
Lengyel Község Önkorm ányzata Képviselő-testületének
3/2006.(XI.20.) számú rendelete

a 612009. (VII.13.) és 13/2016. (XI.25.) ök. rendelettel egységes szerkezetben,

LENGYEL KöZSÉG HELYI Épírnst SZABÁLYZATÁRóL.

Lengyel Község Ónkorm ányzaíánal< Képviselő-testül ete az 1990. évi LXV. tcirvény

16. §_ában, valamint az épitett környezet alakításáról és védelméről szőló 199'7. évi LXXVIII.
tör-vényben (a továbbiakban Etv.) kapott felhatalmazás a|aplán az építés helyi rendjének
biztosítása érdekében és az Országos Településrendezési és Epítési Követelményekről szóló
25311997 .(XII.20,)sz. Kormánlrendeletre ( a továbbiakban oTEK) is figyelemmel az alábbi
önkormányzati rendeletet alkotj a.

I. FEJEZET
Általános előírások

1. §.

(1)l A Rendelet területi hatálya a község igazgatási területére terjed ki és a Stadler Epitész
Iroda 10/2005 és 212009 jelzőszámú SZ-laM, SZ-lbM, SZ-2al1I rajzszárnú belteriileti és

KSZ-l/M1 rajzszámű külterületi szabályozási terveivel együtt alkalmazható,

(2) A rendelet hatálya a|á íartozó területen telket, területet alakítani, épületet és más építménl
( a rnűtárgyakat is ide érlve) tervezni, kivitelezni. építeni, felújítani, átalakítani, korszerŰtsiteni,

bővíteni, lebontani, hasmálni, valamint mindezekre hatósági engedély adni az általános
érvényű előírások mellett csak és kizárólag e rendelet ( és a hozzátarlozó szabályozási terv

együttes) alkalmazásáva1 szabad,

(3) A rendelet terűleti és targyi hatályát érintően minden természetes ésjogi személyre nézve
kötelező előírásokat tal1'almaz.

(4)A szabá|yozási terven kötelező és irányadó szabá|yozási elemek jelöltek. A kötelező erejű

szabáIyozást elemek csak a szabályozási terv módosításával váltoáathatók, képviselő
testületi jóváhagyással, az irányadó elemek a rendezési terv előírásainak keretei köZölt az

engedélyezési elj arás során változtathatók, a szakhatósági egyeztetések 1efollatásával .

A helyi védelemre és a sajátos jogintézményekre vonatkozó előírások önkonnányzati
rendelettel a szabályozási terv módosítása nélkü1 változtathatók.

(5)A szabályozási tervben kötelezónek kell tekinteni :

- a település igazgatási határát
- a meglévő és teruezett belterületi hatart
- a szabá|yozási ós védelmi vonalakat, területeket,
- az egyes terület-felhasználási egységek építési övezetek és övezetek határait, és

előírásait.
- a környezetvédelmi, táj-és természetvédelmi, műemléki, helyi értékvédelmi

szabályokat és kikötéseket.
- az épitésí vonalat, építési hatarvonalat.

Iranyadó : telekhatár.

lMódosította Lengye1 Község önkormányzat Képviselő_testiilet 6/2009. (VII.13,) ök. rendelet l, §-a, Hatályos
2009, július 13, napjától,
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(6i)'
(7)'

(8) A község köz igazgatási területén megvalósuló épületek parkoló szükségletét az OTEK
42, §-anak előírásai alapjan kell meghatározni, és az építési telken belül elhelyezni.

(9)o

( 10)A terepszint alatti építmények (pincék) közterületet, idegen telket, meglévó építményeket
hatásterületiikkel nem veszélyeztethetik, a meglévő pince területeket a beépitéseknél
figyelembe kell venni.

(11)A mély-fekvésú területeken az építmények létrehozása előtt talajmechanikai
szakvéleményt a meredek, omlás ós csúszás veszélyes területek beépítésérrél geotechnikai
szakr élernény kell készíten i,

0D5
(13) ó

(14) A növényzet telepítésére vonatkozó előírásokat a2. színr.ú mellék],et tutalmazza.

(l5)'

( 16) A rendezési terv által a külterületi mezőgazdasági ingatlanoknak beépítésre szánt
területté válása vagy belterületbe vonási javaslata esetén annak vógrehajtásáig ajelenlegi
területhasználat tarlandó meg.

( 17)'

(18) A szabadon-álló beépítéseknél az oldalkert nem lehet kisebb sem a telekre előír1
építményrnagasság felénél, sem pedig 3,0 m-nél.

(19) n

(20) '0

'Hatályon kívül helyezíe Lengyel Község Önkormányzat Képviselő-tostiilet 6/2009. (VII.13.) ök. rendelet 2, §,
a, Hatályos 2009. július 13. napjától.
] Hatályon kívül helyezte Lengyel KöZség Önkományzat Képviseló_testiilet 6/2009, (VIL13.) ök. renclelet 2, §-
a, Hatályos 2009. július 13. napjától.

' Hatályon kivül helyezte Lengyel KöZség Ónkományzat Képviseló_testiilet 6/2009. (VIL13.) ök, rendelet 2, §-
a. Hatályos 2009. jítlius 13. napjától.
5 Hatályon kivül helyeáe Lengyel KöZség Önkolmfuyzat Képviselő-testiilet 13/20|6. (XL25.) ök. Iendelet 1. §-
a. Hatályos: 2016. november 26. napjától,
6 HatáIyon kivúl helyezte Lengyel Község Önkormányzat Képv ise lö-testiilet 6/2009. (VIL13,) ök, rendelet 2, §-
a. Hatályos 2009. július 13. napjától.
'Hatályorr kivüJ helyezte LengyeI Község Önkormányzal Képviselö-testiilet lJ 20Iö, lX1,25,1ök, rendeler l, §-

a. Hatályos: 20l6. novembel 26, napjától,
8 Hatályon kívül helyezte Lengyel Község Önkormányzat Képviselö-testület |3120|6. (XL25.) ök, Iendelet 1. §-
a. Hatályos: 201ó. november 26. napjától,
o 

Hatályon kivül helyeze Lengyel Község Önkormánl zat Képviselö-tesrület 6/2009, {Vt1,13.)ök. rendeler 2, §-
a, Hatályos 2009. július 13. napjától.
|0 Hatályon kívül helyeae Lengyel Község Önkormányzat Képviseló-testiilet 6/20'09. (VII.13,) ök. Iendelet 2. §-
a. Hatályos 2009,július l3, nap;ától,
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II. FEJEZET

Településszerkezet, terület-felhasználás.
2.§.

A telepúlés ígazgatást területe tagozódik :

(1) Beépítésre szánt területekfe, amelyeken belül az épitési telkek megengedett beépítettsége
legalább 10 %

(2) Beépítésre nem szánt területeke, amelyeken belú1 a telkek megengedett beépítettsége
legfeljebb 5 % lehet.

(1) A község területén, a beépítésre szánt területek szintterület mutatója - amelyet a területi
egységeknél telek térszíni beépítésére kel1 figyelembe venni a következó :

Lakóteriiletek :

1 ,/ Falusias lakóterület :

2./ Kerlvárosias lakóterül et
Vegyes területek :

1./ Településközpont vegyes terület : 2,0
2.1 Kőzponíi vegyes terület : 1,0

Gazdasági területek :

1./ kereskedelmi , szolgáItaíő gazd, ter, : 2,0
2..l Mezőgazdasági ipari gazd. ter. 1,5

különlepes területek : 1,5

BEÉ,PÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Álta|ános előírások

3.§.

(l) A beépítésre szánt terűleteket burkolt úttal és részleges közművesítettségge1 kell ellátnr.

(2) A szennyvízliálózat kiépítéséig a szennyvizet zárt lározőbake|l gyűjteni.
A szennyvízhálózat kiépítése esetén a rákötéS kötelező.

Lakóterületek
4.§.

(1) A 1akóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésre szolgá1.

(2) A község területén az alábbi lakóterületek szabáIyozásárakerül sor:
o Falusias iakóterület (Lf)
o Kertvárosias lakóterület (Lke)

(3) A beépítési mód meghatarozásáí, az épiímény magasságot, a beépítettség mórtékét, és a
minimális teleknagyságot és méreteket a szabáIyozási terv és a 1akóteriiletek részletes
s z ab áIy o zás a tut almazza.

0,5
0,6
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(4)"

(5) A 20 m, vagy annál szélesebb telkek oldal határosan álló beépítési mód előírása esetén az
épületek szabadon-állóan is elhelyezhetők azzal, hogy az oldalhatrfuos beépítés felé
minimum a területre előírt építmény magassággal megegyező oldalkertet kell kialakítani.

(6) Kereszcslírök építésére a kialakult területeken a lakóépület beépítési határvonalán túl
zárlsorúan is sor kerülhet azzal, hogy az oldalkerleknél túzfalas lezárás köte\ező.

(7) A lakóterületek egyes övezeteiben a kialakuit utcaképhez igazodó épülettömegek,
tetőidomon és tetóhéjj az at létesíthető az illeszkedési szabályokat is figyelembe véve.

Falusias lakóterület
5. §.

(1) A szabályozási terven a lakóterület jele : ,,Lf'. A szabályozási terven Lfl -Lf4 jelú építési
óvezetek jelöltek. A beépítési módot, a 1egnagyobb építmény magasságot, a beépítettséget

és legkisebb telekméret előírást a szabályozási terv is íaríalmazza az alábbiak szerint :

A telek beépített ségénél az építési határvonalon belül lévó területet lehet beszámítani.
Az utcai homlokzat magasságnál a kialakult állapotot és az illeszkedési szabályokat kell
figyelembe venni, és az nem haladhatj a meg a 4,5 m-t

(2) A legkisebb zöldfelület mértéke a telek 40 oÁ -a.

(3) A területen elhelyezhetó legfeljebb kétegységes lakóépúlet, mező- és erdógazdasági
(tizemi) építmóny, a lakosságot n em zayaró hatású gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató,

vendéglátó épüiet, szálláshely szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi igazgatási,

egyházi, oktatási, egészségügl és szociális épület, sportépítmény.

(4)'2 A kialakult Lfl-es, hosszhazas beépítésú építési övezeteknél az ellentétes oldalon töfiént
melléképület fenntartható.

(5)13 Melléképítm ények az OTEK 1. számú melléklet 86. pontjában felsoroltak és lakóépület
mellett kisüzemi, környezetbarát ipari és szolgáltató létesítmények építhetők.

Il Hatátyon kivül helyezte Lengyel Község Önkormányzat Képviselótesü|et 612009. (VII.13,) ök. rendelet 2. §-
a, Harályos 2009, július l.}, napjától.
|] Módosította Lengyel Község Önkormányzat Képvise|ő-testtilet 6/2009. (VIL13,) ök. rendelet 3. §-a. Hatályos

2009. július 1J, napjától,
Ir Módosította Lengyel Község Önkormányzat Képviselő-testtilet l3l2016. (XI.25.) ök. rendelet 2, §-a, HatályosI

2016. november 26. napjától,
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Oyezet
jele

Beépítési
Mód

Epítmény
magasság
max. m

Beépítettség
max

Legkisebb
telekméret

m2

Telekszélesség
min.
m

Telekmélység
min.
m

Lfl oK 5o 30 900 12 -K K
Ln SZK 5o 30 900 14_K K
Lf3 o 5n 30 1200 16 K
Lf4 ZK 5,0 30 1500 10- K K



kertvárosias lakóterület
6.§

1)Aszabályozásitervenalakóterületjele:''Lke''.AszabályozásitervenLkel-Lke2jelír
építési övezetek jelöltek. A beépítési módot, a legnagyobb épiiletmagasságot, a

beépitettseget és a legkisebb telekméret előírást a szabályozási terv is lartalmazza az

alábbiak szerint :

Fz utcai homlokzat magasságnál a kialakult áilapotot és az illeszkedési szabályokat ke1l

figyelembe venni, és az nem haladhatja meg a 4,5 m-í

(2)A legkisebb zöldfelúlet mérléke a telekterület 50 %-a,

(3)]aA terúleten legfeljebb négylakásos lakóépület, a 1relyi 1akosság ellátását szolgáJó

közbiztonsági, lereskedelrii, szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, _ oktatási,

egeszségtigyl, szociális éptiLet. kiv?telesen ell_reLyezhető a terület rerrdeltetésszcríi

lrasználatát nem zavaró hatású kézmíripari és egyéb gaztlasági épiilet. Spofiépítmény, l db

négy szobaszámot meg nem haladó kereskedelmi szálláshely épiilet,

e ier,tit"ten nem helyeáető el üzemanyagtöltő, négy szobaszámot meghaladó szolgáltató

szálláshely, egyéb közösségi szórakoziató, kulturális éptilet, és a 3,5 t önsúlyrrál ne]rezebb

gépjármíivek garázsa és önálló parkoló terűlete,

14.1 
15Melléképítmények az 9TEK 1. számú rnelléklet 86, pontj ában felsoroltak építhetők, az

i,) és j.) pontokban említettek kivéte]éve1,

Vegyes terület
7.§.

(1)Avegyesterületlakó.kereskedelmi'ígazgatáslésszolgáltatógazdaságiéptiletek,
vegyesen történő elhelyezésére szolgál,

(2) A község területén az alábbi vegyes területek szabályozására keriil sor :

o Telepűlésközpont vegyes (Vt)
. Központi vegyes (Vk)

Településközpont vegyes terület.
8,§.

'' Módosította Lengyel Község Önkormányzat Képviselő-t€stiilet

2016. novernber 26. napJától,
15 Módositotta Lengyel kozsog Ónkományzat Képviseló-testület

2016, november, 26, napjától.

13i2016- (XI.25.) ök. r,errdelet 3, §-a, Hatályos;

13/2016, (xl,25,)'ök. lendelet 4. §-a. HatályoS:
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Ovezet
jele

Beépítési
Mód

Epítmény
magasság
max. m

Beépítettség
max

Legkisebb
telekméret

m2

Telekszélesség
min.

lTl

Telekmélység
min,

lTl

Lke1 oK 50 30 400 1], K K

Lke2 oK 5o 30 600 12-K K



\
ó

( 1) A telePÜlésköZpont vegyes íerüIet az igazgatásí, oktatási, kereskedelmi, szolgáltató és lak
épűletek elhelyezésére szolgál.

(2) A szabályozási terven a terület jele : "Vt". A településben Vtl -Vt2 épitési övezetek
szabályozottak. A beépítési_mód meghatározását, az épitmény magasságot, beépítettség
mértékét, és a minimális teleknagyságot a szabályozásí terv is tartál:ma]zu u, uiábbiuk'
szerint:

(3) A legkisebb zöldfelület mértéke a be nem épített terület 50 %-a

(4) 'óA teleptilésközpont vegyes területen (Vt) lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi,
szolgáltatÓ, vendéglátÓ, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közössegi szórakoztató épiilet,
egyhizí, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, kivéúleser-, n.. ,uuu.ó
hatású egyéb gazdasági építmény, termelő kertészeti építmény.
A terúleten nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsíllynál nehezebb
tehergép j ármúvek számír a.

Központi vegyes terület
9.§

(1) A kÖzponti Vegyes terület több önálló rendeletetési egységet magába foglaló, elsősorbarr
központi igazgatási, oktatási, kereskedelmi és szolgáltató gazdasági épületek
elhelyezésére szolgál.

(2) A szabá|yozási terven a terület jele : "Vk". A szabályozási terven Vkl -Vk3 jelú övezetek
jelöltek. A beépítési mód meghatároz ásáí, az épitmény magasságot, a beépítettség
mértékét, és a minimális teleknagyságot a szabályozási terv is tafialmaz za az al{bbiak
szerint:

Ovezet
jele

Beépítési
mód

Epítmény
magasság
max. m

Beópítettség
max

Legkisebb
telekméret

m2

Telekszólesség
min.
m

Telekmélység
min.
m

Vtl oK 6,0 35 600 12 -K K
SZK 7,5 30 2000 18-K K

Ovezet
jele

Beépítési
Mód

Epítmény
magasság
max. m

Beépítettség
max

Legkisebb
telekméret

m2

Telekszélesség
min.
m

Telekmélység
min.
m

Vk1 SZK K K K K K
vk2 SZK 5o 35 Nem

osztható
Vk3 SZK 9,0K 15 Nem

osztható

(3) A legkisebb zöldfelület mértéke a be nem épített terület 50 %-a

(4) A központi vegyes területen (Vk) igazgatási, kereskedelmi, szolgáltatő, vendéglátó

ló MÓdosította Lengyel KÖzség Önkormányzat Képviseló{estiilet 13/2016, (XI.25.) bk, rendelet 5. §-a, Hatá)yos:
2016, november 26. napjától.
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szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épűlet, egyházi

oktatási, egészsegügyi, szociális épiilet, sporlépítmény, nem zavaró hatásu egyéb

gazdasági epitrneny, á tuta;donos, a használó és a személyzeí számára lakások építhetők.

Á tertlleten irem helyeáető el önálló parkoló terület és garázs a 3.5 t önsúll,nál r-rehezebb

tehergépjárművek szifunára.. üzemanyagtöltő állomás,
Gazdasági terület.

10.§.

(1) A gazdasági tertilet elsődlegesen gazdasági célír építmények elhelyezésére szolgá1.

(2) A község igazgatási teriiletén :

. Kereskedelmi szolgáltató területek (Gksz)

. Mezógazdaságlipari gazdaságiterületek (Gipm)

kialakítására került sor.

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek,
l l.§

(1) A kereskedelmi, szolgáltató teíyezett gazdasági területet a szabáIyozási terv jelöli.

(Gksz 1-Gksz2) A területre vonatkozó előírások a következők :

Ovezeí
jele

Beépítési
Mód

Epítmény
magasság
max m

Beépítettség
max

%

Legkisebb
telekrnéret

m2

Telekszélesség
min.

l11

Telekmélység
min.

lTl

Gksz1 SZK 8,0K 30 Nem
osztható

Gksz 2 SZK 7,5 35 2000 30 60

(2)A terüIeten mindenfajta jelentősen nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célír épiilet.

ezen belül a tulajdonos a haszr-ráló és személyzet számára szolgálati lakások, igazgatásr és

egyéb irodaépülát, sporlépítmény, kivételesen oktatási, egészségügyi, szociális építmény és

egyéb közösségi szórakoztató épiilet létesíthető,

(3) A legkisebb zöldfelület aíelek20 oÁ,a

Ipari és ipari mezőgazd_asági területek
12 . §."

( 1 ) Az ipari gazdasági terület a község be1 és külterületén lévő, beépítésre szánt területként

ielcili iiámi teÁletek (Gip és Gipm) A területre vonatkozó előírások a következők :

Ovezet
jele

Beépítési
Mód

Epítmény
magasság
max. m

Beépítettség
maX

%

Legkisebb
telekméret

m2

Telekszélesség
min.
m

Telekrnélység
mir-r.

m

l7 Módosította Lengyel Kozség önkormányzat Képviseló_testúlet 6/2009, (VIL13.) ök, rendelet 4. §_a, Hatályos

2009. július 13, rrapjától,
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Gipm SZK 7,5 30 2000 30 60

Gip1 SZ 7.5 30 2000 30 60

Gtp2 oK 5,0 30 900 K K

(2)A területen egyéb, j elentősen nem zavaró ipari és mezőgazdasági ipari építmények. a
tulajdonos, a használó és a személyzet részére szolgáló 1akások helyezhetők el. valamirrt
egészségtigyi és szociális ópiiletek építhetők.

(3) A legkisebb zöldfelület ate|ek25 óÁ-a

(4) Az utak mentén, minimum 5,0 m-es előkertet kell kialakítani.

Különleges területek
13.§.

(1) A különleges területek közé a község területén a temető (Kt), a spofiterlilet. (Ks). a

szennyvíztelep (Ksz) és az idegenforgalmi, oktatási terület (Kid) soroltak.

(2)18 A temető (Kt) területén csak a temető üzemeltetésével kapcsolatos létesítmények. és

egyházi építrnények helyezhetók el, A védőtávolságot a temetőn belül kell kialakítarri. A
beépítési előírások a következők :

a, építrnény magasság korlátozás nem vonatkozik kápolnara és haranglábra, annult

nrctxintcilis magassága ]2 m lehet.

(3)A spofiterületen (Ks) a spor1olással kapcsolatos építmények, kereskedelmi és

vendéglátó, szolgáltató építmények, szolgálati lak-ás helyezlretők el. a beépítési aláirások a

következők :

Ovezet
j ele Beépítési

Mód

Epítmény
magasság

mmax.

Beépítettség
max

%

Legkisebb
telekméret

m2

Telekszélesség
min.
m

Telekmélység
min.
m

Ks sZ 5o 15 Nem
osztható

(4) A szennyvíztelep területén (Ksz) a szennyv ízllá.lózat üzemeléséhez sziikséges igazgaíást,

szolgáltató, gazdasági és közműr építmények helyezhetők el. A beépítési előírások a
következők .

'' Módosította Lengyel Község önkormányzat Képvise|ó-tesület 6/2009. (Vn,13,) ók. Iendelet 5. §-a, Hatályos

2009. július 13, napjától.

B

Ovezet
jele

Beépitési
Mód

Epítmény
magasság
max. m

Beépítettség
max

%

Legkisebb
telekméret

m2

Telekszélesség
min,

1,1,1

Telekmélység
mir-r,

m

Kt SZK 5,0 10 Nem
osztható



Ovezet
jele Beépítési

Mód

Epítmény
magasság
max- m

Beépítettség
max

%

Legkisebb
telekméret

m2

Telekszélesség
min.
m

Telekmélység
min.
m

I(sz SZ 6,0 30 Nem
osztható

(5) Az idegenforgalmi és oktatatási területen (Kid) az idegenforgalonr turisztikával
kapcsolatos kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató építmények, oktatási ópítmények,
spoftlétesítmények, nem zavaró gazdasági építmény, a tulajdonos, a használó és a személyzet
részére szolgálati lakások helyezhetők el. A beépítési előírások a következők :

Ovezet
jele Beépítési

Mód

Epítmény
magasság
ílax, m

Beépítettség
max

%

Legkisebb
teleknréret

m2

Telekszélesség
min,

],]1

Telekmélység
min,

m

Kid SZ 5,0 25 Nem
osztható

(6)A különleges területek szabad területeit fásítani kell, burkolt úttal és részleges közművel
kell el]átni.

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK
közlekedési és közmű területek

14.§.

(l) A közlekedési" közmű és hírközlési létesítményeket és azok területeit a szabályozás terv
tüllteti lel, 1KÖLr-közutak. KÖ-kclzmü 

.1

(2) A közutak (KÓu) elhelyezésére szükséges területeket a kialakult állapot figyelembe
vétele rnellett a szabá|yozási teru és az OTEK 26.§.-ban elóírtak alapján kell biztosítarri.

(3) A közutak, és a közművek védőtávolságait a vonatkozó szabvány előírások és a
szabályozási tervenjelöltek alapj án kel1 figyelembe venni,

(4) "'

(5)A közlekedési, és közmú területeken a közlekedési és közmű létesítményeken
kívül közlekedési építmények, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely
szolgáltató, igazgatási épületek, a gazdasági tevékenységi célú épületen belii1 a tulajdonos,
a használó, és a személyzet számára szolgáló lakás, helyezhetők eI.

(6) Az újonnan nyitott utcákbarr közvilágítás kiépítése és legalább egyoldalú utcai fasítás
telepítése köteleZő.

Io Hatályon kivül helyezte Lengye1 Község Önkorrrrányzat Képviseló-testiilet 6i20O9. (VII.13,) ök, rendelet 2. §-
a, Hatályoq 2000, julius l.i, rrapjától.
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(7) 'o

(8) ''

zöldterületek.
15.§.

(1) A község igazgatási területén a zöldterületek közé a közparkok (Z) soroltak

(2)A közparkok (Z) aközség állandóan növényzettel fedett közterületei, amelyeknek
közútról, köztérról közvetlen megközelíthetőnek kell lennie.

(3)A közparkokban az OTEK 27,§. (4) bekezdésében felsorolt építrnények helyezhetők el

legfeljebb 2 oo beépitettségig,

(4) A közpark területeken (Z) a zöIdde| való fedettség minimum 70 % ke1l legyen, melyet
többszintesen kell kialakítani, úgy hogy a fával való fedettség minimum 60 % legyen.

Errlőterületek
16,§

(l) A község lgazgaíásl területén gazdasági (Eg) és védett (Ev) erdők kerültek kijelölésre_ A
területeken a vonatkozó törvény és rendelet elóírásait figyelembe kell venni ( Lásd :

Függelék)

(2) A gazdasági erdők területei (Eg), legfeljebb 0,5 %-1g építhető be l0 HA nagyságrendú
területnagyságot meghaladóarr az erdő rendeltetésének megfelelő épiiletekkel, szolgálati
lakással és vadá szházzal.

(3) A védett (Ev) erdőterületeken épület nem helyezhető el.

(4)"

(5),

16124 Az erdőterúleteken kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási illetve
erdőgazdasági célból szabad. A megvalósítás során ftgye|embe kell venni a

vonatkozó miniszteri rendelet elójiásait is ( Lásd : Függelék)

Mező gazdas ági te rületek

2" Hatályon kívül helyeáe Lengyel Község Önkofmiinyzat Képviselő-testtil€t l3/2016. (XL25,) ök. rendelet 8, §-

a. Hatályos: 2016, november 26. napJától,
rl Hatályon kivül helyezte Lengyel Község Önkormányzat Képvis€lő-testíilet 13/2016. (XI.25.) ök. rendelet 8, §-

a. Hatályos: 20ló. november 2ó. napjától.
]? Hatályon kívül helyezte Lengyel Kozség Önkormányzat Ké pv ise lö- testtilet 6/2009, (VIL 13,) ök. rendelet 2, .s-

a, Hatályos 2009,1Lilius 13, narlától,
]r Hatályon kívül helyezte Lengvel Közseg Önkormanyzal Kepviselö-testiilet 13/2016- (XI.25.) ök, rendelet 6, §-

a, Hatályos: 2016. november 2o. nap.lától.
]'Módositotta Lengyel Község önkonnányzat Képviseló-testület 6/2009. (V .13.) ök. lendelet 6, §-a, Hatályos

2009. július 13. napjától,
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17.§.

(1) A mezőgazdasági terűletek a növénytermelés . állattenyésztés, a kefi és szőlógazdálkodás
területei és az ezze\ kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgálnak, a terven a teniletek
jelöltek.

(2) A község igazgatási területén az alábbi me zőgazdasági területek kialakításara került
sor :

o Mezőgazdasági általános területek (Má)
o Kertes szőlő és gyümölcsös területek (Mk)
. Be nem építhető mezőgazdasági általános területek (Má0)
o Be nem építhető kertterületek (Mk0)

(3) " A minimálisan kialakítható ftildrészlet nagysága 1,500 m2, amelyen az

építmények 3 %-os beépítettséggel helyezhetők el.

(4) A területen építményeket elhelyezni az OTEK 29, § előírása alapj án lehet,

(5) 'u

(6)11 A mezőgazdasági tertiletekrrél a birtokközpont kialakítását a vonatkozó
rendelet alapj án lehet figyelembe venni (Lásd : Függelék)

(7) Lakókonténer, lakókocsi a területeken nem helyezhető el.

Általános mezőgazdasági területek
18.§.

(1) Az általános mezőgazdaságt területek a szabályozási terven jelöltek (Má)

(21 28A területeken kialakítható íöldrészlet minimális nagysága 1500 m2, amelyleJ<

megközelítését k özhasznáIatú, vagy magán úttal kel1 biztosítani.

(3)'"

(4) 30 A mezőgazdasági múveléshez, a terület rendeltetésszerú haszláIaIát szolgáIó lakóépület

2j Módositotta Lengyel KöZség Önkományzat Képviselő-testiilet 6/2009. (VII.13.) ök. rcndelet 7, § (1)

bekezdése, Hatályos 2009. július 13, napjától.
](' Hatályon kíviil helyeá€ Lengyel Község Önkormányzat Képvjseló-testület 1312016, (XI.25.) ök, rencielet 7. §

a. Hatályos: 2016, november 26, napjátóL
]'- Módositotta Lengyel Község Önkormányzat Képviseló-testület 6/2009, (VII.13,) ók, Iendelet 7. § (2)

bekezdése. Hatályos 2009, július 13. napjától,
28 Módositotta Lengyel KöZSég Önkormányzat Képviseló-testti]et 6/2009, (VII.13.) ök. rendelet 8. § (1)

bekezdése, Hatályos 2009. július 13. napjától.
]9 Hatályon kívúl helyezte Lengyel Község Önkormányzat Képviselő-testti\et 612009. (VIL 13,) ök, rendelet 2. §-
a, HaIályos 200q júIius l3, napjától,
r') Módositotta Lengyel KóZSég Önkonnányzat Képviseló-testüIet 6/2009. (VIL1],) ök, rendelet 8. § (2)

bekezdése. Hatályos 2009, július 13, napjától.
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és egyéb gazdasági és állattartó építmények (tanya) minimum 6000 m2 nagyságú
területen- szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén 3000 m2 nagyságii".iil"t"n
ép_ülhet melléképületeivel együtt 3 %-os beépítettség mellett a kiiIcinálló iakóépület
7.,5 m-es maximális építmény magas sággal. Azépületek ktilső megjelenését ttikroző
építési arryagokat a táji kömyezethez igazodőankell meghatarozni.

Kert, szőlő és gyümölcsös területek.
19.§.

( l ) A kert, szőlő és gyiiimölcsös terúletek a szabályozási terven jelöltek (Mk)

(2) A területeken kialakítható beépíthető legkisebb földterület 1.500 m2, legkisebb szélesség
12m.

(3) A mar korábban kialakított :
- 720 m2 - nél kisebb és 12 m-nél keskenyebb íiildrészleten építmény nem helyezlrető

el.
- 720 - i500 m2 közötti területen 3%-os, beépítettséggel a nádas, gyep, szántó

múivelési ágban nyilvántartottak kivételével 4,0 m-es maxirnális építmény
magassággal gazdasági épület és azza\ egybeépiíett terepszint alatti pince helyezhető
el.

- A szőlőhegyen a kialakult épület elhelyezési módhoz igazodva kell a szimetrikrrs 40-
45 fokos hajlásszögú égetett cseléppel fedett nyeregtetős présházak, legleljebb 6 rn
széles hosszanti tömegét elhelyezni, hagyományos anyaghasználattal és
ny ilászár őkkal, simított meszelt felületekkel.

- A tetőtér használaía esetén loggiás megnyitás nem létesíthető, csak arányos méretű
ablak építhető be az oromfalba.

(47 3I Az 1 500 m2-es, vagy azt meghaladó területeken gazdasági építmény 3 %-os
beépítettséggel helyezhető el 4,0 m-es nraximális építmény magassággal A helyi

védettséget az Önkormányzat a szabályozási terv móclosítása néIktiit me§szt;ntethe;i (12)
bekezdésre is figyelemmel.

Be nem építhető mezőgazdasági övezetek.
20.§.

(1) A be nem épithető mezőgazdasági területek a természetvódelem és vízvédelem érdekeit
szolgálják. A területek a szabályozási tervenjelöltek az általános mezőgazdasági
tertileteken (Má0 ), kertterületeken (MkO)

(2) A múvelési ág elsősorban erdősítes és gyepesítés céljára megváltoztatható.

(3) A területen kialakítható legkisebb ftildrészlet Má0 esetén3.000 m2, MkO esetén 1500 m2

]] KiegészÍtette Lengyel l(özség Önkonnányzat l(épviseló{estiilet 6/2009, (vII.13.).ök. rendelet 9, §-a, Hatályos
2009, július 13. napiától,

12



(4) A területen csak köaárgyak, közutak, közterek, nyom,onal jellegű vezetékek, közmű és
kőzrniípótló berendezések ( a szenr-ryvíztisztító és komposaáló telepek, adótorcrny.
távközlési magas-építmény, magasfeszültségű villamos táwózetók kivételével), a
vízgazd,á|kodás létesítményei, geodéziaijelek, vadász lesek és a természetvédelem kutató,
bemutató építményei helyeáetők el. A területen terepszint alatti építmény (pince) sem
építhető.

VízgazdáIkodási területek.
2l.§.

(,1) A vizgazdálkodási területeket (Y) a szabályozási tervjelöli.

(2) A vizgazdá|kodási területeken (V) és a szomszédos földterületeken a közforgalmi vízl
kÖzlekedési éPÍtmények, a vízkár elháfitási, a vízi spor1 a sporlhorgászat a strándolás és
természeti megfigyelés közösségi építményei, a halastavak mentén a halászattal arrna]<
éfiékesítésével, feldolgozásával, tarolásával kapcsolatos építmények helyezhetők el. a
kiilön j ogszabályokban foglattak alapján.

(3) A vízfolYások partszélei mentén mindkét oldalon a karbantarlás részére 6-6 m-es sávo1 tL

tavaknál 3 m-es sávot szabadon kell hagyni, és figyelembe kell venni ajelenleg hatályos
korm. rendelet előírásait is.(Lásd : Függelék)

(4)A vízfolYások , vizelvezeíő iárkok rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell a.jelenleg
hatályos vonatkozó korm. rendelet alapján.(Lásd : Függelék )

(5)A vízfolyások területén fenntartási, fejlesztési munkák abbal az esetben engedélyezhetők,
amennyiben a terület természelközeli állapotának visszaállitását elősegítik.

(6) A tóPani medrek, hullámterek, a pafii sávok, a vizlárta teriiletek, valamint a fakadó vizek
áItal veszélyeztetett területek hasznátatánál és hasznosításánál a vonatkozó rendelet
előírásait kell figyelembe venni ( Lásd : Függelék)

III. FEJEZET.
Környezet-, táj-, természet-, kulturális örökség védelem.

22.§.

(1) A kömyezet-, táj-, természe!, műemlék és helyi védelemmel kapcsolatos szabály ozást^
lehatárolását a védőtávolságokat a szabályozási terv tünteti fel.

Környezetvédelem
23.§.

(1) A környezetvédelmi előírások a település igazgatási területére érvényesek ,

(2) A kÖmYezetvédelem külön szabályozási rendeletében e rendezési terv eIőírásait is
figyelembe ke1l venni,
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(3) Az igazgatási teriileten a kömyezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:

a./ a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevét elt idézze elő,
b. l megelőzze a kömyezetszennyezést
c. / kizéLrj a a kömyezetkarosítást

(4) Levegőtisáaság-védelmi szempontbó1 a teíületen csak olyan tevékenység loly,tatható és
csak olyan létesítmény alakítható ki, amelynek levegőszennyezőanyag-kibocsátása a
területre vonatkozó határérlékeket nem lépi túl. A területre a vonatkozó korm. rend,
alapján az általános és ökológialiag sérülékeny területre vonatkozó hatásértékek az
érvényesek. (Lásd : Függelék)

(5)A településen veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység csak úgy
lolytatható, hogy az üzemeltető köteles gondoskodni a veszélyes hulladék
környezetszenny ezést ktzárő elhelyezéséről és ártalmatlanításaról, a vonatkozó rendelet
alapján ( Lásd : Függelék)

(6)Védőfásitásokkal gondoskodni kell - a szabályozási tervben beültetési kötelezettséget
elóíró helyeken - a szantóföldi porszennyezés valamint az é|ővizek szennyezésének
megakadályozásáról.

(7)"

(8)A keletkező kommunális szennyvizeket - a közcsatoma kiépítóséig vizzárőan szigetelt
tarolóba kell gyűjleni. A szippantott szennyvizek csak a hatóságilag engedélyezett
szennyx ízíisztilő telepre szállíthatók.

(9) A település szennyeződés érzékenységi besorolása a vonatkozó korm. és miniszteri rend.
a|aplán ,,érzékeny" területnek minősül. (Lásd : Függelék)

(1O)]]A telepiilésen a zajvédelem az országos elóírásoknak megfelelően biztosítandó. A zajt
keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest irgy kell elhelyezni, hogy a

területre vonatkozó zajterhelési határértékek betaIlásra kerülj enek. (Lásd. Fúggelék)
( l 1 ) Vízfolyások, csatornák, vizelvezető árkok rendszeres karbantartásáról , tisztitásárőI az

üzemeltető köteles gondoskodni.

(12) A kőzcsatomáva1 még ellátatlan belterületen, illetve külterületen keletkező szennyvizek
csak zárt gyűjtőben helyeáetők el. A külön pontban meghatarozott feltételek szerint, A
zárt győjtőí a csaíornahálózat kiépítésével a rííkötések után fel kell számolni.

(13) Országos közutak beépítésre nem szánt területen levő szakasza mentén a tengelytől
számitott 50 nréter távolságon belül lakóépület nern létesíthető.

( l4) Vízfolyások medrétől l00 méter távolságon belül mezőgazdasági terúleten állattartó
építmény nem létesíthetó, a vonatkozó rendelet alapl an ( Lásd : Függelék)

]] HatáIyon kívüI helyezte Lengyel Község Önkormányzat Képviseló-testiitet 1312016. (X1,25,) ök, r,endelet 9. §
a, Hatályosl 20l ó, novernber 26. napjától.Jj Kiegészítetre Lengyel Község Önkonnányzat Kepv ise ló- restii let ó/2009. (ViI.13.) ök, lendelet 10. §-a,
Hatályos 2009. július 13, nap;ától,
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(15) "
(t6) A telepiilésen üzemanyagtöltő állomás közlekedési, gazdasági és vegyes területeil

helyezhető el, amennyiben a vonatkozó korm. rendelet érte]mében az
üzemanyagtöltő állomás 50m sugarú védelrni övezetében nem l-relyezkedik el állandó
enrberi tartózkodásra szolgáló épület, valamint időszakos, vagy áttneneti erlrberi

tarlózkodásra szolgáló létesítmény (így kiilörTösen oktatási, egészségi.igyi, üdülési céit
szolgáló létesítmény), illetve levegőterhelésre érzékeny, élelmezési célt szolgáIó
növényi kultúra. (Lásd : Függelók)

( 1 7) A tetepiilésen a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszáIlítása a
kommunális hulladéklerakó telepre - megolclott. Flrrlladékgyúj tésre csak szabványosított
zárt edény, konténer használlrató, A gyűitőedények közteriileten nern tárolhatók.
elhelyezésüket telken vagy épületen belü1 kell biztosítani.

(18) A gazdasági területeken csak a kömyezetének terülerfelhasználását nem zavaró
1étesitmények helyezhetők el.

( 19) A telekalakítási és építési engedélyezési eljárás során a talajvédelemmel
kapcsolatos vonatkozó jogs zabályokat figyelembe ke11 venni
( Lásd : Fiiggelék)

Természetvédelem
24.§.

(1) 35 Az országosan védett természeti éfiékek védelmével kapcsolatos részletes szabályokat az

illetékes NP kezeiési terv határozza nreg. A természetvédelmi terü]etek lehatáro]ását
(tor,ábbrakban: védett természetvédelmi területek) a szabályozási terv tartalmazza, A
tertlészetr,éde lm i tertiletekerl a vonat]<ozó r,endeletek előírásait be kell tartanj ( t-ásd : 2. l'iiggeléli)

(2) Védett temészeti területek állapotát és jellegét természetvédelmi célokkal ellentéteselr

megváltoztatni tilos. A védettséget feloldani csak a Duna-Dráva nemzeti Park
Igazgatósága vélemérrye alapjan lehet.

(3)'o

(4) védett természeti területeken a gazdálkodás kömyezet_ és természetkíméIő módszelelr

alkalmazásával történhet.

(5) Védett természeti területeken az erdő elsődleges funkciój a védelrni, szálaló vágás és

természetes felújítás megengedett. Uj erdő telepítése csak őshonos fafajokból történhet.

rr Hatályon kivül helyezte Lengyel Kózség Önkonnányzat Képviseló-testiilet 13l'2016- (XL25,) ök. lendelet 9, §

a, Hatályos: 2016, november 26. napjától
rj Módositotta Lengyel KöZSég Ónkormányzat Képviseló{estület 13/2016, (XI.25,) ók, rendelet 11, §-a,

Hatályos: 201ó. november 26, napjátóI
16 Hatályon kívül helyeae Lengyel Község Önkormányzat Kép! ise Io-testület 13/2016, (XI.25.) ök, rendelet 10,

§-a, Hatályos: 2016, november 2ó. napjától
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(6),

(7)Védett természeti területeken a területet szennvező
helyezhető el,

vagy veszéIyezíető létesítmény nem

(8)A védettségre tényét az ingatlan nyilvantaíásban fel kell tüntetni, és a fenntartási tervét el
kel1 készíteni, amelyeí az illetékes Nemzeti park Igazgatósággal véleményeztetni kell,

Tájvédelem
25.§.

(1) Táj- és településkép-védelmi okokból útsorfásítást kel1 végezni az utak mentén-

(2) Nem létesíthető közmű- és energia, táv- és hírközlési vezeték a meglévő fasorok
nyomvonalában.

(3) Új közutak, utcák kialakításan ál legalább egyoldali fasor telepítéséhez területet kell
biztosítani.

(4) Az általános tájvédelem érdekében a külterületi utak menti fasorok, mezsgyék,
vizfolyások. csatornák menti galérianövényzet védelméról gondoskodrii kell,

(5) A termőíöldre vonatkozó tv. alapján (Lásd : Függelék) az ingatlan nyilviintartásba
bejegyzett, mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú

,_, 
telületeken levő természetes növényállományt (mocsiir, láp, rét, legelő meg kill őrizni.

(o) -,

KulturáIis örökség védelme
26.§.

(1) A telepűlés országos (műemléki) és hell védelem alatt álló építményeit, teni]eteit
valamint régészeti területeit a szabályozási terv tünteti fel.

(2) ]9 A műemléki és helyi védelem alatt álló építmények, területek listálát az }. fiiggelék
nelléklet íaríalmazza. Ezen épületek helyi védelemben rószesülnek,

(3) oo

(4)A múemlékekre és a múemléki környezetben elhelyezkedő épületekre. telkekre
vonatkozóan a hatályos kulturális Örökség védelméről szóló törvény előirásait kell
betaíani, (Lásd : Függelék)

r7 Hatályon kívÜl helyezte Lengyel KöZség Önkormányzat KépViselő-testii]et 13/20l6, (XL25,) ök, rendelet 10,
§"-a. Hatályos: 20l ó. november 2ó. napjátó]
'"HalályonkivÜl hel}eáe Lengyel Kozség ÖnJ< ormányzal KepViselö-tesriilet lJ 20]ó, (\1,25,) ök lendelet l2,
§-a, Hatályos: 20lo. november 2o. napjáról

\4ódosilolla Lengyel l(özseg Önkonnanyzar Képviseld-Leqniler lJ 2olo, (X1,25 l ök, rendclel lj, ]-J
Haralyos: 20 l o, nor ember, 2ó, napjától
" Hatályon IrrÜl hellezte Lengyel Kö,/ség Önkorrnán5 zaL Képr.iselö-tesüIer l3 20l{:, rX1,25.1 ök. rendelet l4,
§-a, Hatályos: 20l6, november 26, napjától
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(5) u'

(ó) Régészeti örökséget érintő kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmánybat-r
fo glaltak az ir iny adők.

{7) 
o'

(8) A helyi vódelmen belül két fokozatot kell megkülönböztetni :

Hl a védelem a teljes épületre, építmény, e, valamint ahozzá laríoző
ki.
H2 az épnIeí vagy építmény valamely melléklethez csatolt vizsgálati
részletére (pl. tömegére) vonatkozik.

földrészletre terjed

lapokon feltiintetett

(9) A helyi építészeti értékekkel rendelkező építmények felújításáras, korszerúsitésére,
átalakítására bőviíésére az általános szabályokon túl az alábblak vonatkoznak :

a./ A,.Hl" jelzésű épületeket hagyományos építészeti tömegiikben, tetőformájukban ke1l

megtaítani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztását,
megőrizve a homlokzati tagozatokat..

- A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását, esetleges bővítését a védettség

nem akadályozza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai
i gényeknek me glelelő használaíáJ.

- A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek elvárható tisáeletbe
tanásával kell megoldan i

- A védett épületeket úgy lehet bóvíteni, hogy az eredeti épület tömegformája,
homlokzati kialakítása, utcaképi szeíepe ne változzon, illetve gondosan mórlegelt
kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje. A tervezett bővítés a régi épiilet
formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangbarr legyen,

b./ A H2 ielzésű épl[lc,]Lgkn9] a védelem az épűlet valamely részértékére terjed ki. Ezelr
épületek lelújítása, bővítése esetén ezeket az értékeket kell őrizni, esetleges bontásuk
után az érlékes részeket új épület létesítése esetén az épületbe lehetőleg vissza kell
építeni. Az egyes épületek ftszértékeit a nyilvántartási lap tulalmazza. Amennyiben
az étéket csak az épület tömege képezi, úgy a bontás után csak a meglévővel azonos.

vagy ahhoz erősen hasonló párkány- és gerincmagasságú és tetőhajlásszögű éptilet
létesíthető.

(10) Helyileg védett épület rontott homlokzata esetén az utcakép javítása érdekében az

engetlélyezési eljárás sorrirr az engedélyezendő építési tevékenység jellege, nagyságrendje
fiiggvényében szorga|mazní kell a vizsgálati iapok korrekciós javaslataiban foglaltakat,
különös tekintette1 :

- A megfelelő felületképzést és színezést
- A tagozatok részben vagy egészben történő visszaállítását
- Az eredeti arányű nyílászárók részben vagy egészben való visszaállítását
- A homlokzatok. tetők rosszul rnegépített részeinek a visszaállítását

a' Hatályon kívül helyeae Lengyel Község Önkormányzat Képviseló-testiilet 13/2016. (XL25-) ök. rendelet 14

§-a. Hatályos: 2016. november 26. napjától
]r Hatályon kívűl helyezte Lengyel Község Önkolrlányzat KépviseIó-tesület l3/2016. (XL25,) ök. lerrdelet 14,

§-a, Hatályos: 2016. rrovember 26, napjától
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- A főtömeghez szervetlenül kapcsolódó toldalékok elbontását vagy építészeti egységet

eredményező átépítését
- A kerítések, kapuk visszaállítását, illetve az utcaképhez illeszkedő átépítését.
- Az épület és hozzá tartozó építmények mai elveknek meglelelő és környezetl-rez

illeszkedő építészeti egységeinek megteremtését,

(1 1)o' 
oo

( 12) Helyi védelem alatt álló épület bontására csak a védelem megszüntetése után adható

engedély a felmérési és foto dokumentáció elkészítését követően.

IV.FEJEZET
Egyes sajátos jogintézmények követelmény rendszere.

Építésjogi követelmények
27.§.

(1) A telepúlés beépítésre szánt területén épület csak építési telken helyezhető el. Kivételt
képeznek ez alól a köaerületen, közlekedési valamint Zöldterületen töíénő építések.

(2) A település beépítésre nem szánt területén új építményt építeni, meglévőt átalakítani és

bővíteni, rendeltetését vagy használatát megváltoaatni, az e rendeletben szabályozott

keretek között csak akkor szabad ha :

- a teíület rendeltetésszerű hasznáIatát szolgálja,
- közérdeket nem sért,
- az építmény csak a hozzájuk tartozó teriilet jelentéktelen hányadát veszi igénybe és

biztosított, hogy a telektertilete nélkúl nem idegeníthetők el.

(3)Az önkormányzat elővásárIási jogot állapít meg a szabályozási terl,ben lehatárolt és a

rerrdelet 4, szárynú mellékletében felsorolt ingatlanokra közpark és házhely kialakítás
céljából,

(4) o'

KiszolgáIó és lakóút céljára történő lejegyzés
28.§.

(1)'o " Ha a helyi építési szabályzat szerinl - a településrészen fekvó irrgatlanok rnegíelelŐ

nregközeIítése, illetve lrasználatáriak elósegítése érdekében - kiszolgáló és lakóút (a továbbiakban:

kisiolgáló út) létesítése, bóvítése vagy szabályozása szükséges, és a megvalósítás a kiszolgáló Út,

valamirrt a környező építmélry, telek rendeltetéss zerű használatának biztosítása érdekében az adott

rr Módosította Lengyel KöZSég Önkormányzat l(épviseló-testület 6i2009.
Hatályos 2009, július i3, napjától,

" Hatályon kívül helyezte Lengyel Kclzség Önkonnán,"zat Képviseló-teStiilet

§-a, Hatályos: 2016. november 2ó. napjától
nj Hatályon kivül helyezte Lengyel Község Önkormányzat KépViSeló-testiilet

§-a, Hatályos: 2016. november 26. napjától
1Ú Módositotta Lengyel Község
Hatátyos 2009. július 13, napJától,

Önkormányzat Képviselő{estület 6/2009.

Képviselő-testület 13/2016. (xL25,) ök, reldelet 16, §-a,

(VII.13,) ök. tendelet 11. § a,

13/2016, (XI.25.) ök, Ielldelet 14,

1312016. (XI.25.) ök. rendelet 15.

(VII.13,) ök. rendeiet l2, §-a.

'1'- Módositofta Lengyel KöZség Önkormányzat
Hatályos: 2016. november 26. napjától
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t€lkek igélrybevételével indokoIt, vagy a más telken töúélrő rnegvalósítás a tulajdonban nag1,,obb

sérelemnrel járna, a fővárosi és megyei kormányhivatal a teleknek kiszolgáló út céljára szLikséges
réSZét a telek fekvéSe Szerinti települési önkományzat javára igénybe veheti és lelegyezhetr.

(2) A lejegyzés védett, védelemre tervezett, valamint védő terúletek esetében csak az
érdekelt szakhatóságok előZeteS egyetéfiéséVel végezhetŐ.

(3) A tetek kiszolgáló út céljara igénybe vett részéét a kisajátítás szabályai szerint
megállapított káfialanítás jar. A kártalanítás összegéről az illetékes építésiigyi hatóság
külön határozatban dönt. A kártalanítás összegét a szabályozás alapján kialakítható építési
telek, továbbá a kiszolgáló út megépítéséből, illetőleg az ezzel összefliggő
közmúvesítésből eredő telekérték-növekedés figyelembe vételével kell megállapítarri
akkor is ha a kiszolgáló út és a közművesítés nem közvetlenüI a birtokbavételt és a
lejegyzést követően valósul meg. Amenriyiben a kiszolgáló út és a közrniivek rr-regépítése

a birtokbavételt és a lejegyzést kővető 1 éven belül nem kezdődik meg, vagy 5 éverr beltil
nem valósul meg, a kárlalanítás összegének megállapításánál figyelembe vett telekérték-
növekedést a tulajdonos részére az 5 év elteltével, eá követően a minderrkori jegybanki
alapkamat összegével növelten, 30 napon belül kell megfizetni. Telekérlék-növekedés
összegeként legfeljebb a lejegyzéssel igénybe vett telekhanyad éftéke állapítható meg.

(4) Ha a teleknek a kiszolgáló út céljára sziikséges rószén építésügyi hatósági (létesítési)
engedéllyel rendelkező, vagy l0 évnél régebbi építmény, vagy épitményrész ál1. a

kisajátítási eljárást kell lefolytatni, kivéve, ha a kártalanításról az érintettek
megállapodnak.

(5) Ha a lejegyzéssel érintett telek visszamaradó része a rendeltetésének megfelelő
használatra alkalmatlanná válik, a tulajdonos kérelmére a lejegyzéssel egyidejűleg az
egész telket igénybe kell venni. Ilyen esetben a telek teljes területééfi kárlalanítás jár,

(6) Ha a kiszolgáló út létesítését, bővítését vagy szabáIyozását szolgáló le|egyzés nrűszaki
vagy egyéb indokok alapj án csak az egyik o1dali teleksorból lehetséges, akkor a kiszolgáló
írt másik oldalán lévő teleksor tulajdonosait a települési önkormányzat. a kiszolgáló ítt

változásából eredő telekérték-növekedés arányában rendeletben - egyszeri fizetési
ho zzáj ár ulás fi zetésére kötelezheti.

(7) A (6) bekezdés szerinti hozzájárulás fizetésére kötelezés esetén a lrozzájárrrlás teljes
rnértéke nem haladhatja meg az igénybe vett telekterület érlékének fele részét. Az így
megállapított összeget a lejegyzéssel nem érintett telektulaj donosok között a

tulajdonukban álló telek nagyságának arányában ke1l megosztani.

(8) A kiszolgáló út létesítése, bóvítése során feleslegessé vált közterületet az érintett
tulajdonosok részére vételre fel kell aj ánlani. Ha az ilyen területet korábban kártalanítás
nélkül j egyezték 7e, azt az érintett tulajdonosnak tédtés nélkül kell visszaadni,

(9) Az (1) (8) bekezdés előírásait kell alkalmazni a hasonló rendeltetésűr és szerepkörű
kiilteriileti helyi közutak esetében is.

Útépítési és közművesités i hozzájára|ás
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29.§

(1) A helYi kÖzutakat és közmúveket legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatba
vételéig meg kell valósítani a telkeket kialakítónak.

!D, 
4: Ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat megvalósította, annak

kÖltségét részbel vagy egészben ,az.dntett ingatlanok tulajdonosaira i*rarr*r"{u. A hozziiárulás
mértékéről és a megfiZetés módjáról a települési önkúmányzat képviselő-testülete hatósági
\atí!ro??r9a_n dönt. Az útépítési és közművesitési hozzájárulái n"- ióhutó ki, lra az út- ós
kÖzműéPÍtéshez szÜkséges terület kialakítása érdekében korábban Iejegyzeít Íelekrészért járó
kártalanítás összegének megállapítása során az út és a közmű megépítéséLáí eredő értéknövekedést
figyelembe vették.

Településrendezési kötelezések
30.§.

(1) on

(2)'o
(3) ''

(4) Az előző bekezdésben irt kötelezettségeket az engedélyezési eljarás keretében kell
érvényesíteni és az ingatlan nyilvrántartásba be kell jegyeztetni.

v. IüJEZET
záró rendelkezések.

31,§.

(1)Aki e rendeletben foglaltakat megszegi - amennfben más jogszabálysértést nem valósít
meg - szabálysértést követ el, és isrnételhető 30.000 forint összegú pénzbírsággal
sújtható.

(2) E rendelet a jóváhagyást követó 30-ik napon 1ép hatáIyba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik

Kelt : Lengyel, 2006.

Teninger János sk.
polgármester

Gazda Gabriella sk.
körjegyző

o'MMó
M

i H3latl9n kívÜl h€lyezte Lengyel KöZség Önkormrányzat Képviseló-testiilet 13/2016. (XI.25.)ök. rendelet 18.
§^-a, Hatályos:20l6. novembeí 2ó. napjától
"" lVíódositotta Lengyel Kcizség Önkormányzat Képviseló-tesríilet l312016. tXL25.) ök, reDdelet l7, §-a.Hatáiyos: 20l6. november 2ó. napjátóI,- Hatá|yon kivÜl helyeáe Lengyel Község Ön-kormányzat Képviseló+estíilet l3/20l6, (X1.25.) ök. rendelet l8,
§,-a, Hatályos: 20ló. novembel 26. napjától
'' Hatályon kívül helyeze Lengyel Község ÖnkormányzaL Képviseló-testiilet l3/20l6. IX!.25.) ök. rendelet l8.
§-a, Hatályos: 2016, november 26. napjától
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Egységes szerkezetbe foglalva. Hatályos: 2016. november 26. napjától.

l
J ci.t_ i ,ru-.l-o.,,-( C í_"-
ain é szomolai csilla

aliegyző

2. számú melléklet.

A növényzet telepítésóre vonatkozó előirások.

1./ A legkisebb ültetési (telepítés) távolság az ingatlan határától :

a.) belterületen és külterületeknek a kerlterületre (MK) és beépítésre szánt területnel<

minősített területek belső részén :
- szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élő sövény)

esetén 0,50 m,
- 3 m-nél magasabbra nem növő gyiimölcs és egyéb fa esetén 1,0 m,

- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyiimölcs- és egyéb

bokor (élő sövény) esetén 2,0 m,
b) külteriileten a kefiterületen, és beépítésre szánt teúleten kívül eső részén :
- gyümölcsfa iskolai nevelés alaít álirő növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke és

málnabokor esetén 0,80 m,
- minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró) stb.) esetében 2,0 m,

- birs, naspolya, birsalanlT a oltott köfiefa esetén 2,5 m,

- tőrpealanlra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és rnandulafa esetén 3,5 nr,

- vadalanyra oltott alma- és körlefa, továbbá kajszi fa esetén 4,0 r-n,

- cseresznyefa esetén 5,0 m
- dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyürnölcsfa esetében 8,0 m,

c) külterületnek kertterületen és beépítésre szánt területen kívúli részén, amennyiben a

szomszédos földterület szólő, gyümölcsös vagy kerlterület, szőlőt és gyiimölcslát a b) pontban

foglalt ültetési távolságok megtaftásával, egyéb bokrot vagy fat az a|ábbi iiltetési távolságok

;,negtarlásával lehet ültetni :

- 1 m-nél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetén 0,80 m
- 2 m-nél magasabbra nem növő bokor (élő sövény) esetében 1,2 m
- 2 m-nél magasabbra növő bokor (élő sövény) esetében 2,0 m
- fa esetében 8,0 m

2.1 KöZúí és vasút területén Szőlőtől, gytimölcsöstől, kertterülettől és beépítésre szánt

terűlettől , rninden gyúmölcs_ és egyéb fát, valamint bokrot, legalább 1,5 rn, 3 m_nél

magasabbra növő gyűmölcsfát 1egalább 2,5 m távolságra szabad últetni (telepíteni)

3.számú melléklet5r

j] 
HatáIyon kíviil helyeáe Lengyet Község Önkormányzat Képviselőtesttilet 13/2016, (XI.25,) ök. reldelet 19.

§-a, Hatályos: 2016. rrovember 26, nap.játólj' 
Hatályon kívül helyezte Lengyel Község Önkormányzat Képviseló{estiilet 13/2016, (XL25,) ök, reldelet 20,

§-a. Hatályos: 2016, november 26. rrapjától
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4. számú melléklet :

Az önkormánl-zat elővásárlási joggal terhelt ingatlanainak jegyzéke,

Közpark céljára : HRSZ : 18/63

Házhelyek céljára ,. 020135, 020136

Függelék :

A Helyi É,pitési Szabályzatban hivatkozott jogszabályok jegyzéke,

14. § (7), (8) '7211996 (V.22.) Korm. r, 24 és 25 §-a
i6. § (1) 1996 évi LIV. Tv és2911997 QV.30.) Vhr.
16. § (6) 3Il2000, (IV.26.) FVM r.

17, §. (5) 1994. évi LV. törvény 62-69 §-a
ll .s ioi 32/2002. (III.7.) Korm, rend, Móclosított )TEK 29. § (5), (6), (7) és (8) bek,

21. §. (3) 4611999 (III.18) sz. korm. r.

21. §. (4) l20ll999.(YII.6.) sz. korm. r.

21. §. (6) 2112006. (I.31.) sz. korm. r.

23 §. (4) 21l2O01. QI.14.) sz. korm.r. és 1412001.(V.9.) KöM-EüM-FVM sz r,

23, §. (5) 98/2001 (VI.15.) sz. korm. r.

23. §. (9) 219l2OO4 (VII.21.) sz. korm. r. és2712004 (XIL25,) KvVM r,

:s.'§rlq284/2007,(X,29.)Korm.rend.és27/2008(XII.3.)KvVM-EüMegl.rend-
23, §. (14) 27l2006 (II.7.) sz. korm. r.

23. §. (16) 2Il200L (II.14.) sz. korm. r.

23. §. (19) 2712006 (II.7.) Korm. rend. és Z9l2006,(|Y,10,) FVM rend,

24. §. (1) 1996 évi LIII. tv.

25. §. (5) 1994. évi LV. törvény 37. §.

25. § (6) 1994. évi LV. törvény 62,69 §.-a
26. § ((4) 2005 évi LXXXX tv-el módosított 2001 évi LXIX tv,

1. Függeléksa

Kulturá|is örökségvédelem

Műemléki védelem alatt álló épületek :

l.' Mezögazdaségi szakiskola
volt Apponyi kastély, Petőfi S. u. 5. HRSZ :16

2./ ,,Svejcerej" tehénistálló Dózsa Gy. u. HRSZ : 21

3./ Egykori Appony
présház és pince Petőfi S. u. 10.

4./ Szt Flórián szobor Közpark
HRSZ: 51

HRSZ: 82/1

Törzsszám : M II 41 18

Törzsszám : M II 9859

Törzsszám:MIII 9874
Törzsszám: M III 4119

5o Beiktatta Lengyel Község önkormányzat Képviselő-testi_ilet 1312016. (XI.25.) ök. rendelet 21, §-a, Hatályos:

2016, november 26, napjától
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Műemléki környezet :

|.l Mezőgazdasé gi szakiskola
volt Apponyi kastély, HRSZ

2.i,,Svejcerej"tehénistálló HRSZ

3./ Egykori Apponyi
préshaz és pince HRSZ

4,/ Szt Flórián szobor HRSZ

Helyi védett építmények :

|4, 1,5,6"7, I0, 12
|8124 út, L8l47 út, 18/59-64, 1911 íLt, 1,914,20/1, ft,
22 íLt,27lI4-75

43-45,52,158 írt
8I,82/2

H1 : teljes védelem, H2 : épitmény részlet védelem.
M: országos védelemre javasolt épület,

Egyedi védelmi javaslat

UtcaS.sz
1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

1,7.

S.sz Utca
18. Szabadságköz
19. Partizan sor

20. Partizin sor

21. Székely u

22. Székely l.
23. Székely u
24 Székely u
25 Székely u.

Iakőház, gazd.i éD,

volt kovácsműhely

könlvtar
Lakóház
Lakóház

lakóház, gazd.i ép,

lakóhálz, gazd.i ép.

Lakóház
Lakőház

lakőház, gazd'i ép.

lakőház, gazd.i ép.

lakóhiiz, gazd'i ép.

Lakőháa
Kápolna
Lakőhilz
Lakőhíű

volt kovácsműhely

Megnevezés
Óvoda, posta

lakóház
lakóhiLz
Iakőház
bkóhaz

lakőház, gazd.i ép.

Iakóltáz, gazd.i ép.

lakóhá.z

57 Hz
58 Hz
47 Hz
74 Hz
71 Hl

l'75l1 Hz
156 Hz
185 Hz
188 H:
190 Hz
19L Hz
1,92 Hz
795 Hz
86 Ht
97 Hz

143 Hz
43 Hz

véd.
hrsz. jav.

7l2 Il3 Hl
220 Hz

222 Hz
227 Hz
232 Hz
236 Hz

239 H2
2a0 H2

Petőfi S u.

Petőfi S u.

Petőfi S u.

Petőfi S u.

Petőfi S u.

Petófi S u.

Petőfi S u.

Petőfi S u.

Petófi S u.

Petőfi S u.

Petőfi S u.

Petófi S.u.

Petőfi S u.

Rákóczi kclz.

Rákóczi köz.
Szabadság köz.
Szabadság köz

12

12

23

28

3,1

68

7I
88

96
100

l02
104

110

1

5

2
J

Hsz
9

1

J

5

8

9

10
,l 

1
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26 Székely u
27 Székelyu
28 Székely u
29 Székely u
30 Székely u
31 Székely u
32 Székely u
33 Székely u
34 Székely u
35 Székely u
36 Székely u
37 Székely u
38. Szókely u

39 Központi park

Területi védelem :

I2
13
1<

16

19

22

25

27
29

lakőhia, gazd,i ep.

Lakóház, gazd,i ép

lakőház
lakőház
lakőház
lakőház
1akőház.

lakóház, gazd.-i ép-

gazdasági épület
szúz Mária szobor
|akóház, gazd.i ép.

lakóház gazd.-i ép.

lakőhilz
római kat. templom

243 H2
244 H2
248 H2
254 H2
259 H2
262 H2
269 H2
271 H2
275 H2
267 Hl
278 H2
2'79 H2

282 H2
55M

30
31

32

1 ./ A temető teljes területe : HRSZ : 13 1

2.1 Major, : HRSZ : 25,26,2'7 l 5,2'7 l 1 4, 27 l 1 5

Régészeti területek :

Régészeti érdekű területek :

l .l Lász : HRSZ : 078
2.1 Papd:HRSZ:0111

Régészeti lelőhely .

3./ S,zőlők alja: HRSZ :060lI-11,07013-4
4./ Ut menti szántók : HRSZ : 07 121-27
5./ Hába patak mente : HRSZ :01111-2,0I2,

0l312, l4, /5,l6, 19,l12

2. Függelékss

Natura 2000 természetvédelmi területek

HRSZ:

078/a-b, 081, 082, 090/2a,092la-d, 09314,16,1'7 , 093l9a-c,094la-d,095,096la-c, 09'7la lc,
09812,099,0100, 010l/a-d, 0103/a-b, 0I04l1, 13,0706l1a llc, /7d, 0107la, /c, 0108, 01 10,
0I1|,jl|2la lc,01,13, 0114/a, /c,lllíla-d,0121/a-c,0123,0124,0l25la, lc, 0126,0121la-c,
0128la-d,0128lf

" Beiktatta Lengyel Község Önkormányzat l(épviselől€stiilet 13120116. (XI.25.) ökl rendelet 21, §_a, Hatályos:
2016. november 26. napjától
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