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1 0 9 / 2 0 0 6 . ( V I I I . 2 8 . )  K t .  s z .  h a t á r o z a t  
 
Érsekcsanád Község településszerkezeti terve és településszerkezeti leírása 
 
Érsekcsanád Község Képviselı-testülete a módosított 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv) 
6.§ (3)a) alapján biztosított jogkörében az alábbi döntést hozza: 
 

1.) Érsekcsanád igazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja T-1 jelő 16.000 méretarányú 
szerkezeti tervet és annak belterületi térségre vonatkozó T-2 jelő 1:10000 méretarányú és T-3 
jelő 1:5000 méretarányú szerkezeti tervet és településszerkezeti leírást. 

 
Éves költségvetési rendeletében foglaltak figyelembevételével megvalósítja a 
településszerkezeti tervben foglaltakat az alábbiak kiemelésével 

-életkörülmények javítása 
-munkahelyteremtés 
-értékvédelem  

 
 

2.) Felkéri a polgármestert a helyi építési szabályzatot és annak rajzi mellékleteit terjessze a 
Képviselı-testület elé. 

 
Felelıs: Felsı István polgármester 
 
Határidı: azonnal 
 
 

 

ÉRSEKCSANÁD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA 
 
TELEPÜLÉSSZERKEZET MEGHATÁROZÓ ELEMEI 
 
A településszerkezet alakítása és a területfelhasználás távlati módjának meghatározása a tervezett 
területi elemekre, infrastrukturális fejlesztésekre és helyi sajátosságokra épül. 
 

Országos Területrendezési Tervi összefüggések 
 
Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi XXVI. Törvény (OTrT) szerint Érsekcsanád: az 
országos területfelhasználási rendszerben: mezıgazdasági-, és erdıgazdálkodási térségbe tartozik. 
A közigazgatási terület keleti része jellemzıen és a Dunától nyugatra lévı (Veránka) egészében 
erdıgazdálkodási térségbe sorolt. 
Az igazgatási terület középsı része a belterület és a Duna közötti terület valamint a Csávoly-Baja 
határ szögletében lévı rész mezıgazdasági térségbe tartozik. 
 
Fenti területfelhasználási kategóriákból a megyei területrendezési tervben az alábbi szabályokat kell 
alkalmazni: 
Az OTrT szerinti erdıgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdıgazdálkodási térségbe kell sorolni 
a. Az OTrT szerinti mezıgazdasági térséget legalább 75%-ban kül-, vagy belterjes hasznosítású 
mezıgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem 
jelölhetı ki. 
 
A településrendezési terv meglévı és tervezett új beépítése: cca 385 ha, a területrendezési elıírások 
szerint beépíthetı max 2.125-nál nagyságrendileg kevesebb, tehát a területfelhasználás 
területrendezési tervekbıl következı feltétele biztosított. 
 
Az OTrT infrastrukturális fejlesztésének elemei nem érintik a települést. 
Az 51. számú országos fıút települését elkerülı nyomvonal-tervezete a Bajai Kistérség megbízásából 
készíttetett tanulmányterv szerint került a szerkezeti tervre. 
 
 
A térségi övezetek közül az országos ökológiai hálózat és a kiemelten fontos érzékeny terület 
övezete érinti a települést. 
 
Az ökológiai hálózat által érintett területeket a településrendezési terv védett mezı-, vagy 
erdıgazdasági övezetbe sorolja, ezzel az OTrT ökológiai övezeti elıírása (az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élıhelyeinek és azok kapcsolatainak védelme) teljesül. 
 
Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezetével a község igazgatási területének nyugati része 
érintett. 
 
A kiváló termıhelyi adottságú szántóterület, komplex tájrehabilitációt igénylı terület övezete nem 
érinti a községet. 
 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminıségvédelmi terület övezetébe a település igazgatási 
területének nyugati része tartozik. Az övezetben bányászati célú területhasználat nincs és nem is 
tervezett. 
 
A felszíni vizek vízminıségvédelmi vízgyőjtı területének övezetébe tartozik Érsekcsanád. Az 
övezetre vonatkozó -a vízgyőjtı területen keletkezı vagy azon kívül keletkezett szennyvizek 
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vízgyőjtı területre történı be -vagy kivezetésérıl- nem jelen településrendezési-, hanem a megyei 
területrendezési tervben kell gondoskodni. 
 
BELTERÜLETI HATÁR 
 
A község belterülete a Duna mellett az 51. számú Budapest Baja (Hercegszántó) fıút keleti oldalán 
található. A belterület kisebb kiterjesztése lakóterületi célra keleti irányban tervezett. 
 
Az igazgatási területen jelentıs mérető beépítési hagyományokkal rendelkezı gazdasági területek 
csatlakoznak. A gazdasági területek beépítésre szántak. Belterületi bevonásukról a rendezési terv nem 
intézkedik. 
 
 
TELEPÜLÉSSZERKEZET 
 
A szabályos telepítésbıl következıen település belterülete sakktábla szerkezető. A kialakult tömbök 
28 x128 m-es telkek sorolásával alakultak 256 x 256 illetve 256 x 460 m-es nagyságban. Az 1806-os 
telepítéstıl a máig a tömbök osztására nem került sor. Az 1960-1980 közötti rendezési tervekben 
javasolt tömbfeltárások nem valósultak meg. Az 2005. évi településfejlesztési koncepció szerint a 
nagy tömbök feltárása, megosztása indokolt. A tömbön belüli új utcanyitást a szerkezeti terv akkor 
tartalmazza, ha az meglévı épületet nem érint. 
 
 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS  
Az igazgatási terület használati ill. beépítési szempontból az alábbi területfelhasználási kategóriákba 
sorolt. 
Beépítésre szánt területek, amelyek építési használatuk szerint: 
 Lakóterületek 
 Üdülıterületek 
 Vegyes területek 
 Gazdasági területek 
 Különleges területek 
Valamennyi beépítésre szánt terület az Országos településrendezési és építési követelmények (OTÉK) 
által elıírt módon építési övezetekbe sorolt.  
 
 
Beépítésre nem szánt területek, amelyek használatuk szerint: 
 Közlekedési területek 
 Zöldterületek 
 Erdıgazdasági területek 
 Mezıgazdasági területek 
 Vízgazdálkodási területek 
 
 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
 
L a k ó t e r ü l e t e k  
A beépítésre szánt területen belül a lakóterület a legnagyobb kiterjedéső területfelhasználási kategória. 
A területen belül nemcsak lakás, hanem olyan közösségi vagy vállalkozási jellegő épületek is 
elhelyezhetık, amelyek a lakóterületre nézve nem zavaróak. 
 

Jelenleg beépített tömbökben a lakások számszerő növelése a tömbök feltárásával valósítható meg. A 
kialakult utcákban foghíjtelkek nincsenek. 
A terv szerinti lakóterületi fejlesztések a településfejlesztési koncepciónak megfelelıek. 
Lakóterületen az utcák által meghatározott tömbre vonatkozóan a beépített szintek területének és az 
összes területnek az aránya: 1:2, vagyis a szintterületi sőrőség: max 0,5. 
 
A rendezési terv a hagyományokból kiindulva nem számol számottevı külterületi lakásépítéssel. A 
mezıgazdasági termeléshez kapcsolódóan gazdasági épületek és azok kiegészítéseként lakások 
elhelyezésének elvileg nincs akadálya.  
 
Ü d ü l ı t e r ü l e t  
Érsekcsanád természeti adottságaiból, a Duna parti helyzetébıl egyértelmően következik az 
üdülıterület. Jelenleg a Veránka szigeten és a töltés mentén is állnak üdülıépületek. Ezek száma ártéri 
helyzetükbıl következıen nem növelhetı. Az engedélyezettek fennmaradásán túli új építés nem 
tervezett, a jogszabályi elıírásai szerint nem is tervezhetı. 
A mentett oldalon -védgáton kívül- egykor zártkertként kiosztott telkek gyakorlatilag üdülıfunkciókat 
hordoznak. A szerkezeti terv a tényleges használatnak megfelelıen üdülıterületként tartalmazza a 
területet. 
Üdülıfejlesztési terület a Patanicafok menti 9 ha-os terület. 
 
Üdülıterületen belül üdülıházas terület (Veranka társas üdülıje) és hétvégi házas terület (az összes 
többi üdülıterület) különíthetı el. 
 
Az üdülıházas terület szintterületi sőrősége:  max 1,0. 
A hétvégi házas terület szintterületi sőrősége: max 0,2. 
 
 
T e l e p ü l é s k ö z p o n t  v e g y e s  t e r ü l e t e k   
 
A jellemzıen településközponti funkciókat hordozó -intézményeket tartalmazó- területek soroltak 
településközpont vegyes területbe. 
Településközpont jellemzıen beépített területi kategória, amelybe a községközpont 51. fıút és a 
Dunai bekötıút menti tömbjeinek átmenı utak menti teleksora tartozik.  
A településközpont vegyes terület szintterületi sőrősége: max 2,4. 
 
G a z d a s á g i  t e r ü l e t e k  
Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek és azok feltáró belsı 
úthálózata sorolt. 
A gazdasági területen belül kereskedelmi szolgáltató és ipari terület különíthetı el.  
 
Kereskedelmi szolgáltató területbe tartoznak a védıterületet nem igénylı gazdasági célú területek. 
Kereskedelmi szolgáltató terület az 51. út mentén és a belterület keleti részén tervezett. 
A kereskedelmi szolgáltató terület szintterületi sőrősége: max 2,0. 
Ipari területen a nagylétszámú állattartás építményeinek elhelyezésére is lehetıség van. 
 
Az ipari terület szintterületi sőrősége: max 1,5. 
 
K ü l ö n l e g e s  t e r ü l e t e k   
 
Érsekcsanád különleges területei: a sportterület, a temetı, a honvédelmi terület, a vízügyi repülıtér és 
a belterülettıl dél-nyugatra tervezett beépítésre szánt terület. Ez utóbbira a megújuló 
energiatermeléssel és a humán szolgáltatással kapcsolatos építmények helyezhetık el. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
K ö z l e k e d é s i  t e r ü l e t e k  
 
A község közúthálózati kapcsolatai az 51. számú fıúton teremtıdnek meg. 
Az 51. számú fıút települést elkerülı nyomvonalának Baja térségi szempontjait érvényesítı 
összekötıút. A belterület utcahálózata a Dózsa György utca kivételével átmenı forgalomtól mentes. 
A történeti településszerkezet jellege, széles közterületei és a keleti határrész sajátosságai nem 
indokolják települési elkerülı -a mezıgazdasági üzemi forgalom levezetésére alkalmas- nyomvonal 
kijelölését. 
Az 51. út mellé kerékpárút tervezett. 
Különösen idegenforgalmi szempontból fontos a térségi tervekben meghatározott töltésen vezetett 
kerékpárút. 
 
Z ö l d t e r ü l e t e k  
 
A település zöldfelületi rendszere a belterületre értelmezhetı. 
A zöldfelületi rendszer szervezı eleme a széles közterület adta lehetıséget kihasználó tervezett 
egységes utcafásítások. 
 
 
E r d ı t e r ü l e t e k  
 
A külterület területfelhasználásában a Duna illetve a védgát mentén valamint a belterülettıl keletre 
lévı határrészen meghatározó az erdı. 
A településszerkezeti terv a földhivatali nyilvántartás szerinti erdıket ábrázolja. 
Mővelési ág váltással az erdıterületek értelemszerően változhatnak. A keleti határrész gyengébb 
minıségő szántóföldjei további erdısítések terepe lehet. 
 
M e z ı g a z d a s á g i  t e r ü l e t e k  
 
Mezıgazdasági terület a község külterületének meghatározó része, a beépítésre nem szánt terület 
jellemzıen ide tartozik. 
 
V í z g a z d á l k o d á s i  t e r ü l e t e k  
 
Érsekcsanád OTÉK szerinti vízgazdálkodási területei a Duna és ártere valamint a csatornák. 
A Duna mentén a 076/4-8 hrsz-ú területen a horgászathoz illetve a viziturizmushoz kapcsolódó 
közösségi célú építmények elhelyezésére jelölt terület is vízgazdálkodási besorolású.  
 
 
VÉDETT ÉS VÉDİTERÜLETEK 
 
Természetvédelem 
Érsekcsanád közigazgatási területén található védett természeti területeket: Duna Dráva Nemzeti Park, 
a természetvédelmi törvény erejénél fogva „ex lege” védett lápokat, természeti területeket és a helyi 
védett területeket fajtánként a szerkezeti terven ábrázolunk. Ezekre együtt kell vigyázni, különben 
élıvilágunk komplex szövevénye sérül, károsodik. 
 
 

 
 
Mővi értékvédelem 
 
A történeti utcaszerkezet és telekrend megtartásával a településszerkezet védelmét biztosítja a terv. 
Helyi védettségre javasolt épületek a településkép meghatározói. Legtöbbjük sajátos népi lakóépület, 
de helyi védelemre javasoltak a XX.század elsı felének jellemzı épületei. 
 
 
FUNKCIÓ VÁLTOZTATÁSOK 
 
A településszerkezeti terv az adottságokból és a regionális lehetıségekbıl kiindulva az önkormányzat 
fejlesztési szándékának területi megfogalmazását adja. A tervezett funkcióváltozások is ebbıl 
vezethetık le. 
A beépített részeken jelentısebb funkcióváltás nem tervezett. 
Beépítetlen részeken az elızıekben ismertetett belterületi lakóterületi és a gazdasági területi 
fejlesztések jelentenek funkcióváltást. 
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

Érsekcsanád Községi Önkormányzat 16/2006.(VIII.29.) rendelete 
a helyi építési szabályokról 

 
Érsekcsanád Község Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 
módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6.§ (3)a) alapján biztosított jogkörében a 
következı helyi építési szabályokat állapítja meg: 
 

A RENDELET HATÁLYA 
 
1. § (1) E rendelet Érsekcsanád közigazgatási területére terjed ki. 
 

(2) a) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani, építményt, 
építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bıvíteni, felújítani, helyreállítani, 
korszerősíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban 
együtt: építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e 
rendelet és a hozzá tartozó alábbi szabályozási tervek szerint lehet: 
 

aa) Igazgatási terület  m=1: 16 000 méretarányú (SZ-1)  
ab) Belterület    m=1:   2 000 méretarányú (SZ-2) 
ac) Dunapart   m=1:   2 000 méretarányú (SZ-3) 
ad) Veránka   m=1:   2 000 méretarányú (SZ-4) szabályozási terve 
 

b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos településrendezési és építési 
követelményekrıl szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az 
OTÉK), valamint egyéb jogszabályok és a hatósági elıírások az érvényesek. 

 
SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 

 
2. § (1) Az alábbi kötelezı szabályozási elemek csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és 

módosításával változhatnak: 
 -beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti besorolása, 
 -beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása, 
 -közterületek (utak) szabályozása 
 

(2) Az alábbi irányadó szabályozási elemek az övezeti elıírások betartásával, a helyi védettségre 
vonatkozó önkormányzati rendelet figyelembevételével e rendelet 1.§(2) b) pontjának 
figyelembevételével módosulhatnak: 

-telekhatár, 
-védısávok, védıterületek, épületek közötti távolságok meghatározása (az illetékes 

szakhatóság hozzájárulásával) 
- a külön jogszabályban ki nem hirdetett természetvédelmi határvonalak 
- építészeti értékvédelemben részesülı épületek 

 
(3) A meglévı telkek méretei (hossz, szélesség, terület) és beépítése (beépítettségi % és telepítési 

távolság) a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetekre elıírtaktól, de (új) telket 
alakítani, (telket megosztani) csak az övezetre elıírt telekméretnek megfelelıen lehet és új 
beépítés is csak az övezeti elıírások szerint engedhetı. 

(4) A korábbi szabályok szerint kialakított illetve fennmaradási engedéllyel rendelkezı épület 
szerkezetei és nyílásai adottságnak tekinthetık, amelyeket új építési munkánál figyelembe 
kell venni amennyiben az nem jár rendeltetésváltozással. 

 
BELTERÜLETI HATÁRVONAL 

 
3. § A község tervezett belterületi határát jelen rendelet terület-felhasználási tagolása határozza meg. 

a) Lakóterületek, településközpont vegyes területek és az általuk közrezárt vagy azokat feltáró 
közterületek e rendelet szerinti felhasználásának feltétele, hogy belterületen legyenek. 

b) Gazdasági területek övezeti elıírások szerinti beépítésének nem feltétele a belterületi 
bevonás. 

 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ 
ELİÍRÁSOK 

 
Építésügyi engedélyezéssel kapcsolatos általános elıírások 

 
4.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó területen összesen 2m2-nél nagyobb reklámtábla nem helyezhetı 

el. 
(2) Építési övezeti határ meglévı tömbön belül a mindenkori telekhatárral megegyezik. 

A természetvédelemi oltalom alatt álló (DDNP) és a természetvédelmi nyilvántartásában lévı 
(javasolt természeti terület) határvonala egyúttal övezeti határvonal is. 

 
(3) A max 4,5mes gerincmagasságú fóliasátor és üvegház területe a beépítettség értékébe nem 

számítandó be, de amennyiben alaptesttel rendelkezik csak építési engedéllyel létesíthetı. 
 
(4) Az alábbiak építésügyi engedéllyel valósíthatók meg: 

-belterületi utcai homlokzati távközlı-berendezés, parabola antenna, klíma és egyéb gépészeti 
berendezés 

-az övezetre és építési övezetre elıírt építménymagasságot maghaladó kerti építmény 
 

(5) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határaitól: 
a) beépítésre szánt területen és mezıgazdasági területen: 

- szılı1, valamint 3 méternél magasabbra nem növı gyümölcs- és egyéb bokor (élısövény) 
esetében 1,00 méter, 

- 3 méternél magasabbra nem növı gyümölcs és egyéb fa esetében 3,00 méter, 
- 3 méternél magasabbra növı gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor 

(élısövény) esetében 5,00 m éter 
 

b) külterületeken mezıgazdasági területen: 
- gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szılı, köszméte, ribizke- és 

málnabokor esetében 0,80 méter, 
- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében 2,00 méter 
- birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter 
- törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 

méter, 
- vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 méter, 
- cseresznyefa esetében 5,00 méter 
- dió- és gesztenyefa továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 méter. 

 
c) külterületnek az általános mezıgazdasági területen, amennyiben a szomszédos 

földterület szılı, gyümölcsös vagy zártkert, szılıt és gyümölcsfát a b) pontban 

                                                 
1 Tövényességi észrevétel alapján törölve 
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foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az alábbi ültetési 
távolságok megtartásával lehet ültetni: 

-1 méternél magasabbra nem növı bokor (élısövény) esetében 0,80 méter, 
-2 méternél magasabbra nem növı bokor (élısövény) esetében 1,2 méter, 
-2 méternél magasabbra növı bokor (élısövény) esetében 2,00 méter, 
-fa esetében 8,00 méter. 

 
(6) A tőzoltóság szakvéleményének figyelembevétele kötelezı. 

 
(7) Vízbázis védıterületén belül építési munka csak vízügyi szakhatósági közremőködéssel 

engedélyezhetı. 
 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK 
 

Általános elıírások 
5.§(1) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege valamint  sajátos építési 

használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekbe  soroltak: 
1. Lakóterület, amely 
 Falusias lakóterület 
2. Üdülıterület 

2.1. Üdülıházas terület 
2.2. Hétvégiházas terület 

3. Vegyes terület 
3.1. Településközpont vegyes terület 

4. Gazdasági terület 
 4.1. Kereskedelmi szolgáltató terület 
 4.2. Ipari terület 

5. Különleges terület 
 
(2) A községi parkolási rendelet megállapításáig a gépkocsik elhelyezésére az alábbi vonatkozik: 

Az építési telekhez kapcsolódó közterületen tulajdonosi hozzájárulás mellett akkor 
helyezhetı el gépkocsi, ha a telken igazolt módon:  
-ki és behajtás forgalmi okokból nem megoldható 
-a már meglévı épület illetve telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetıvé. 

(3) a) Oldalhatáros beépítésnél, már kialakult telekosztás esetén az épületek között megengedett 
legkisebb távolság illetve az oldalkert mérete min 4m, ha legalább az egyik homlokzaton 
legfeljebb csak az oldalhatáros beépítésnél megengedett nyílászáró van és az épület D. E 
tőzveszélyességi osztályba tartozik, vagy a tőzoltóság ehhez szakhatósági hozzájárulást 
vagy támogató szakvéleményt ad.  

 b) Ha meglévı épületek esetében az egymással szemben fekvı homlokzatok közötti távolság 
az OTÉK-ban és az e rendeletben meghatározottaknál kisebb, úgy az érintett 
épületszakaszon új homlokzati nyílás nem létesíthetı. Az építési engedélyezéshez a 
funkcióváltással nem járó és a tőzveszélyességi osztályba sorolást kedvezıtlenül nem 
befolyásoló építések kivételével a tőzoltóság szakhatósági hozzájárulása vagy támogató 
szakvéleménye szükséges. 

(4) Beépítettség mértékére és az építési telek méretére vonatkozó értékek eltérhetnek az övezetre 
megadottaktól az alábbi esetekben: 

a) Meglévı épület bontásával alakul ki az új beépítés, ekkor legfeljebb a kialakult állapot 
szerinti mértékig megengedett a beépítés (max. eredeti beépítettségi % tartandó), de az 
építési engedély csak a bontási engedéllyel együtt, vagy az után adható meg, 

b) beépítettség növelésével nem járó átalakításnál 

(5) Az építési munka feltétele a közüzemi gázszolgáltatás kivételével a teljes közmővesítés, a 
közüzemő ivóvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a fúrt kutas ivóvízellátás, a szennyvízhálózat 
kiépítéséig ideiglenesen szigetelt, zárt medencés győjtés vagy egyéb vízjogi engedéllyel 
rendelkezı megoldás lehetséges. 

 
(6) Terepszint alatti önálló létesítmény a gazdasági terület kivételével csak földtakarásban 

növényzettel fedve valósítható meg. 
 
(7) Megengedett igénybevételi, kibocsátási, szennyezettségi határértékként a (Gksz-1) övezet 

kivételével a területfelhasználásra elıírt általános elıírások tartandók. 
 
(8) Gazdasági terület kivételével nyúlványos telek nem alakítható. 
 
(9) A mellékleten az övezetet leíró kiegészítı jel az adott területre vonatkozóan az alábbiakat 

tartalmazza: 
 
Területfelhasználás jele Beépítési mód max beépítettség % 

 Max építménymag (m) min telekterület (m2) 
 
 
 
 

 
Falusias lakóterület 

 
6.§ (1) Falusias lakóterületbe tartozik a község teljes lakóterülete. 
 

(2) Falusias lakóterületen az építési övezeti elıírások figyelembevételével elhelyezhetı: 
-lakóépület, 
-kereskedelmi , szolgáltató és vendéglátó épület, 
-szálláshely szolgáltató épület, 
-kézmőipari épület, 
-a terület alaprendeltetését nem zavaró gazdasági célú épület. 
 

(3) A (2) bekezdés szerintiek 1 épületben helyezhetık el, a lakóépületben legfeljebb 2 lakás lehet, 
a háztartással kapcsolatos helyiségek kerülhetnek önálló épületbe is.  
 

(4) A falusias lakóterület a beépítési sajátosságok alapján a szabályozási terv szerint az alábbi 
építési övezetekre tagolódik: 

(Lf-1) Hagyományos fésős övezet 
(Lf-2) Rövidtelkes övezet 
(Lf-3) Elıkertes övezet 
 

(5) (Lf-1) Hagyományos fésős övezet 
 

a) Kialakítható telek:  szélessége: min 14 m 
területe: min. 550m2  

b) Beépítés: oldalhatáros építési hely szerint kötelezıen utcafrontos építési vonalra 
c) Beépítettség: max. 30 % 
d) Építménymagasság: max 4,5 m 
e) Zöldfelület min 50% 
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f) *-gal jelölt övezetben tereprendezést és csapadékvízelvezetés megoldását tartalmazó 
telekalakítási terv alapján min 16 m-es szabályozási szélességő közút nyitható. 

 
(6) (Lf-2) Rövidtelkes övezet 
 

a) Kialakítható telek: szélessége: min 16 m, 
 mélysége: min 30 m 

területe: min. 480m2  
b) Beépítés: oldalhatáros építési hely szerint kötelezıen utcafrontos építési vonalra  

hátsókert nincs 
c) Beépítettség: max. 30 %. 
d) Építménymagasság: max 4,5 m 
e) Zöldfelület min 50%. 

 
(7) (Lf-3) Elıkertes övezet 
 

a) Kialakítható telek:  szélessége új osztásban:  min 18 m 
területe: min. 550m2  

b) Beépítés: oldalhatáros 5m-es elıkerttel meghatározott építési hely szerint. 
hátsókert min 6 m 
elıkert: 5m 

c) Beépítettség: max. 30 %. 
d) Építménymagasság: max 4,5 m, 
e) Zöldfelület min 50%. 
f) *-gal jelölt övezetben min 16 m szabályozási szélességő tereprendezést és 

csapadékvízelvezetés megoldását tartalmazó telekalakítási terv alapján kialakított közút 
nyitható 

 
V e g y e s  t e r ü l e t  

Településközpont vegyes terület 
 
7.§ (1) A településközpont vegyes terület a község szorosan vett településközponti beépítésének 

területe. 
(2) A településközpont vegyes terület (Vt-1) községközpont övezetekbe sorolt. 

 
(3) (Vt-1) községközpont övezete 

a) Az övezeti elıírások figyelembevételével: 
-lakóépület 
-iroda 
-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 
-egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület 
-sportépítmény 
-kézmőipari épület elhelyezhetı. 

 
b) Kialakítható telek min 14m széles, területe: min 800m2 
c) Amennyiben csak lakás van a telken telkenként egy épület helyezhetı el, ez esetben még 

egy további max 3,5 m-es építménymagasságú háztartással kapcsolatos épület építhetı. 
d) A beépítés módja: oldalhatáros 
e) Beépítettség max. 30% 
f) Építménymagasság: max:4,5 m 
g) Zöldfelület min 30 % 

 
 
 

 
Ü d ü l ı t e r ü l e t e k  

 
8.§(1) Az üdülıterület üdülıházas és hétvégi házas terület. 
 
 

(2) Az üdülıházas területet (Üü-1) övezeti jellel a szabályozási terv tartalmazza. 
a) Az övezetben  több üdülıegységes üdülıépületek helyezhetık el. 
b) Telekosztás nem, csak telekösszevonás engedélyezhetı. 
c) Beépítés módja: szabadonálló 
d) Beépítettség: max 30% 
e) Építménymagasság: max 7,5 m 
f) Zöldfelület: min 40% 

 
 
(3) Hétvégi házas terület az alábbi övezetekre tagolt: 

(Üh-1) hétvégi házas általános övezet 
(Üh-2) hétvégi házas ártéri övezet 
(Üh-3) hétvégi házas fejlesztési övezet 
 

 
(4) (Üh-1) általános övezet 

a) Kialakítható telek: min. 500 m2  
b) Beépítés: oldalhatáros 5 m-es elıkerttel meghatározott építési hely szerint. 

hátsókert: 6 m 
elıkert: 5m 

c) Beépítettség: max. 20 %. 
d) Építménymagasság: max 3,5 m, 
e) Zöldfelület: min 60% 

 
(5) (Üh-2) ártéri övezet 

a) Telekalakítás akkor végezhetı, ha azt a jogszerően álló építmény fennmaradási 
engedélyéhez szükséges. 

b) Csak a jogszerően álló, engedéllyel rendelkezı építmények használatbavétele 
engedélyezhetı, egyéb építési munka nem végezhetı. 

c) A vízügyi és természetvédelmi célú építmény kivételével építmény nem helyezhetı el, a 
tájképi illeszkedés javítását szolgáló visszabontás ill. kubatúrán belüli építési 
munka a jogszerően álló építményen végezhetı 

 
(6) (Üh-3) fejlesztési övezet 

a) Külön szabályozási terv készítendı az (Üh-1) övezeti elıírások betartásával. 
 

 
G a z d a s á g i  t e r ü l e t e k  

 
9.§(1) Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak. 

 
(2) A gazdasági terület : kereskedelmi, szolgáltató terület 

ipari gazdasági terület 
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(3) A területen belül külön szabályozás nélkül kialakítható közutakra vonatkozó elıírások:. 

-szabályozási szélesség min. 14,0 m 
-min. 12m-es fordulási sugár az útburkolatoknál 

Kereskedelmi, szolgáltató terület 
 
10.§(1) Kereskedelmi, szolgáltató terület a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú 

épületekkel beépített illetve beépíthetı területe. 
 

(2) A területen az övezeti elıírások figyelembevételével elhelyezhetı: 
-mindenfajta nem jelentıs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület és az 

azokhoz kapcsolódó szociális ellátás és szórakoztatás építményei 
 -szolgálati lakás 
 -iroda, 
 -üzemanyagtöltı 
 
(3) A kereskedelmi, szolgáltató terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: 

(Gksz-1) lakóterülettel határos övezet  
(Gksz-2) általános övezet 

 
(4) (Gksz-1) lakóterülettel határos övezet 

a) Kialakítható telek: min 30 m széles , min 30,0 m hosszú, min 900 m2 
b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság2 szerinti 

oldal-, elı-, és hátsó kerttel. 
c) Beépítettség max 60%. 
d) Építménymagasság: min 3,0m, max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat, 

de kémény max 20m. 
e) Zöldfelület: min 20% 
f) Környezetterhelési határértékként a lakóterületre elıírtak tartandók. 
 

(5) (Gksz-2) általános övezet  
a) Kialakítható telek: min 30 m széles , min 30,0 m hosszú, min 900m2 
b) Beépítés szabadonálló: legalább az adott oldal szerinti homlokzatmagasság3 szerinti 

oldal-, elı-, és hátsó kerttel  
c) Beépítettség max 40%. 
d) Építménymagasság min 3,0 m, max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat, 

de kémény max 20m. 
e) Zöldfelület min 20%. 

Ipari terület 
 
11.§(1) Az ipari terület termelı gazdasági tevékenységi és községgazdasági célú építmények 

elhelyezésére szolgál. 
 
(2) A területen az övezeti elıírások figyelembevételével elhelyezhetı: 

-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület és a tevékenységhez kötıdı ellátási 
intézmények, 

-gazdasági célú épületen belül szolgálati lakás, 
-sportépítmény, 
-az ágazati elıírásoknak megfelelı energia-, (elektromos energia és földgáz) vízi-, és 
távközlési közmővek valamint a településgondozás épületei elhelyezhetık. 

                                                 
2 Ld fogalommagyarázat 
3 Ld fogalommagyarázat 

 
(3) Az ipari terület az alábbi építési övezetekre tagolódik: 

(Gip-1) majorsági övezet 
(GIP-2) településgazdasági övezet 

(4) (Gip-1) majorsági építési övezetben 
a) Elhelyezhetı:  -szolgálati lakás 

-iroda 
-üzemanyagtöltı 
-sportépítmény 
-mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a 

nagylétszámú állattartás építményeit is 
b) Kialakítható telek: min 900m2 
c) Beépítés módja: szabadon álló 
d) Beépítettség: max 30% 
e) Építménymagasság max 7,5m, ami technológiai szükségszerőségbıl változhat. 
f) A közmővesítettség szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével határozandó meg. 
g) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén kötelezı a fásítással 
 

(5) (Gip-2) településgazdálkodásiasági építési övezet 
a) Elhelyezhetı: a település közmőves ellátását biztosító területigényes létesítmény 
b) Kialakítható telek: min 300m2 
c) Beépítés módja: szabadon álló 
d) Beépítettség: max 20% 
e) Építménymagasság max 4,5m, ami technológiai szükségszerőségbıl változhat. 
g) Zöldfelület: min 40% 

 
 

Különleges területek 
12.§ Különleges területek az alábbiak: 

(Ksp) Sportterületek 
(Kt) Temetık 
(Kh) Honvédelmi terület 
(Kr) Vízügyi repülıtér 
(Ke) Energiatermelés és humán szolgáltatás területe 

 
 

Sportterület 
 
13.§ (1) (Ksp) Sportterület a község sport-, szabadidıs-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgáló 

területe. 
(2) A területen – sportépítmény és szociális helyiségei 

az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület 
elhelyezhetı. 

(3) Beépítettség: max. 15 % 
(4) Építménymagasság: min. 3,5 m, max. 10,5 m 
(5) Zöldfelület: min. 40% 
(6) A terület körbefásítandók. 

 
Temetık 

 
14.§ (1) (Kt) Temetık a szabályozási tervben lehatároltak. 

(2) A területen ravatalozó, kápolna és síremlék helyezhetı el. 
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(3) A temetık kerítéssel határolandók. 
(4) Telekhatáruktól mért 200 m-es körzetükben az illetı építési övezetben egyébként 

elhelyezhetı építmények is csak akkor helyezhetık el, ha azok kegyeleti és mentálhigiénis 
szempontból nem zavaróak. 

(5) Kripta és 2,5 m-nél magasabb síremlék engedélyköteles 

(6) Új parcellázásnál elıfásítás szükséges 
 

(Kh) Honvédelmi terület 
15.§ (1) (Kh) Honvédelmi terület az (SZ-1) szabályozási terven lehatárolt 

(2) a) Elhelyezhetı: a honvédelemmel kapcsolatos létesítmény 
b) Telek: kialakult helyzet szerint 
c) Beépítés módja: szabadon álló 
d) Beépítettség: max 10% 
e) Építménymagasság max 4,5m, ami technológiai szükségszerőségbıl változhat. 
f) A közmővesítettség szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével határozandó meg. 
g) Zöldfelület: min 40% 

 
(Kr) Vízügyi repülıtér 

16.§ (1) (Kr) Repülıtér az (SZ-1) szabályozási terven lehatárolt. 
(2) a) Elhelyezhetı: a vízügyi repülıtérrel kapcsolatos létesítmény 

b) Telek: kialakult helyzet szerint 
c) Beépítés módja: szabadon álló 
d) Beépítettség: max 10% 
e) Építménymagasság max 4,5m, ami technológiai szükségszerőségbıl változhat. 
f) A közmővesítettség szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével határozandó meg. 
g) Zöldfelület: min 40% 

 
(Ke) Energiatermelés és humán szolgáltatás területe 

17.§ (1) (Ke) Energiatermelés és humán szolgáltatás területe a szabályozási terveken lehatárolt. 
(2) A területre szabályozási terv készítendı az OTÉK 25.§ elıírásainak figyelembevételével. 

 
 

 
ÉRSEKCSANÁD BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELİÍRÁSOK 
 
18.§ (1)A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak: 

a) közlekedési, hírközlési és közmő-elhelyezési területek 
b) zöldterületek 
c) erdıterületek 
d) mezıgazdasági területek 
e) vízgazdálkodási területek 

(2) A beépítésre nem szánt területen elhelyezett épületek esetén az épülethez szükséges 
közmővek kiépítése és a hulladékkezelés megoldása az építtetı feladata. 

 
 
 

Közlekedési -, hírközlési és közmő-elhelyezési területek 
 
19.§ (1) A közlekedési-, hírközlési és közmő-elhelyezési területek az országos és a helyi közutak, 

kerékpárutak, a közterületi gépjármő várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek 

csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a továbbá a 
közmővek építményeinek elhelyezésére szolgálnak. 

 
(2) Területen az OTÉK 26.§ (3) bekezdésben felsorolt építmények helyezhetık el. 
 
(3) A területek szerepkörük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak: 

(KÖu-1) országos fıút övezete 
(KÖu-2) községi győjtı-, és lakóutak övezete 
(KÖu-3) egyéb utak övezete 
 

(4) (KÖu-1) országos fıút övezete 
a) az övezetbe az 51 sz. országos fıút tartozik 
b) Gépjármő forgalomra min 6m-es burkolati szélesség alakítandó ki. 
c) Kétoldali járda és kerékpárút alakítandó ki. 
d) A belterület határán „települési közlekedési kapuk” létesítendık, ahol középsziget 

létesítése mellett a befelé haladó sávok kis sugarú ívekkel kerülnek kialakításra.  
e) A kijelölt gyalogátkelıhelyek száma növelendı a buszmegállók és fontosabb keresztezı 

gyalogos irányok térségében középsı védıszigetekkel. 
 

(5) (KÖu-2) községi győjtı-, és  lakóutak övezete 
a) Szabályozási szélessége: min 12 m 
b) Gépjármő forgalomra min 4m-es burkolati szélesség alakítandó ki. 
c) Legalább egyoldali járda építendı. 

 
(6) (KÖu-3) egyéb utak övezete 

a) Az övezetbe tartozik minden egyéb külön jel nélküli út. 
b) Szabályozási szélessége min 8m az alábbi kivételekkel: 
 legfeljebb 3 db telek kiszolgálására szolgáló út: min 4,0 m, 
 hálózati jelentıségő dőlıút: min 12m  

 
(7) a) A közüzemi közmőhálózatokat és közmőlétesítményeket közút építési területén, 

közterületen, vagy közmő-üzemeltetı telkén belül kell elhelyezni. Ettıl eltérı esetben 
szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a helyet biztosítani. Az elhelyezésnél az OTÉK 
elıírásait, valamint a megfelelı ágazati szabványokat és elıírásokat be kell tartani. Közút 
építési területén elhelyezendı közmővek esetében az érintett útkezelı hozzájárulását 
minden esetben meg kell szerezni. 

 
b) A közmőhálózatok és létesítmények ágazati elıírások szerinti biztonsági övezetének is 

közterületre kell esni, ettıl eltérı esetben szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a területi 
igényt biztosítani. Közmővek számára szolgalmi jogot új beépítéső területen csak olyan 
telekrészre szabad bejegyezni, ahol az építési korlátozást nem okoz. A védıtávolságon 
belül mindennemő tevékenység csak az illetékes üzemeltetı hozzájárulása esetén 
engedélyezhetı. 

 
c) Új közmővezetékek létesítésekor és egyéb építési tevékenység (útépítés, építmény- épület, 

mőtárgy- építés, stb.) esetén a kivitelezés során a meglévı közmővezeték 
nyomvonalával, vagy közmőlétesítmény telepítési helyével ütközı építéseknél a meglévı 
közmővezetékek, vagy közmőlétesítmények kiváltását, vagy szabványos keresztezését 
ágazati elıírások szerint kell kivitelezni. 

 
d) Új útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közmővek egyidejő kiépítésérıl illetve a 

meglévı közmővek szükséges egyidejő rekonstrukciójáról gondoskodni kell. 
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Zöldterületek 

 
20.§ (1) A zöldterületek jellegük alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódnak: 

(Z-1) községi park övezet 
(Z-2) védelmi zöldterület 

 
(2) A (Z-1) községi park a községi szintő zöldfelületi ellátás övezete, amelyet a településközponti 

elhelyezkedés, az intenzív használat és jelentıs településképi érték jellemez. 
Az övezetben sétaút, pihenıhely, játszóhely, pihenést szolgáló köztéri berendezések 
elhelyezhetık.  

 
(3) (Z-2) nagytávlatú védelmi zöldterület fásítandó, a fásításig ideiglenesen mezıgazdasági 

mővelésben tartandó. 
 

Erdıterület 
 

21.§ (1) Az erdı céljára szolgáló terület a szabályozási tervben lehatárolt, amelyekre nézve az 
erdıtörvény rendelkezéseit is alkalmazni kell. 

 
(2) Az (Eg) gazdasági erdıövezet elsıdlegesen az erdıgazdálkodás céljaira szolgáló terület. 

a) A terület határa a mezıgazdasági területbe sorolt telkek erdészeti hasznosításával 
értelemszerően változik. 

b) A területen az erdı-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az OTÉK 
elıírásai szerint helyezhetık el. 

 
(3) Az (Ev) védelmi erdıövezetbe természet védelme érdekében jelölt védıterületen 

belülierdık tartoznak.  
a) Az övezetbe tartozó telkek az övezeti terven irányadó jelleggel ábrázoltak, tényleges 

besorolásuk a földhivatali bejegyzéssel valósul meg. 
b) A területen a természetvédelmi kutatást, ismeretterjesztést szolgáló létesítményeken 

kívüliek nem helyezhetık el. 
 

Mezıgazdasági terület 
 
22.§(1) Mezıgazdasági területbe sorolt a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdı -, a 

közlekedési-, és közmő valamint az egyéb területek kivételével.   
 

(2) Mezıgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján az övezeti terv szerint: 
-Általános mezıgazdasági terület (Má) övezeti jellel, a természetvédelmi védıterületen 
belüli (MáV) jellel ábrázolt. 

(3) A természetes gyep és nádas mővelési ágban nyilvántartott telkeken építmények nem 
helyezhetık el. 
Kivételt a természeti kutatást szolgáló, építmények, nyomvonalas létesítmények- a külön 
elıírások szerinti köztárgyak, honvédelmet és belbiztonságot szolgáló építmények képeznek. 
 

Általános mezıgazdasági terület övezeti elıírásai: 
 

23.§ (1) (Má) elıírásai 
a) Elhelyezhetı az övezeti elıírások figyelembevételével: 

aa) mezıgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegő építmények 

- különbözı szolgáltatások (javító mőhelyek, feldolgozók) 
- termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyőjtı, zöldség-, gyümölcsfelvásárlás 
-élelmiszeripari  feldolgozás , sütöde, savanyítóüzem, pince , hőtıház, 
-vágóhíd  
-élelmiszerraktárak 

ab) mezıgazdasági építmények 
-állattartó épületek 
-növénytermesztés épületei 

ac) Az ellátással kapcsolatos építmények az alábbiak rendelteltetéssel: 
-kiskereskedelem 
-vendéglátás 
-szálláshely 
-sport 
-falusi turizmus 
-ismeretterjesztés 

ad) Lakóépület és háztartással kapcsolatos építmények 
c) Az övezetben építési törmeléklerakó, gyepmesteri telep és hulladékudvar 

elhelyezésének elvi lehetısége a szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével 
megvan. 

d) (Má*) jelő terület rekultivációs kötelezettség teljesítését követıen gyepesítendı. 
 

(2) (MáV) elıírásai 
a) A vízügyi és természetvédelmi kezeléshez és kutatáshoz kötıdı létesítmények 

helyezhetık el. 
 

Vízgazdálkodási területek 
 
24.§ Vízgazdálkodási területre az általános rendelkezések vonatkoznak és az alábbi övezetekre 
tagolódik:  (V) Általános övezet 

(Vt) Védgát övezet 
(Vmg) Mezıgazdasági mőveléső 
(Ve) Erdımőveléső 
(Vk) Közösségi övezet 

KÖZTERÜLETEK ELİÍRÁSAI 
 
25.§ (1) A közterületek lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza: azt területfelhasználási 

határvonalként  vagy szabályozási vonalként ábrázolja. 
 

(2) Közterületekre vonatkozó építési, környezetalakítási elıírások az egyes övezeti illetve 
építési övezeti leírásban megtalálhatók. 

 
(3) Közterületen új létesítményt elhelyezni, meglévıt átépíteni vagy használatban tartani csak 

elvi építési engedély alapján a közterülethasználatra vonatkozó külön önkormányzati 
rendelet, jelen rendelet övezeti elıírásainak együttes figyelembevételével és az igénybe vett 
területekért járó díjfizetés4 mellett lehet. 

 

                                                 
4 Ptk 205.§ vonatkozó rendelkezése szerint kártérítés  



 7

ÉRTÉKVÉDELEM ELİÍRÁSAI 
 
Régészeti értékek védelme 
26.§(1) Régészeti lelıhelyek a szabályozási és az övezeti terveken lehatároltak, amelyen belül építési 

munka csak a kulturális örökségvédelmi szakhatósági közremőködéssel végezhetı. 
a) Belterületi lelıhelyek 
Petıfi u. 42. 329 hrsz 253/2 hrsz-szel határos része 

 
b) Külterületi lelıhelyek 

ba) Szentgyörgy-dőlı I. (N-2/1. lh.) 020/13,21,   022/1-6,15-26,   025/12 hrsz 
bb) Szentgyörgy-dőlı II. (N-2/2. lh.) 027/24 hrsz 
bc) Szentgyörgy-dőlı III. (N-2/3. lh.) 027/25-33, 0239/20 hrsz 
bd) Görcse I. (N-2/4. lh.) 027/4 , 031/11, 031/32-33 hrsz 
be) Görcse II. (N-2/5. lh.) 027/34-35, 027/7-15, 037/4-13 hrsz 
bf) Görcse III. (N-2/6. lh.) 047 hrsz 
bg) Felsı-rét (N-2/7. lh.) 087/15 hrsz 
bh) Éréve I. (N-2/8. lh.) 079/6-9 hrsz 
bi) Éréve II. (N-2/9. lh.) 064/7,13-24 hrsz 
bj) Két híd köze (N-2/10. lh.) 053/1-6, 055/1-5 hrsz 
bk) Delelı (N-2/11. lh.) 0239/53-54hrsz 
bl) Harábó (N-2/12. lh.) 0240/9 hrsz 
bm) Bas-kút, Kalavita Ny-i partja (N-2/13. lh.) 0217/49a hrsz 
bn) Bas-kút, Matkó-fok é-i partja (N-2/14. lh.) 0217/43 hrsz 
bo) Szivattyútelep (N-2/15. lh.) 0113/1 hrsz 
bp) Vincsága (N-2/16. lh.) 0217/2, 0217/26-32, 60 hrsz 
bq) Hajóállomás (Ófalu) (N-2/17. lh.) 0148/2-3-4, 0149/8, 015/1-2-3, 0155/2,5 hrsz 
br) Veránka, Bé falu 0189/2 hrsz 
bs) Veránka, 0172/4 hrsz (Pusztafalu)  

0168, 0155/5 hrsz 
bsz) Várad 0217/50 hrsz 
bt) Patonica-fok hátja 064/22 hrsz 
bv) Szentgyörgy-dőlı, öntözıtelep I. 022/25 hrsz 
bz) Szentgyörgy-dőlı, öntözıtelep II. 022/25hrsz) 
bzs) Kék-hegy 0294/1hrsz 

 
 

(2) A település teljes közigazgatási területén a nyilvántartott régészeti lelıhelyek esetében 
alkalmazni kell A kulturális örökségvédelmérıl szóló 2001. évi LXIV. törvényt, mivel 
ezek a lelıhelyek a törvény erejénél fogva „ex lege” védettek. 

 
(3) A település területén található természetes vízfolyások magas partvonulatai a 2001. évi 

LXIV. tv. szerint régészeti érdekő területek. 
 

(4) Mővelési ág váltásánál továbbá minden szántási mélységet meghaladó földmunkával járó 
fejlesztésnél, új beépítésnél a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal véleményét ki kell kérni 
mindaddig, amíg a település teljes közigazgatási területének régészeti topográfiája 
elkészül, s a nyilvántartott adatok Érsekcsanád Helyi Építési Szabályzatában rögzítésre 
nem kerülnek. 

 
 

Építészeti értékek védelme 
 
27.§ (1)a) Helyi értékvédelemben részesülnek az alábbiak: 

(SZ-2) szabályozási terven jelölt helyi védettségő épületek és beépítések 
b) (V1) jelő épületek feltétlen megtartandó védelemmel rendelkeznek 
c) (V2) jelő épületek megtartandó védelemmel rendelkeznek. 
d) a helyi védettségő  épületeket és beépítéseket e rendelet 3. számú függeléke dokumentálja. 

 
(2) A (V1) jelő feltétlenül megtartandó védettségő épületekre vonatkozó elıírások 

a) az épületek csak mőemléki és statikai szakvéleménnyel alátámasztva bonthatók 
b) bontás, átalakítás esetén a bontott épület értékei az új épületben felhasználandók. 
c) Utcai faanyagú vagy falazott kerítések és kapuzatok megtartandók. 
d) Fémlemez kapuk faszerkezetőre cserélendık. 
e) Az utcai homlokzat színezése egységesen oldandó meg. 

 
(3) A (V2) jelő megtartandó védettségő épületekre vonatkozó elıírások 

a) bontás csak részletes felmérés és fotódokumentációval engedélyezhetı. 
b) az épület eredeti állapota szerinti homlokzati elemek visszaállítandók 
 

(4) Az alábbi helyi építészeti értékvédelemben részesülı beépítésekre és építményekre 
vonatkozó rendelkezések önálló önkormányzati rendeletben kerülnek szabályozásra, a (1)-
(3) bekezdés rendelkezései e külön rendelet hatálybalépéséig alkalmazhatók: 
a) 6(V1) jelő épületek: 286/4, 383/1, 383/3, 384, 385, 360/1, 405/2, 492/2hrsz, 581, 528/1, 

782 hrsz 
b) (V2) jelő épületek: 291/1, 353/1, 370/1, 387, 452/1, 472, 490, 492/2, 622/1 hrsz 
c) védett beépítések: 264, 808, 813 hrsz 

 
Természetvédelem 
 
28.§(1) Országos természet és tájvédelem alatt a szabályozási terv szerinti Duna Dráva Nemzeti Park,  

„ex lege” és természeti területek tartoznak, az utóbbiak védettsége a földhivatali 
bejegyzéssel valósul meg. 

 
 

VÉDETT ÉS VÉDİTERÜLETEK ELİÍRÁSAI 
 
29.§(1) A védett területek övezeti elıírásai az építési korlátozásokat tartalmazzák. 
 

(2) Az egyes vonalas létesítmények védısávjait a szabályozási és övezeti terv „védıterület 
határa” jellel ábrázolja. A védıterületen belül építés csak az illetékes szakhatóság 
hozzájárulásával lehetséges: 
a) vízügyi közvetlen védıterületek, amelyen belül vízügyi érdekbıl az építés korlátozott: 

állami csatornáknál partéltıl: 10 m szabadon hagyandó, állandó épület 
min.15 m-re, 

társulati csatornánál partéltıl: 4 m szabadon hagyandó, állandó épület 
min.10 m-re, 

b) közlekedési védıterület, amelyen belül az adott övezet, építési övezet szerinti beépítés 
csak közlekedési szakhatósági közremőködéssel lehetséges: 

országos fıút tengelyétıl külterületen 100-100 m, 
 

                                                 
 
6 Törvényességi észrevétel szerinti kiigazítás vastag szedésben 
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c) távvezeték hálózati  energiaellátó és közmőlétesítmények védıterületi az illetı 

szabványnak megfelelıen: 
földgáz távvezeték ( NA 150 )   60 -63 bar ,    20 -20 m 
elektromos távvezeték        120 kV     13 - 13 m 

  20 -35 kV        5 – 5 m 
vízmőkutak - hatósági elıírások szerint  

d) közmővek védıtávolságai:  vízvezeték    MSZ 7482/2-80 szerint 
gázvezeték   MSZ 7048 szerint 

 
(3) A bajai szennyvízleürítı védıterületén belül építmény csak környezetvédelmi szakhatósági 

közremőködéssel engedélyezhetı. 
 

(4) A szükséges védıterület saját telken belül biztosítandó. 
 
 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS 
JOGINTÉZMÉNYEK  
 
30.§(1) Jelen rendeletben foglaltak megvalósítása érdekében Érsekcsanád Képviselı-testülete az 

alábbi sajátos jogintézményekkel él: 
-Tilalmak 
-Közútlejegyzések 
-Beépítési kötelezettség 
-Beültetési kötelezettség 

 
(2) a) Az alábbi telkekre építési tilalom vonatkozik. 

útnyitás érdekében:  Szılı utca 217/3 hrsz 
    Szılı utca 421 hrsz 
    Zrínyi utca 402 hrsz 
zöldfelület alakítás érdekében: 729 hrsz, 730/5 hrsz 

 
b) Változtatási tilalom vonatkozik a (Ke) övezet telkeire 
 

(3) Helyi közút céljára a szabályozási terv szerinti telekrészek lejegyezhetık. 
 
(4) Beépítési kötelezettség vonatkozik az 51. számú fıút átkelési szakasza menti telkekre, 

amelynek legalább a meglévı épület bontását követı 3. évben kell eleget tenni. 
 
(5) Beültetési kötelezettség a szabályozási terv szerinti telekrészekre vonatkozik. 

 
 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

 
31.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetését követı hónap 1-jén lép hatályba és a folyamatban lévı 

ügyekben is alkalmazható, amennyiben az nem kedvezıtlen az építtetınek. 
 

(2) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében: 
 

a) iroda: Jellemzıen információk feldolgozásával közvetítésével, kereskedelmével 
(hivatal, adminisztráció, kutatás, fejlesztés, tervezés, szolgáltatás stb.) kapcsolatos 
tevékenység céljára szolgáló helyiség, épület, létesítmény) 

b) kialakult állapot: az építési övezeti elıírásoktól különbözı, a korábbi szabályoknak 
megfelelıen kialakult beépítés 

c) meglévı épület: Jogerıs építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkezı ill. több 
mint 10 éve használatba vett épület 

d) mőterem: mővészeti tevékenységgel kapcsolatos kiegészítı épület 
e) háztartással kapcsolatos épület: nyárikonyha, mosókonyha, szárító, barkácsmőhely, 

tárolóépítmények (tüzelıanyag, szerszámkamra, szín, fészer,magtár, góré, csőr, pajta 
és más tároló) állattartó épületek, jármő tároló (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép 
stb.), mőhely 

f) homlokzatmagasság: a rendezett terepszinttıl a fal és a tetıszerkezet metszéspontja 
között mért függıleges távolság, amely e rendelet függeléke szerint számítandó 

g) kézmőipari épület: legfeljebb 30 fıs  foglalkoztatási létszámmal  rendelkezı,  
legfeljebb 3,5 tonna kiszolgáló (teher) forgalommal  rendelkezı vállalkozás 
folytatására alkalmas építmény. 

h) kerti építmény: hinta, homokozó, növénytámasz, a pihenést és játékot szolgáló 
mőtárgy, a terepszintnél 1m-nél nem magasabb lefedés nélküli terasz  

i) szálláshely szolgáltató épület: kizárólag vagy túlnyomórészt átmeneti otthon (szállás) 
céljára szolgáló szobaegységeket, valamint közös vagy egyéni használatú helyiségeket 
tartalmazó épület (gyermek, diák, nevelıotthon, szociális otthon, panzió, 
szálloda…stb) 

j) szolgálati lakás: a tulajdonos-, használó-, és a személyzet számára lakás, amelyhez 
önálló telek nem tartozhat. 

 
(3) E rendelet kihirdetésérıl és a rendelet alapján szükséges ingatlanbejegyzésekrıl a jegyzı 

gondoskodik. 
 
(4) Rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben a folyamatban 

lévı kérelem kedvezıbb elbírálását teszi lehetıvé. 
 
(5) E rendelet kihirdetésével egyidejőleg az összevont rendezési terv szabályozási elıírásairól 

szóló módosított 9/1993.(X.13.) Önk. számú rendelet és a nem önkormányzati érdekbıl 
elıírt építési korlátozások hatályukat vesztik. 

 
 
Érsekcsanád, 2006. augusztus 28. 

 
 
 
Felsı István sk.      Juhász Péter sk. 
Polgármester        jegyzı 

 
 
 
Rendelet kihirdetve : 2006. augusztus 29-én. 
 










