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Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete Szentbékkálla község Helyi Építési Szabályzatáról és  Szabályozási tervéről szóló 12/2008. (XII.08.)  
önkormányzati rendelete módosításáról  Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el: 

  1. § (1) Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szentbékkálla község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2008. (XII. 08.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet.)  3.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
„(1) Kötelező szabályozási elemek: a) Tervezett szabályozási vonal b) Területfelhasználás módja és határa c) Építési övezet, övezet határa és előírásai d) Építési hely és határa 

e) Belterület tervezett határa f) Kialakítandó/megtartandó zöldfelület g) Telepítendő fasor (2) Irányadó szabályozási elemek a) Javasolt telekhatár b) Javasolt megszüntető jel” 
(2) A rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Közműtelek illetve az SZT-n meghatározott közterület szabályozás végrehajtása érdekében telek az építési övezetekben illetve övezetekben meghatározott legkisebb telekmérettől függetlenül is kialakítható. „ 
(3) A rendelet 6.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(5) Helyi értékvédelmi területen kívül, oldalhatáron álló beépítési mód esetén, amennyiben a telekszélesség az építési 

vonalon meghaladja a 20,0 métert, a telek szabadon álló beépítési móddal is beépíthető, az oldalkert OTÉK szerinti szabályainak betartása mellett.” (4) A rendelet 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 „ (1) Beépítésre szánt területen  a) közműves ivóvíz szolgáltatást,  b) közüzemi villamos energia szolgáltatást,  

c) nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetést biztosítani kell.. d) a megépült és üzembe helyezett szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés kötelező e) ahol a csatornahálózat még nem épült ki, épület csak akkor létesíthető, ha a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezés létesült.”  
2. § (1) A rendelet 13.§ (9) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az épületek csak magas tetővel létesíthetők. A tető hajlásszöge építési övezetben 38°-nál alacsonyabb, 45°-nál meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként cserépfedést, vagy nádat kell alkalmazni. Torony, előtető, télikert fedése a fent rögzítettől eltérően is kialakítható, de csak hagyományos, a környéken alkalmazott anyagok alkalmazhatók. „ (2) A rendelet 13.§ a következő (15) bekezdéssel egészül ki: 
„(15) Falusias lakóterületen az állattartó építmények  (istálló, ól, kifutó) összes alapterülete nem haladhatja meg a telek 
területének  10 %-át, és nem lehet több 40 m2-nél.”  
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(3) A rendelet 14.§ (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Az épületek csak magas tetővel létesíthetők. A tető hajlásszöge 38°-nál alacsonyabb, 45°-nál meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként cserépfedést, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést kell alkalmazni, tábláslemez- és 
palafedések, bitumenes zsindely alkalmazása nem megengedett, részlegesen nemesfém héjalás megjelenhet. Torony, előtető, télikert fedése a fent rögzítettől eltérően is kialakítható, de csak hagyományos, a környéken alkalmazott anyagok alkalmazhatók. „ (4) A rendelet 15.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„Az épületek csak magas tetővel létesíthetők, a tető hajlásszöge 20°-45° között lehet.” 
(5) A rendelet 15.§ (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 „A telkek be nem épített, illetve gazdasági céllal nem hasznosított részét 16/18 cm törzs körméretű fákkal fásítva, parkosítva kell kialakítani, illetve fenntartani, a telekhatárok mentén legalább egy fasort kell telepíteni. A Szabályozási terven jelölt „kialakítandó zöldfelület” területén háromszintes (gyep-, cserje- és koronaszint) növénytelepítés kialakítása szükséges. A növényzetet legkésőbb a használatbavételi engedély megkéréséig el kell telepíteni. „ 
(6) A rendelet 16.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„Az építési övezetben elhelyezésre kerülő technológiai építmény legmagasabb pontja meghaladhatja az övezetben meghatározott maximális épületmagasságot ha az alkalmazott üzemi technológia szempontjából az szükséges, de nem haladhatja meg a 10 m-t.” 
 

3. § (1) A rendelet 20.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6)A közutak, utak elhelyezése céljára az alábbi szélességű építési területet (szabályozási szélesség) kell biztosítani 
az egyes szakaszokon: a) országos mellékutak: kialakult (K) állapot, illetve a szabályozási terv szerint,  b) helyi gyűjtő utak: kialakult (K) állapot, illetve a szabályozási terv szerint,  c) kiszolgáló út: kialakult (K) állapot, illetve szabályozási terv szerint, ennek hiányában belterületen 12 m, külterületen 6,0 m  d) kerékpárút, gyalogút: kialakult (K) állapot, illetve szabályozási terv szerv szerint, ennek hiányában 3 m.” 

(2) A rendelet 20.§ -a a következő (12)-(13) bekezdéssel egészül ki: 
„(12) Közlekedési célú közterületen szabályozott zöldfelületen a biológiailag aktív felület csak a telkek megközelítést biztosító út, játszóhely, pihenőhely, köztárgyak kialakítása céljából burkolható le.   (13)  Az utak forgalmi besorolása: a) Országos mellékút: 7313 sz. és 73135 sz. közutak: K.V.B. 
b) Helyi gyűjtő utak: Kossuth Lajos utca, Jókai Mór utca: B.V.c.D. c) Belterületi kiszolgáló utak: összes egyéb belterületi utca: Rákóczi utca, Zrínyi utca, Bem József utca, Toldi utca, Petőfi Sándor utca, Dózsa György utca: B.VI.d.D.  d) Külterületi kiszolgáló utak: összes külterületi földút: K.VI.B.”  (3) A rendelet 22.§ (2) - (4), valamint a (10) bekezdése helyébe a következő bekezdések lépnek:  

„(2) A Z0 jellel szabályozott zöldterületeken épület nem létesíthető. Elhelyezhetők a szabadidő eltöltését – a pihenést, játékot, sportolást – szolgáló, épületnek nem minősülő építmények, továbbá köztárgyak. (3) A Z-1 jellel szabályozott zöldterületeken a (2) bekezdés szerinti építmények és legfeljebb 2 %-os beépítéssel a zöldterület funkciójához illeszkedő vendéglátó épület is kialakíthatóak. (4) A Z-1 jelű zöldterületen legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el.” 
 „(10) A zöldterületeket csak rendeltetésszerűen szabad használni. Ettől eltérő ideiglenes használat esetén (előadás, vásár, majális, stb.) a kérelmező köteles biztosítani a zöldterület megóvását és az esetleg keletkező kárt megtéríteni, a használat során keletkezett szennyeződést eltakarítani.”    
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4. § (1) A rendelet 25.§ (13) –(14) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 „(13) A szőlőműveléssel hasznosított, 2 ha alatti területű telkekkel rendelkező tulajdonos – ha az egy borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb – a szőlője művelésével, feldolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) borturizmussal összefüggő építési szándékát megvalósíthatja csak az egyik – a nemzeti park 
területének természeti és kezelt övezetén kívül lévő, legalább 1,0 ha területű– telkén (borászati birtokközpont). A beépíthető terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a beépített telek beépítettsége a 25%-ot nem haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb összterület megállapításánál a kertes mezőgazdasági terület övezetében lévő telkek is beszámíthatók, de építési jogot e telkekre csak a kertes mezőgazdasági területek övezeti előírásai szerint lehet szerezni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre – a tulajdonos érdekében – telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére bejegyezni.  
(14) Egyéb művelési ághoz kapcsolódóan birtokközpont nem létesíthető.”  (2) A rendelet 26.§ (2), (6) - (7), valamint a (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(2) Az övezetben kialakítható telkek területe  a) telekosztás esetén nem lehet kisebb 5000 m2-nél,  

b) telekösszevonás és telekhatárrendezés esetén nem lehet kisebb 3000 m2-nél,  c) az a) és b) bekezdés szerinti esetek alól kivétel a közlekedési, közmű elhelyezési és hírközlési célú telek, illetve a közlekedési, közmű elhelyezési és hírközlési célú telek kialakítása után visszamaradó telek területe,  d) Az a) és b) kialakítható telkek szélessége nem lehet kevesebb 18 méternél.” 
 „(6) A telkek összevonhatók, az így kialakuló új földrészleteken több meglévő épület is állhat. A meglévő épületekre a 6.§ (3) bekezdés előírásai alkalmazandók. „   „(7) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági övezetben a) építeni csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást, vagy borturizmust szolgáló gazdasági épületet lehet, b) épületek szabadon álló beépítési móddal, maximum 3%-os beépítettséggel helyezhető el úgy, hogy az 

épület alapterülete nem haladhatja meg a 120 m2-t c) a legnagyobb építménymagasság 4,0 m, legnagyobb homlokzatmagasság a természetes terepszinttől 6,0 m lehet. A legnagyobb épületszárny szélesség 7,0 m lehet.  d) A szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegyközségnek kell igazolni.” 
 „(9) Az építési hely az utak tengelyétől 8 méterre mért, maximum 50 m mély területsáv, a minimális 10 m hátsókert betartása mellett. „  

(3) A rendelet 36.§ (1) - (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A Helyi értékvédelmi terület, egyben Településkép-védelmi terület a szabályozási terven külön jellel lehatárolt terület.  
(2) Helyi értékvédelmi területen az utcakép, településkép, a környezettel való szerves, látványbeli kapcsolat megőrzendő. Új épület elhelyezésekor vagy meglévő épület homlokzatát, tetőformáját megváltoztató bővítése esetén a történeti, hagyományos településképhez való illeszkedés igazolására látványterv készítendő az érintkező közterület(ek) olyan pontja vagy pontjai felől, ahonnan az utcaképi változás a legmarkánsabban észlelhető. „ 

 
(4) A rendelet 37. § helyébe a következő rendelkezés és azt megelőző cím lép: 

„Helyi védett épület, építmény 37.§.    (1) A helyi védett épületek (ld. 1 melléklet) hagyományos építészeti tömegét, tetőformáját meg kell megtartani, érintetlenül hagyva a hagyományos homlokzati nyílásrendet, és a nyílások osztásait, megőrizve a homlokzati 
tagozatokat és díszítéseket.  (2)  A védett épület korszerűsítése, átalakítása, bővítése során a védelem érdekében elő kell segíteni az épületek mai igényeknek megfelelő használatát. 
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3) A helyi védett épület felújítása,  bővítése esetén a felújításnak,  bővítésnek az eredeti épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával, színvilágával összhangban kell lennie ill. ahhoz illeszkednie kell. (4) A helyi védett épület lebontása csak a védettség megszüntetése után történhet.  (5) A helyi védett épületeken hirdetés, reklám nem helyezhető el, csak az épületben működő tevékenységhez 
kapcsolódó cégér és felirat alakítható ki legfeljebb 0,5 m2 méretben.”  5. §  A rendelet. a következő  39/A. § -al és az azt megelőző címmel egészül ki:  „Mellékletek, függelékek  39/A.§ 

            (1) Mellékletek: 1. melléklet:  Helyi védett épületek, építmények 2. melléklet: R-2 jelű külterületi szabályozási terv 3. melléklet: R-3 jelű belterületi szabályozási terv 
4. melléklet: R-4 jelű különleges külterületi szabályozási terv            (2) Függelékek:  1. függelék: Nyilvántartott, azonosított régészeti lelőhelyek 2. függelék: Országos védelem alatt álló épületek 
3. függelék: Tájjelleg megtartására alkalmas növényfajok listája”   6. § A rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.  7. §  Hatályát veszti a rendelet 1. 2. § (1), (3)-(4) bekezdése 

2. 3.§ (4) bekezdése 3. 4. § (4), (7)-(8) és (10) bekezdése 4. 5.§ (1)-(5) bekezdése 5. a 6.§ (3) bekezdésben az „átalakításra nem szánt karakterű” szövegrész 6. 8.§ (1)–(2), (5)-(7) bekezdése 
7. a 9.§ (3) bekezdésében a „(pácolt fa táblán esztétikus felirattal)” szövegrész 8. 9.§ (6) bekezdése 9. 10.§-a és az azt megelőző cím 10. 11.§ (1) bekezdése 11. 12.§ (2) bekezdésében a „helyi önkormányzati parkolási rendelet hiányában” 12. a 13.§ (1) bekezdésében, a „és erdőgazdálkodási” szövegrész 
13. a 13.§ (5) bekezdésében a „az építési engedélyezési eljárásába bevont tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági hozzájárulása alapján”. szövegrész 14. 18.§ (6) bekezdésében a KTE jelű övezet táblázatának 9. sorában az „egyedi építési engedélyezési eljárás keretében” szövegrész  és a 11. sorában a „A lezárt temetők területe kegyeleti parkká alakítandó, és akként kezelendő” szövegrész. 
15. 18.§ (7) bekezdésében a „Az építési engedélyezés kétlépcsős eljárással (elvi építési és építési engedély alapján) történhet, mely során a táji illeszkedést igazolni kell.” szövegrész 16. 19. §-ában a  „építésére építésügyi hatósági engedélyt adni” szövegrész 17. 20.§ (2) bekezdésében a „-KÖuP. övezeti jelű parkoló terület.” szövegrész 18. 20. § (5), (11) bekezdése, a (9) bekezdésben a „A KÖuP. övezeti jelű parkoló területét déli határán fasor + cserjesor ültetésével kell eltakarni” , és a (10) bekezdésben a „Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az 

önkormányzat parkolási rendeletében szabályozott módon kell a hiányzó várakozóhelyeket elhelyezni.” szövegrész 19. 22. §-ában a „közkert” szövegrész 20. 22. § (6), (8), (9) bekezdése 21. 22. § (11) bekezdésben a „rongálással járó közműkarbantartást végezni” szövegrész 22. 22.§ (12) bekezdésben a „, illetve azok sétaútjain közlekedni és ott parkírozni, a” szövegrész 
23. 26.§ (4), (14) és (16) bekezdése. 24. 34.§ (3) bekezdésében a „ezért az elvi építési engedélyezési és az építési engedélyezési eljárásba be kell vonni” 
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szövegrész és az (5)-(6) bekezdés.  25. 35. § (3) bekezdése.  26. 36. § címéből az „építészeti” szövegrész 27. 39.§-a 
28. 40.§ (4) bekezdése 29. 1. számú melléklet táblázatából a „Véd. kat.” nevű oszlop és a táblázat alatti  „H – Helyi értékvédelem (épület, építmény)” szövegrész valamint a táblázat 7-es sora  8. § A rendelet  1. 4. § (1) bekezdésben a „engedélyezhető” szövegrész helyébe a „végezhető” szöveg lép. 
2. 4. § (2) bekezdésben a „engedélyezhető” szövegrész helyébe a „lehetséges” szöveg lép. 3. 6.§ (3) bekezdés a) pontjában a „telket beépítetlen teleknek kell tekinteni, és az övezeti előírásokat kell alkalmazni” szövegrész helyébe az „és a telek területe kisebb az építési övezetben meghatározott legkisebb telekterületnél, a lebontott épület újjáépíthető az eredeti alapterülettel.” szöveg lép. 4. 7. § (1) bekezdésében a „és építészeti karakterhez” kifejezés helyébe a „és a hagyományos építészeti 

karakterhez” szöveg lép. 5. 7.§ (5) bekezdésében a „maximum 0,5 méterrel térhez el egymástól” kifejezés helyébe a „illeszkedjen egymáshoz” szöveg lép.  6. 7.§ (10) bekezdésben a „építési engedély iránti kérelméhez tájesztétikai vizsgálatot és„ szövegrész helyébe az „elhelyezéséhez” szöveg lép.  
7. 7.§ (11) bekezdésében a „épületek építését nem lehet engedélyezni” kifejezés helyébe az „épületek nem helyezhetők el” szöveg lép.  8. 13.§ (7) bekezdésben a „legfeljebb kettő épülettömeg” szövegrész helyébe a „az Lf-1 jelű építési övezetben legfeljebb kettő főépület és kettő melléképület, az Lf-2 építési övezetben legfeljebb 1 főépület és 1 melléképület” szöveg lép. 9. 13.§ (8) bekezdés Lf-1 jelű építési övezetre vonatkozó táblázat 7. sorában a „Megengedett legnagyobb 

építménymagasság K-4,0 m” szövegrész helyébe a „Megengedett legnagyobb építménymagasság K-4,5 m” szöveg lép. 10. 13.§ (8) bekezdés Lf-1 jelű építési övezetre vonatkozó táblázat 9. sorában a „Legnagyobb épületszárny-szélesség 7,5 m” szövegrész helyébe „Legnagyobb épületszárny-szélesség 8,0 m” szöveg lép.  11. 18.§ (8) táblázatában a „KO. jelű turisztikai terület” szövegrész helyébe a „KO jelű oktatási terület” szöveg lép.  
12. 19.§ (1) bekezdésben a „Beépítésre szánt területen” szövegrész helyébe a „Belterületen és a belterülethez kapcsolódó beépítésre nem szánt területen” szöveg lép.  13. 19.§ (2) bekezdésben a „Beépítésre nem szánt területen” szövegrész helyébe a „Külterületi beépítésre nem szánt területen” szöveg; a „lehet” szövegrész helyébe az „építhető” szöveg lép.  14. 22.§ (11) bekezdésben a „Közparkokban és zöldterületeken” szövegrész helyébe a „Zöldterületeken” szöveg lép. 15. 22.§ (13) bekezdésben a „mellékelt” szövegrész helyébe a „3.függelék szerinti” szöveg lép.  
16. 26.§ (1) bekezdésben a „3000 m2” szövegrész helyébe a „2700 m2” szöveg lép. 17. 26.§ (5) bekezdésben a „engedélyezhető” szövegrész helyébe a „történhet” szöveg lép. 18. 27.§ (5) bekezdésében a „engedélyével” szövegrész helyébe a „hozzájárulásával” szöveg lép.    

9. § (1) E rendelet az állami főépítésznek és az érintett államigazgatási szerveknek történt közlést követő 15. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.    
 Molnár Endre          Dr. Szabó Tímea     polgármester     jegyző  

 
A kihirdetés napja: 2015. január 30.              Dr. Szabó Tímea          jegyző 


