íöldút K.Vl'B'"

(3) A rcndelet 22's (2)- (4)' valamini a (10) b€kezdése helyébe a kóvelkezó bekezdések lépnek:

''(2) 
A Z0 jellel szabályozott zö|dterü|eteken épület nem létesíthetó. Elhelyezhetók a szabadidó eltöltését - a

pihenést, játékot' sportolást ' szolgáló, épületnek nem minósüló épitmények, továbbá kóztárgyak'
(3) A Z-'l jellel szabályozott zöldtedleteken a (2) bekezdés szeÍinti épilínények és legíeljebb 2 o/o_os beépítéssel a
zö|dtedlet íu nkciójához ilJeszkedó vendéglátó épület is kialakíthatóak'
(4)AZ_1jelű zóldterÜleten legfeljebb4'5 m épíiménymagasságú épületek he|yezhelók el"'

''(10) 
A zöldle leteket csak rendelletósszerüen szabad használni' Ettól eltéó ideiglenes használat esetén (előadás,

Vásár, majális, stb') a kérelmezó köteles biztosítani a zöldtenilet megóVását és az esetleg keletkezó kárt megtéríteni,
a használat soran ke|etkezett szen nyezódést e|takarítani'''



4' s (1)A rendelet 25's (13)-{'14) bekezdése helyébe a következó rendelkezések lépnek:

'(13)A szőlőmúVeléssel hasznosított' 2 ha alatti tertiletü telkekkel íendelkezötulajdonos - ha az egy borvidéken
|évó telkeinek össztenilete 5 ha-ná] nagyobb -a szólője mijveléséVel, íeldolgozásával, illetve ehhei'kapcsolódó
(nem szállodai célú) borturizmussal összefÜggő építési szándékát megva]ósíthatja csak az egyik- a nemzetipark
tenj|etének te.mészeti és kezelt övezetén kivül léVó' legalább 1,0 ha te.ü|etű- telkén (boraszati birtokközponu. A
beépithetó tenilel nagysága a beszámitott telkek össáerületének 1 

o/o_át' egyÚttal a beepitett telek beépitettsége a
25%_ot nem haladhalja meg- Az 5 ha_nál nagyobb összterület megállapítasánál a ke.tes mezögazdasági te.ül;t
öVezeteben léVő telkek is beszámithatók' de épilésijogot etelkekre csak a kertes mezógazdasági terülatek övezeti
elóirásai szerint lehet szerezni' Az épitesijog megszezéséhez beszámított, de beépitésre nem került telkekrc -a
tulajdonos éIdekében - telekalakítási és épitesitilalmat ke|laz építésügyi hatóság megkeresésére bejegyezni.
(14) Egyéb mÚVelési ághoz kapcsolódóan birtokközpont nem létesíthető'"

(2)A rendelet 26.s (2)' (6)_ (7)' valaminta (9) bekezdése he|yébe a kóVetkezö rendelkezések lépnekj

,'(2) Az öVezetben kialakilható telkek tenjlete
a) lelekosztás esetén nem lehet kisebb 5000 m,.nél,
b) telekösvevonás és telekhalárrendezés esetén nem lehet kisebb 3000 m2_nél'c) az a) és b) bekezdés szeÍinti eselek alól kivétel a közlekedési' közmű elhelyezési és híÍközlési celú telek,

il|etve a közlekedési, közmlj elhelyezési és hírközlési célú telek kialakítása után Visszamaradó te|ek
tenilete,

d) Az a) és b) kialakítható telkek szélesséoe nem lehet kevesebb 18 métemél''
í6)Alelkek összevonhalók' az igy kialakuló új ídld részleteken több megléVő épület is állhat' A megléVó épületekre
a 6's (3)bekezdés elöirásai alkalmazandók. 

''

''(7)Az 
lvk jelú kertes mezógazdasági öVezetben

a) építeni csak a legalább 80%-ban vólőműveléssel hasznosított telken' kizárolag a szólőmüVelésl'
szilóÍeldolgozást' bortárolást, vagy borturizmust szolgáló gazdasági épiiletet lehel,

b) épületek szabadon álló beépítési móddal' maximum 3olo_os beépitettséggel he|yezhetó el úgy' hogy az
épület alapterülete nem haladhatja meg a 120 mr_t

c) a legnagyobb építménymagasság 4,0 m' legnagyobb homlokzatmagasság a természetes
m lehet' A legnagyobb épületszámy szélesség 7,0 m lehet'

d) A szólómtjvelés tényét a tenilet pontosan meghatározott százalékában az il|etékes hegyközségnek kell
igazolni."

''(9)Az 
építési heiy az utak tengelyétól 8 mélerre méí' maximum 50 m mély területsáv, a mjnimális 10 m hátsókert

betartása mellett ,'

(3)A rendelet 36's (1)- (2) bekezdés helyébe a köVetkezó rendelkezések lépnek:

"(1) 
A Helyi érlékvédelmi terület' egyben TeIepüléskép-Védelmiterület a szabályozási lerven külön jellel lehatáro]t

terület'

(2) Helyi értétvédelmi tedleten az utcakép, településkép, a környezettel Való szerves, látványbeli kapcsolat
megóEendó' Új épülel elhelyezésekor Vagy megléVó épület homlokzatát, btólormáját megváltoztaÚ óóVítése'esetén
a történeti, hagyományos településképhez valo llleszkedés igazolására látvá;yteív készítendó az éÍintkezó
közterület(ek) olyan ponlja Vagy pontjaifulő|' ahonnan az utcaképi Változás a legma*ánsabban észlelhető' 

''

(4)A rendelel37' s helyébe a köVetkező rendelkezés és azt megelózó cim lép:

''Helyi 
védett épülét, építmény

37.5.

(1) A helyj!édett épúletek (ld. 1 melléklet) hagyományos épitészeti tömegét, tetőfonnáját meg kell megtartani'
érintetlenül hagyva a hagyományos homlokzati nyílásrendet, és a nyilások osztásait' megóÍzve a homlokzati
tagozatokat és d íszítéseket'
(2) A VédettépÜlet korszenÍsítése' álalakítása, bóVítése soran a védelem érdekében eló kellsegiteniaz épületek
mai igényeknek megfelelő használatat'

terepszinttól 6'0



3)A helyiVédett épület felújilása' bóVitése esetón a felújitásnak, bóvítésnek a2 eredetiépület formálásáVal'
szeÍkezeléVel' anyaghasználataval' szinvilágávalösszhangban kelllennie ill' ahhoz illeszkednie kell'
(4)A helyi Védett épület lebontasa csak a védettség megsziintetése ulán történhet.
(5)A helyi Védett épületeken hirdetés' reklám nem helyezhetó el' csak az épületben működó tevékenységhez
kapcsolódó cégérés íelirat alakítható ki|egíeljebb 0'5 m2 méretben.'

5. s A rendelet a következó 39/A' s _alés az azt megelózó címmel egészül ki|

''Mellékletek' 
f üggelékek

39iA.S

(1) ['lellékIetek|

1' melléklet: Helyi védett épületek' épitnények
2' mellék|et R_2jelú kültenjleti szabályozási terv
3' melléklet R_3jelü beltenileti szabályozási terv
4' mel|éklet R_4 je{Í külön|eges külte leti szabályozási teN

(2) Függelékek|
1 ' függelék: Nyilvántartott' azonosÍtott regészeti lelóhelyek
2' íüggelék: oÉzágos védelem alatt állo épületek
3' íüggelék: Tájjelleg megtartásáta alkalmas nöVén!.fajok listája''

6. $ A rendelet 2' melléklete helyébe a jelen rendelet 1' melléklete lép'

7' s Hatá]yát vesái a rendelet
1' 2- s (1), (3)-(4) bekezdése
2' 3'5 (4)bekezdése
3' 4' s (4), (7)_(8) és {10) bekezdése
4' 5's (1)_(5) bekezdése
5. a 6'$ (3) bekezdésben az 'átalakításra nem szánl kalakterÍj'' szöVegrész
6' 8's (1){2), (5)_(7) bekezdése
7' a 9's (3) bekezdésében a 

'(páco|t 
Ía táblán esztétikus felirattal)'szöVegrész

8' 9'$ (6)bekezdése
9' 1o's_a és az azt megelózó cím
10' 11'$ (1)bekezdése
11' 12's (2)bekezdésében a 

"helyi 
önkormányzaü parkolási rendelet hiányában''

12' a 13's (1) bekezdésében, a 
''és 

erdógazdálkodási' szóVegrész
13' a 13's (5) bekezdésében a,'az épitési engedélyezési eljárásába bevont ttjzvédelmi szakhatóság szakhatósági

hozzájárulása alapján'' szöveqrész
14' 18's (6) bekezdésében a KTE jeh] övezet láblázatanak 9. soraban az 

"egyedi 
építési engedélyezési eljárás

keretében'' szöVegrész és a 11' sorában a 
''A 

lezárt temetők teÍülete kegye|eti parkká alakítandó, és akként

'15.

16.

17.
18

kezelendó' szövegÉsz.
18's (7) bekezdésében a 'Az épitési engedélyezés kéllépcsós eljárással {elvi építési és építési engedély a|apján)
történhet' mely soÉn a táji illeszkedést igazoln i kell. ' szóVegrész
19' s-ában a 

''építésére 
épitesÜgyi hatóság i engedélyt adni'' szöVegész

20's12) bekezdésében a'_KÖuP' óvezeti ]'elú parkoló tenilet'" szöVógresz
20' s 1s)' (11) bekezdése, a (9) bekezdésben a 

"A 
KÖuP' öVezeli jelú parkoló teniletét déli hatáIán fasor +

cserjesor ü|tetésével kell eltakami' , és a (10) bekezdésben a 
"Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az

önkormányzat parkolási rendeletében szabá|yozott módon kell a hiánrzó Várakozóhelyeket elhelyezni'" szövegrész
22' s-ában a'közkert" szövegrész
22' s (6)' (8), (9)bekezdése
22' s (11) bekezdésben a ,'rongálással járo közmÍjkarbanlartást Végezni'' vöVegész
22's (12) bekezdésben a 

',, 
illetve azok sétaÚtjain közlekedniés ott parkírozni' a'' szövegész

26's (4)' (14)és (16) bekezdése'
34's (3) bekezdésében a 

'ezért 
az elvi épltési engedélyezési és az építési engedélyezési eljárásba be kell vonni'

19.

20.
21.
22.

24.



szöVegrész és az (5)-(6) bekezdés'
25' 35. s (3) bekezdése'
26' 36. s címébö| az 

'épitészeli' 
szövegrész

27.39.S-a
28' 40-s (4) bekezdése
29. 1' számú me|léklet táblázatából a ''Véd. kat''' nevÚ oszlop és a

épitmény)" szövegév valamint a táblázat 7_es sora
táb|ázat alatti ,'H - Helyi édékvédelem (épület'

8. S A .endelet
1. 4' $ (1) bekezdésben a 'engedévezhetó' 

szövegrész helyébe a'Végezheiö' szöVeg lép'
2. 4' s (2) bekezdésben a ,'engedélyezhető' szöVeglész helyébe a 

'bhetséges' 
szöveg lép'

3. 6's (3) bekezdés a) ponljában a 
''telket 

beepitellen teleknek kelltekinteni' és az öVezeti előírásokat kell alkalmazni''
szöVegÍész helyébe az ,'és a telek tenilete kisebb az épitési öVezetben meghatározott legkisebb telekterületné|' a
lebontott épület újjáépíthetó az el€deti alapterülettel.' szöveg lép'

4. 7' s (1) bekezdésében a ,'és építésze1i karakterhez" kifejezés helyébe a ''és a hagyományos építészeti
karakterhez'' szóVeg lép'

5. 7's (5) bekezdésében a 
''maximum 

0'5 méteÍre] téÍhez el egymástól' kilejezés helyébe a 
'illeszkedjen 

egymáshoz''
szöVeg lép'

6. 7's (10) bekezdésben a,,építési engedély iránti kérelméhez lájesáétikai Vizsgálatot és" szöVegrész helyébe az

"elhelyezéséhez" 
szöVeg lép.

7. 7's (11) bekezdésében a 'épületek építését nem lehet engedélyezni' kilejezés he|yébe az,épületek nem

he|yezhetök el'' szöVeg lép'
B. 13.$ (7) bekezdésben a 

"legíeljebb 
kettó épülettómeg' szövegrcsz helyébe a ',az 

Lí_1 jelÜ építési öVezetben
legíeljebb kettő tóépület é5 kettó melléképület' az Lt2 építési öVezetben legÍeljebb 1 őépület és 1 melléképülel"
szöVeg lép'

9' 13.s (8) bekezdés LÍ_l je|ú építési öVezetre Vonatkozó táblázat 7' sorában a 
'l\.4egengedett 

legnagyobb
épitménymagasság K_4'0 m" szöVegrész helyébe a 

'ft'4egengedett 
legnagyobb épitménymagasság K_4'5 m''

szöveg lép'
10' 13.s (8) bekezdés Lf_1 jelú épilési öVezetre Vonatkozó táblázat 9' sorában a ''Legnagyobb épületszámy_szélesség

7'5 m"szöveglész helyébe 
',Legnagyobb 

épületszárny-szélesség 8,0 m' szöveg lép.
11' 18.s (8)táblázatában a 'Ko' 

jelü turisztikai tenilel' szöVegész helyébe a 'Ko 
jelű oktatási lerÜ lel' szöVeg lép'

12' 19's (1) bekezdésben a 'Beéptésre szánt lenilelen' szöVegrész helyébe a 
'Belterületen 

és a belterü|ethez
kapcsolódó beépítésre nem szánt te |eten' szöVeg lép.

13' 19.s (2) bekezdésben a 
'Beépitésre 

nem vánt területen'' szövegÍész helyébe a 
''Külterületi 

beépitésre nem szánl
te leten'' szöveg; a,,lehet" szöVegész helyébe az Épithetó" szöVeg lép'

14' 22's (11)bekezdésben a,'Közparkokban és zdldtenjleteken' szdvegrész helyébe a 
'Zöldtenibteken' 

vöVeg lép'
15' 22.s (13) bekezdésben a,'mel|ékelt" szövegrész he|yébe a 

''3.függelék 
sze nti" szóVeg lép'

16' 26's (1) bekezdésben a 
'3000 

m2'' szóVegtész helyébe a 
'2700 

m2'' szőVeg lép'
17' 26'$ (5) bekezdésben a 

''engedélyezhető" 
szövegrész helyébe a,,történhet'' szöveg lép.

18' 27's (5) bekezdésében a 
'engedélyéVel' 

szöVegresz helyébe a 
"hozzájárulásáVal' szöVeg lép.

9. 5 (1) E rendelet az állami Íóépítésznek és az éÍintett államigazgatási szerveknek tórtént közlést köVetó 15' napon' de
legkotábban a kihirdetést követő 30' napon lép hatályba'
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazní kell.
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