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l.

ATLTALAT{os Er-6fi RAsoK

(1) Galgaguta (6zs6g Helyi Epftdsi SzabrAlyzatdt (tovdbbiakban: HESZ) jelen
rendelet Sllqpftja meg.

(2) Jelen rendelet hat6lya alatt 6116 teruleten teruletet felhaszndlni, 6pit6si telket
6s ter0lete(et kialakitani, 6puletet, mfitdrgyat 6s m6s 6pftm6nyt teruezni,
kivitelezni, ppfteni, felujitani, helyre6llitani, rendeltet6s6t megv6ltoztatni,
valamint mirpdezekne hatosdgi enged6lyt adni az 6pitett k6rnyezet alakft6sd-
rol 6s v6delm6r6l szol6 1997.6vi LXXVltl. tv.

- az Onszdgos Tr:leptil6srendez6si 6s Epit6si KovetetmrSnyekrol szol6
2531 19971X1 1.20.) Korm. rendeletek (tov6bbiakban: OTEIK) elolrdsai,

- a 36/2002. (lll.7.) Korm. rendelet az OTEK modosit{s6rol,

- aterrhSfoldrol sz6lo 1gg4.6vi LX. t6rv6ny 36. S" (2) bekrezd6s

- jelen rendelet 6s a SzabrilyozAsi Terv el6irasai szerint szabad

1. S.

2. S.

A Helyi Epitesi Szab6lyzat csak a telepul6srendezesi tervek m6dositds6nak kere-
t6ben modosithator

il,

A TER.ULETEK FELHASZNALASA

3S.

(1) Ei rendelet q kozs6g kozigazgatfrsi teruleten 6pit6si szempontb6l:

a) be6pit6sre sz6nt (be6pitett 6s tovdbbi be6pft6sre tervezett)

b) be6pit6sre nem szdnt teruleteket hat6rol le.

(2) A tov6bbi be6pit6sre tervezett teruleteket 6s azok rendeltet6s6t a SzabS-
lyozdsi Terv hatdrozza meg.

(3) A tovfrbbi beepltesre tervezett ter0letek felhasznSlfusilrol, igenybevetelerol -
a t6nyleges ig6nyek fuggvenyeben az elolrt kdzmri- 6s k6zlel<ed6si kapcso-
latok ki6pit6s6vel - 6s egy6b terulet-elok6szit6si feladatok v6grehajt6s6val



.:,
('1) A tov6bbi beepitesre tervezett teruleten a tervezett megvaldslt6s el6tt

a) csak a terulet eredeti rendeltet6s6nek megfelel6, ideigk-.nes jellegri6s
ig6nybev6tel eset6n kdrtalanit6s ig6nye nettut etbontindo epit- 

-
m6nyek l6tesithet6k,

b) terePFzint alatti 6pitm6nyek - a kozmrj l6tesitm6nyek kiv6televet -
nem letesithetok.

(5) A belteruleti hatdr m6dosftdsdr6l a szabSlyoz6si tervlapnak 6s a jeten elo-
irdsoknak fiegfelel6err kell gondoskodni.

(ei) A tervlapon feltUntetertt beltenileti hatdrokat, a Galgaguta polgarmesteri
Hivatalnak a Megyeri Foldhivatallal valo egyeztetds ut6n kell rogziteni.
A tervezett belterUleti hatdrokat, annak jov6hagyds6ig irrinyadonak iell te-
kinteni.

4. S.

A be6pftesre nem Fzint teruletek alapvetSen a mez6gazdasdgi mffvel6s, az erd6-
gazd6lkodas, a k62leked6s r5s a kozmiivek, a zdldteruletek, valamint a v6delem
c6lj6ra felhaszndlhdto teruletek.

BEEPITESRE SZANT TERULETEK
TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEI

5$.

(1) E rendelet q Szab6lyoz6si Terv szerint a be6pit6sre sz6nt teruleteket az
6pitesi haszn6latuk Sltaldnos jellege szerint terutet-felhaszn6lasi egys6gek-
re, azokat tovdbbi 6pftesi ovezetekre tagolja.

(2) A be6pit6sre sz6nt ter0let 6ltal6nos 6s sajdrtos epitesi haszn6latuk szerint:

1. lako-
1.1. falusiqs lako (Lfl, -

2. gazdas6gi-,
2.1. kereskedelrni, seolgiiltato gazdasdgi (Gksz)_,
2.2. ipari gazdasdgi (Gip) -

3. kUlonlegesterullet-felhaszndldsi egys6gekretagolt.
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LAKOTERULET

6. S.

Falusias lakoterulet
(Lf jelri)

(1) A falusias lakoterulet legfeljebb 6,00 m-es epuletmagassdgu (tetot6r be6pi-
tds megengedett a megadott epitnr6nymagassdg betartdsa mellett), k61a-
k6sos lak6ERuletek, a mezo- 6s erdSgazdasdgi 6pitm6nyek, tovdbbi a helyi
lakossSgot szolgSlo, nem zavar6 hat6su kereskedelmi, szol136ltat6 6s k6z-
mrlipari 6pitm6nyek elhelyez6sere szolgdl.

A falusias lakoteruleten elhelyezhetd:

lako6p0letek,
mez6- es erdogazdasdgi (0zemi) 6pitmeny,
kereskedelmi, szolg6ltato vend6gldto 6pCIlet,
szSll{shely szolgdltato 6pUlet,
kezmiiipari 6pitm6ny,
helyi igazgat6si, egyhSzi, oktat6si, eg6szs6gUgyi, szocidlisepulet,
sportppftmeny

(3) A teruletet legaldbb reszleges kdzmilvesftessel kell ell6tni (OTEK 8 S (2)
bekezd6s sperint, illetve vizellStds tekirrtet6ben az OTEK 4G^ S. (1) bekez-
d6se szerint.)

Az epft6si telekre juto csapad6kvizet az orEK 47. S. (9) 6s (10) bekezd6s-
klen el6irtak szerint kell elvezetni.

A teruleten a k6zmuvek (elektromos, t6vk6zl6si, hirkdzl6si) felszfn felett -
ldgvezet6ken is - vezethetok.

Epitm6nye( kdz6tti legkisebb v6dotdvots 6got az orEK 36. $. szerint keil
drtelmezni. Az orEK 36. S (2) bekezdds b) 6s c) pont et6ir6iai csak fog-
hijbe6pit6s, illetve 6t6pftes eset6n alkalmazhato.

Az 6puleteket magastetovel kell meg6piteni.
A tet6gerino irdnydt ugy kell meghatfrozni, hogy legaldbb 4 - 5 szomsz6dos
lako6puletnel a tet6gerinc irdnya azonos legyen.

7. S.

Falusias lakoterulet ovezetei.

Az ovezet tptt<ein az dpUletek oldalhatdron 6ll6an helyezhet6k el.

Az 6pUletek elhelyez6s6re epft6si telket kell kialakitani.

a)
b)
c)
d)
ct\

f)

s)

(4)

(5)

(0)

(7)

(1)

(i2)



(3) Az'6pit6si dvezet 6pft6si telkeit 6s a be,6pit6s fett6teleit a:: atdbbi titbt1zatalapjdn kell meghatArozni.

A legkiseb
tand5.

z6ldfelulet terulete 40 % (OTEK 2s. s. el6ir6sai szer.int sz6mr_

telken belul kell megoldani.

kell szabdlyozni. (A HESz. mel-
szSmdt illetve a min. v6d6tdvol-

14\

(5)

(6)

Megiegvzes:

K - Csak kialakult esetben alkalmazhat5 besorolasi lehet6s6g, az 6pit-
m6ny magassdgot a megr6vo be6pft,6s figyerembe v6ter6ver keil
meghat6rozni, de max. 6,0 m lehet.

Lak6teruletn6l a 96pkocsik t6rolds6t 6pit6si

Az allattartdst helyi allattart6si rendeletben
lekletben adjuk meg a max. tarthato dllatok
sdgot.)

Az epit6si felek legyren kdzteruletr6l kozvetlen megk6zelithr-.t6 gyalogosan
6s g6pkocsival-egyariint. Ha a telek kozvetlenul kozieruletrol nem k6zelfthe-t6 meg, akkor onSllo hrsz.-on ritk6nt nyilvdntartott magdnutrol kell *"nno-
zeliteni.

Oldalhatdron Sllo beepit6sn 6l az oldalso telektol min. 1 m-re helyezhet6 elaz 6pulet (lako-, int6zrn6ny). Ez csak a tervezett be6pit6sre vonat[ozik.

Az epitesi telek legkisebb terUlete kialakult telek eset6n sem lehet S00 m2 -nel kevesebb. Ha a terek terurete nem 6ri er az 500 ,, -1, epitJri"rg"lerv
nem adhat6.

(7)

(8)

8. S.

(1) Kozoss6gi c6l0 funkc;io - kereskedelmi, szolgdltato, stb. - rnegvalosul6sa
eseten a HEsz 6. g. 6s 7. g. er6fr6sait keil aiiarmazni.

(tL) A kialakitott telekmeretek az 6puletek elhelyezesen tul biztositidk a rendel-
tet6s terute{ig6ny6t, vatamint a parkoldsi ig6ny (oTEr +2. S.i.q6t tetken
belUli elhelypz6s6t.

Az 6pitesitetek

Legkisebb
teri.ilete



(3) Szolg6ltat6 6s kereskedelmi jellegri funkci6 eset6n c6lszerij az tjzemelteto
lak6sdval megval6sftani.

(4) Az 6puletek kialakftdrsdval, vagy a sajdt telken telepitett v6cjosdwal biztosf-
tani kell, hogy a terulet hat6r6n m6rt hangnyom6sszint:

nappal (6 - 2i>- h ) az 50 dB-t

ne haladja meg.

(5) A kozdssdgi c6hi epriletek uzemeltet6si feltSteleit (nyitvatart,6si ido, sz6llft6si
- rakoddsi lehet6sSgek) az Onkorm6nyzat kulon rendeletben szabillyozza.

- ejjet(22-6h)a 40 dB-t

GAZDASAGI TERULET

e.s

(1) A gazdasdgi terUlet elsosorban gazdasdgi c6lu 6pftm6nyek elhetyez6s6re
szolg6l.

(2) A gazdasdgi terulet lehet:

kereskedelmi, szolgdltat6 terulet
ipari gazdasdgi terulet

10.$.

Kereskedelmi, szolg6ltato terUlet.
(Gksz jelu)

(1) Kereskeddlmi, szolg6ltat6 ter0let elsosorban nem jelentos zavaro hat6su
gazdasdgi tev6kenysegi celu 6puletek elhelyez,6s6re szolgdl.

(2) A kereskedelmi, szolgaltat6 terirleten elhelyezheto:

a) nem jelent6s ::avar6 hat6s0 gazdas6gi tev6kenysdgi cel0
6pulet,

b) a gqzdasdgi tev6kenysegi cdlf epUleten belUl a tulajdonos, a hasz-
n6lQ 6s a szern6lyzel szamAra szolg6lo lak6sok,

c) igazgat6si, egy6b iroda6piilet,

d) sport6pitm6ny

e) parKoloh6z, Ozemanyagtdlt6

A kereskedelmi szolg6ltat6 terUleten kiv6telesen elhelyezhet6:



a) ' 'dgyh6"i, oktat6si, eg6szs6gUgyi, szocidlis 6pulet,

b) egypb kozoss6gi sz6rakoztato 6pulet.

(3) A teruleten az OTEK 19. S. (2) es (3) bekezd6s6ben fogtalt dputetek hetyez-
het6k el, rhax. 6,0 m-es 6pftm6nymagassdggal. Az 6pulet magastet6vei ke-
ruljdn kialqkitdsra.

(4) Az 6ptlletQk elhelyez6s6re 6pit6si telket kell kialakftani. A telkek m6reteit es
be6pft6si felt6teleit az al6bbi tribldzat alapjdn kell meghat6rozni:

/l^l
\v_/

(6)

(7)

(8)

(e)

Az 6pit6si telek

be6pit€si
m6dja

<ivezeti jele legnagyobb
szintteri.ilet

siiriis69

legkisebb
terUlete

{ tn'}

tegnagyobb
be6p(tetts6g

(%)

legnagyobb
6pitm6ny
magassdg

{rn)

legkisebb
z<tldteri.ilet

(%)

szabadon
4il6

Gksz 2rO K 30 K 30

(A legkisebb zoldfelulet terUlete az OTEK 25. $. el6irSsai szerint sz6mi-
tando.)

A kialakitcJtt telekmeretek az epuletek elhelyez6sen t6l biztosfts6k a rendel-
tetes terulbtigeny6t, valamint a parkolSsi ig6ny (OTEK 42 S ) saj6t telken
beluli elhefyezes6t.

A terulet hatdrdn merl hangnyomAsszint

- nappal (6 - 22 n) az 55 dB-t,

- ejjel (22 - 6 h) a 40 dB-t

ne haladja meg.

A kereskddelmi, szolg6ltato terUleten - tervezett be6pit6sn6l - az el6kert
min. 5 m kell, hogy legyen.

Az 6p0lefeket szabadon 5ll6an kell elhelyezni. Az oldalkert m6rete
min. 3-3 in kell, hogy legyen.

A kereskedelmi szolgfrltato gazdas6gi teruletet javasoljuk vedo zoldsfvval
korb'evenni.

11 S.

lpari gazdas6gi terulet
(cip jelu)

(1) ' Az ipari gazdasdgi terulet gazCasagi.c6l0 ipari letesitmenyek elhelyez6s6re
szolgiil, arnelyek ma:i be6pftbsre szflntterUleten nem helyezhet6k el;



(2) Az-ipati'teruleten a nagy zaljal jdrd gazdasdgi tevekenys6ghez szuks6ges
epftm6nyek, az ipari, energiaszolgrAltat6si es telepulesgazdalkodSs 6pftme-
nyei elhelypz6s6re szolgdl.

{2) Az 6pUletdk elhelyez6s6re 6pitesi telket kell kialakitani. A terlkek m6ret6t 6s
beepit6si felteteleit az aldbbi tdblSzat alapjdn kell meghat6rozni.

(4

lq
\v

(A

Az 6pit6si telek

Deepitesl
m5dja

dvezeti jele regnagyobb
szinttertilet

siiriis69

tegkisebb
terUlete

( m')

legnagyobb
be6pitetts69

(%'l

legnaEyobb
6pitm6ny
magassiig

{rn}

[egKrsebb
zctldterUlet

(%)

szabadon
6il6

Gip 1,5 K 30 K 30

szabadon
alr6

Gip 1,5 K 30 7,54 30

A legkisebb zdldfelUlet terulete az OTFK 25. $. eloir6sai alapj6n sz6mftan-
do.

Meqjeqvz65: K = Csak kialakult esetben alkalmazhato besorolSsi lehetos6g,
az 6pftm6nymagassdgot a meglevo figyelembev6tel6vel kell
meghatdrozni, de max. 6,0 m lehet.

) A terOlet hatdrdrn m6rt, megengedett "A" hangnyom6sszintje:

- nappal (6 - 22D az SS dB-t,
- 6jjet (22 - 6 h) a 40 dB-t

nem haladhatja meg.

) Kialakult helyzet esetdben a (4) bekezd6s eloirdsait jelen rendelet hatSlyba
l6pesetol szdmitott 5 6ven belul kell teljesfteni.

) A telken bplttl biztositani kell a terulet zdld6vezettel )ved6 zdldsdvval) valo
korbevetel6t.

KULONLEGES TERUI-TT

12.S

(1) A kuldnlegbs terUlet saj6tos beepitettsegti ter:ulet.

Kulonleges teruletnek min6sfti a Szabdlyozdsi Terv:
a temet6k terulet6t,

- a sportpdlyla teruletdt,
- a szabadidb park,
- a szennyviztisztito telep terUlet6t
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13.S.

Terneto
(TEM jelti)

(1) A temet6k kegyeleti helyek, rendeltet6se temetkez6s. A temeto, temetke-
z6si hely, kegyeleti eml6khely fogalmrit az 1999. 6vi XLlll. tdrvr5ny 3. S. (a),
(c) es (d) pontjai szerint kell 6rtelmezni.

{2) A temet6 terUleten minden 6pites tekintet6b en az 1999. 6vi Xllll. torv6ny
8. S. {1), 37. S. (1), 6s (2) pontjai alapjdn kell eljdrni. A ternet6k terulet6t a
Szab6lyozdsi Terv jeloli.

(3) A temetQ terulet6nr csak olyan ,6pftm6nyek helyezhetok el, amelyeknek
funkcioja dsszefugg a rendeltet6sdvel (ravataloz5, kripta, WC-mosdo) szer-
szdmkamra, hulladdlkgyrijtS, stb.)

(4) Az epitmdnyek magastetovel kertiljenek kialakit6sra (mell6zni kell a hull6rm-
lemez, mrlanyag lamb6ria, profilUveg haszndlatdt). A kerit6s 6s a bejdrati
kapu f6bol vagy drotfonatb6l k6szuljdn.

(5) Sirbolt pdrkdnym6rete ne haladja meg a 2,5 m-t, anyagviilaszt6ka feleljen
meg az el5z5 pontban leirtaknak.

(6) A temeto szdletol m6rt 50 m-en belul iisott kut letesitese 6s haszndlaia tilos.

(7) A temetdn6l a mel3engedett legnagyobb be6pitetts6g 5 o/o, a legkisebb
z6ldfelUlet 40 % lehet.

(8) A temeto bovit6set a szab6lyozdsi tervnek megfeleloen kell megvalositani.
A temeto bovit6senek terulet6t belter0letbe kell vonni.
A 3612A02.(lll.7.) Korm. rendelet szerint megl6vo temeto bovites6nel leg-
alSbb 30 in szeles, fdsftott v6d6teruletet ketl kialakftani,

(9) A temetdk helyeit a SzabSlyozdsi Terv jel6li.

(10) A 084. htisz.-ti temeto lakoterulet feloli r6szen (NY-i oldaldn) 20 m-en belUl
nem lehet temetni, v6d5 zolds6vk6nt kellfenntartani.

14.S.

Sportp6lya
(KT-$P jelri)

(1) A sportpd lya terUletet (071 , A7618) a Szab6lyozdsi Terv jel6li.

(2) A spottpdlya terUlet6n csak a funkcioval osszefugg6 6pftm6nyek helyezhe-
t6k el (6ttoz6, szertar, lel6to, klubhdz) max. 10 %-os be6pft6ssel.

(3) Gepkocsi parkolot a sportp6lya tertilet6n kell kialakitani.
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(4) A sportp6ly6la] a rnegengedett legnagyobb szintterulet-srirris6 g 2,0 tehet, a
legnagyobb 6pitm6nymagassdg +,-So m tenet

(5) A tegkisebb zdldfetutet 40 % keil, hogy tegyen.

15.S.

Szabadido park
(KT - SZP jelii)

(1) A szabadiflo park ten0leteit a Szabiilyozdsi Terv jel6li.

(2) A szahedido park teruleten a szabadido elt6lt6s6hez szuks6ges epitm6-
nyek, l6tesftm6nyek helyezhet6k el (szabadt6ri szinpad, buf6, 6ttoz6, park,
kispdly6k, stb.)

(3) A beepit6s max. 15 o/o, a legnagyobb 6pitm6nymagassdg nnax. 4,50 m le-
het.

(4) A tegkisebb z6tdfetutet 40 % kelt, hogy legyen.

(5) A sz0ks6ggs parkolot teruleten belul kell biztosftani.

(6) EpUletek szabadon6lloan helyezhetSk el, min. 5 m-es elokerttel.

16.S.

17.S.

Szennyvfztisztit6 telep
(SZT jelti)

(1) A ko3s6$ k6zigazgat6si terulet5n tersegi szennyviztisztfto rjzemel.
(0104t22 hrsz.)

{2) A teruleten csak a technol6giai ig6nyeinek megfelel6 letesftm6nyek 6pfthet6k.

(3) A szennyvfztisztito terrulet6t ved6 zoldsdvval kell kdrbevenni.

(4) A szennyvfztisztito telep helyet a szab6lyozdsi rerv jel6li.

BEEPITESRE NEM SZANT TERULET

A be6pitesre nem sz6nt terulet:
4]
t^\u)

kozleked6si 6s kozm0teruletek,
zoidterUlet,



;\
d)
e)

11

erdoterulet,
mezlgazdas6g i te rU let,
vizgazddlkod6si terulet

(2)

(1)

A terur let-fel haszn6 l6si egys6gek dvezetekre tagozod na k.

18. S.

l.(6zleked6si 6s kozmriteruletek

A kdzlekedesi terulet az utak, g6pj5r.mu v6rakoz6helyek (parkolok, auto-
buszmegdllok) - a kozterUletnek nem minosul6 telkeken megval6sulok kiv6-
tel6vel - q jarddk, gyalogutak, mindezek csomopontjai, vizelvezet6si rend-
szere 6s k6rnyezetr,r6delmi l6tesitm6nyei, tovdbb6 a kdzmrivek 6s a hirk6z-
l6s 6pitm$nyeinek elhelyez6s6re szolg6l.

A teruleten az OTEK 26. S. (3) bekezd€s6ben foglalt 6pitm6nyek helyezhe-
tok el.

A k0zleked6s vonalas l6tesftm6nyei elhelyez6s6re 6pit6si terUletet kell ki-
alakftani.

1e.s.

Vas0ti kozlekedes

Galgaguta k0zs6gen halad kereszt0l a 78. sz. Aszod - Balassagyarmat
vasfitvonal.

A vasft teruletSt, illetve annak szab5lyozdsi sz6less6g6t a Szab5lyozdsi
Terv jeloli.

Orsz6gos kozforgalrn0 vasritvonal sz6lso v6g6ny6t6l szdmitott 50 m, tov6b-
b6 a koqnyezeti hatdstanulmdnyhoz kotott 'vasfiti l6tesitm6ny eset6ben
100 m tdvols6gon belul csak a kul6n jogszab6lyban el6frt felt6telek szerint
helyezhet6 el l6tesitm6ny. A kUlon jogszabdly megjelen6sdig a vasuti hato-
s6g egyedi felteteleket szabhat. A fent emlitett 50 ill. 100 m sz6les vedotri-
volsdgon elhelyezni tervezett nern vas0ti 6pitm6nyhez a vasut Uzemben
tartojSnaK 6ll6sfoglal6rsa, nyilqtkozata alapj6n be kell szerezni a vasuti fel-
Ugyelet s4akhatos 6qi hozzi$6rul6q6t is (46/ 1 997.X| | . 29. KTE rendelet).

A vasut 5s a k6z0t keresztbzds6nSl a MAV el6frdsai a m6rtdkad6k.

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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20.s.

Orszdgos mell6kut

(1) A kozs6gen az al6bbi forgalmi utak haladnak keresztul:

. 2108 sz. Balassagyarmat - Aszod osszek6t6 rit, belteruleten Kossuth
Lajos rit

. 2129 sz. Galgaguta - Jobbdrgyi 6sszekot6 rit, belteruleten
253 hrsz.-0 rit

2115 sz. Retsdg - Galgaguta OsszekotS 0t, belterUleten
Kossuth Lajos 0t

A forgalqii utak r6tiz6re belteruleten 18 m-es, kUlterUleten 22 m-es szab6-
lyoz6si se6less6get kell biztosltani.

(2) A k6zsegben a vasutallomdshoz a 21334. sz. vas(ti hazzalfiro rit vezet,
amely a Kossuth Lajos 0tr6l 6gazik le. Az ut r6sz6re 16 m-es szab6lyozdsi
sz6less6get biztositunk.

{3) Orszdgos kozutak melletti telken 6pftm6ny csak a kUlon jogszabdlyok sze-
rint helyqzhetd el (az 0t tengely6t6l szdrmftott S0 - 50 m-en belUl).

21. S

Gytijt6utak, egy6b utak

(1) A kdzs6g belterUlet6n az al6bbi ut gyrijtout:

Ghbor Aron 0t
195 hrsz-0 ft es folytatdsa

A gyujto']t szabAlyozdsi sz6less6ge min. 16 m.

(2) Kulterulerti gyrijt6utak:

087 - 070 hrrsz - 044 hrsz-u 6t vonala

A kulteruleti gylijtout szab6lyoz6si sz6less6ge min. 20 m.

(3) Egyeb ulak - a forgalmi utak kulteruleti szakasza 6s a kulteruleti gyfijtoutak
kiv6tel6vel - a t6bbi kulterUleti foldutak {mezSgazdas6gi utak), szablrlyoz1si
sz6less6gUk min. 16 m kell legyen.

(4) Az utak szab6lyoz6si sz6less6g6t - a mez6gazdasdgi utak kivetel6vel - a
Szab6lyozdsi Terv jel6li. A szabi{lyoz6si szeless6get a Szab5lyozdsi Terv
6s a jav4solt rit-keresztmetszete k szeri nt 6rtel mezend 6.



A HIISz 2A - 21 g.-aiban felsorolt utak
A lak6utak szab6iyozdsi sz6less6ge min.

12

22.S

Lakoutak

23.S.

Gyalogutak, gyalogos forgalom

kiv6tel6vel a kozs6g tobbi 0tja tak6ft.
14 m.

(1)

{2)

A kozleked6si utak pgnlen a gyatogos forgatom c6lj6ra _

legal6bb aa egyotdatij6rd6t t<i [eU 6piteni,

A megl6vf 6s tervezett 6n6llo gyalogutak nyomvonaldt
sz6less6gdt a Szabdilyozdsi terv letoti.
A gyalogft szabdlyozdsi sz6less6ge min. 3 m.

ahol m6g nincs -

6s szabSlyoz6si

(1)

(2)

24.$.

Alloforgalom

A gepkocdik r6sz6re parkol6t, g6pjdrmritarol6t - lak66puletekn6l, int6z-
'l:nyepi]:tekn6l, kereskedetmi, szolgdltato, ipari gazoas6gi teruleteknel
stb' - saj6t telken lejltjgtl megoldani. Ahot erre nincl lehet6s?g ofi koiteru-|eteniskia|akithato(OTEK411(11)bekezd6sszerint.

Kozteruleten g6pkocsi parkol6 r6sz6re az alSbbi helyeken biztositunk terule-
tet:

. ravataloz6 el6tt (megl6vd)

. Kossuth Lajos rjton a presszo el6tt megl6vo

' a spqrtpdlydn6r kozterureten az 6n6zo er6tt (tervezett)

l\ g6pkocsi parkor6k rreryeit a szabdryoziisi rerv jerOri.(3)
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2s.s

T6megkozleked6s

(1) A kdzs6g $elterulet6r'l negy helyen van autobusz-meg5llo. Ezek teruleti el-
helyez6se megfelel6" Az autobuszmegdll6kban a ledll6 obldket ki kell 6pi-
teni, ehhe4azutak s:zabdlyoz6si sz6less6g6n berur rehetos6g van.

(2) AutobuszfOrdulo 6s etutobuszparkolo r6sz6re az Allomils mellett biztosftunk
teruleiet.

26. S.

Z6ldterulet
(Z jelti)

(1) A z6ldterulpt 6lland6 novenyzettel fedett kOzterulet, kozpark.

(2) A telepUl6q zoldfel0leti rendszer6t a kozparkok, jdtszoterek, valamint az in-
t6zm,6nyi zoldteruletek (temet6, sportpiAlya, az intdzmSnyek k6rUli zdldteru-
letek) alkotjSk.

(3) Az int6zmdnyi zoldteruletek (temeto, sportpdlya, szabadid5park)) szab6lyo-
zds6t a HESz 13. S., 14. S. es 15. g. el6irdsaf tartatmazz6k.

(4) A zdldteruleteken az OTEK 27. S. (4) bekezd6s6ben foglalt letesitmenyek
helyezhetok el, legfeljebb 2 %-os beepitetts6ggel, az epitrn6nymagassdg
max. 4,50 p lehet, az epiiletek szabadon6lloan helyezhetok el.

(5) A megl6vB 6s tervezett kozparkok teruleteit a Szab6lyoz6si Terv jel6li.

27.S.

Erd6terUlet

(1) Az erd6 a {elepul6s llulterulet6nek legaldbb 1500 m2 nagys6g0, er.dei f6kkal
6s cserj6kltel boritott r6sze.

(2) Az erd6terlllet elsodleges rendeltet6se szerint:
a) gazdas6gi,
b) v6dglmi,

(3) Az els6dleges rendeltetes megv6ltoztat6sa az Erd6szeti Hat6s6g enged6-
ly6vel t6rt6nhet.
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(4) A 3'000.000 m2 -t (300 ha) megharado nagysdgu terureten

az erdo rendeltet6s6nek megferero epitm6nyek, (kezero- vagy
erdeszhSz)
biztonsdgi okbol szuks6ges arhaz,
kdzlekedesi 6s sz6llit6si 6pftm6nyek helyezhetok el, 0,5 %-os be6pi-
tettg6ggel.

a)

b)

/A\
\w./ Erdoterulefek esetleges ig6nybev6tel6re, miis c6lra t6rt6n6 hasznosft6sdra

csak kiv6telesen, az Erd6szeti Hatr:s6g el6zetes enged6lye alapj6n kerulhet
:9, A 166,11999.(x1.19.) Korm. rend. meilekletener! pontja srerint a Bukki
Nemzeti Pgrk lgazg:ttosdgdnak szakhat6sdgi hozzhjdrulasat is be kell sze-
reznr.

A rendez6si terv keszitesekor erd6terulet igenybev6tel6re neim kergl sor.
(6)

\t)

(3)

(1)

(4)

(s)

(Eg jehj)

9."rd?r-"gi rendeltetdsrj erd6nek minosul az az erdo, amelyben a gazddlko_
das elsodteges c6lja - kulon torv6nyben meghatSrozva - az erdei ierm6kek
eloSll it6sa 6s hasznorsitiisa.

A ktllteruleten a gazdalkodds szdmdra szuks6ges letesitm6rnyek helyezne_
tok el.

Erdoterulet rendeltet6s szerinti funkciojdnak megv6ltoztat6sa, illetve erdo
kitermelese, valamint (j erdo telepit6se csak az Erd6szeti Hatosdg enged6-
ly6vel lehet.

V_ad5szh64 legal6bb 3000 ha-t el6ro, 6sszefugg6 vad6szterr"rleten l6tesfthe-
to. Az 6pitesi engedtilyhezaz Erd6szeti HatoJag hozz6)6rul sa szuks6ges.

Epitm6nyek erdoben tort6n6 elhelyezesehez 6s minden egy,6b, kulteruleten
tdrt6n6 6pit6shez a 16611999.(xr.19.) Korm. rendelet mell6klet6nek 1.
pontjdban foglaltak 6rtelm6ben be kell szerezni a Bukki Nenrzeti park lgaz-
gatosiig naft szakhat6sdgi hozz6j6rul6s6i is.

28S

Gazdasdgi c6l0 erdoterUlet

2e.$

Vddelmi c6lu erdoterUlet
(Ev jelti)

(1)

(2)

A v6delmi o6lu erd_dterulet a telepUldst v6d6, belteruleti erd6, melyet a Sza-
bSlyozdsi Jerv jeloli.

A v6delmi gelfi erd6 terulei6n 6pitm6nyt elhelyezni nem lehet
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30.s.

Mez6gazdasSgi terulet
(M6)

A-mezogaTdas6gi terurleten a n6v6nytermeszt6s, az 6llatteny6szt6s, tovdb_
bA az ezeKkel kapcsolatos term6kfeldolgoz6s 6s t6rolds itoviobiakban: me-
zSgazdasQg i hasznos ft6s) 6p ftm6nyei helyezhetok el.

A mezogazdasdgi rendeltet6sti teruletet mds celra felhaszrrdlni nem lehet,
azon rendqltetes6nel< megfelel6 hasznosit6st kell folytatni.

A mezoga*dasdgi terulet:

- 6ltalSnos
mez6gazdasdgi terUlet lehet.

(2)

(3)

(4) A mezogazdasdgi terUleten

(5)

(6)

a) az 1000 m' -t el nem 6ro teruletij telken 6pftmenyt elhelyezni nem
szabad,

b) az lpaa-2000 m2 - k6z6tti teruletnagysdg0 telken - a n6das, a gyep
6s a szdnt6 mfivelesi 6gban nyilvSntirtottat kiv6tel6vel - 3%-os"'be-
epitetts6ggel 

.egy- gazdasdgi 6pulet 6s terepszint alatti epitm6ny
(pinde) helyeziret6 el,

c) a 2000 mt -t megharado teruletri telken 6pitmeny 3 %-os be6pitett-
seggel helyezhret5 el.

Mez6gazdasdgi teruleten lakoepulet - sz6l6, gyumolcsos 6s kert mfivel6si
5g eset6n - 3 000 m' , egy6b mrivelesi 5g eset6n o 000 m'telekteruluir.r"tt
helyezheto el ugy, hogy a rnegengedett i %-os be6pit6s fel6t (1,5 %) nem
haladhatja meg.
A kulon6llo lako6pulet epitm6nymagassiiga max. 4,50 m lehet.

A mez6gazdasdgi teruleten tdbb on6llo telekbol birtoktest alakfthat6 ki.A birtoktes{ eset6ben a 3 %-os be6pitetts6g a birtoktesthez tartozo 6sszes
telek terulBte utdn sz6mltva csak az egyik telken is kihaszn6lhato
(birtokkozppnt), ha a telek terulete legal6bb a-io ooo m2 -t el6ri, 6s a be6pi-
t9s a szompz6dos telkek rendeltetdsszerui haszn6latdra nincs korldtozo ha-
tSssal, illet6leg azt nem vesz6lyezteti. A birtokkdzpont telk6n a be6pitettseg
a 10 o/o-ot nbm haladl'ratja meg.

A birtokkozpont kiatakit6sdhoz 6pit6si enged6ty szuks6ges. Az 6pftesi en-
ged6lynek tartalmaznia kell - a k6zponthoz tartoz5 dsszes tellekre vonatko-
ai67!.-.r:t a tenyt, hogy az mely helyrajzi szdmir birtokkdzponthoz tartozif.
Epit6si tilalmat, illetv'e epftesi korldtozSst kell bejegyeztetni az ingalan-
nyilvdntartSsba az epitesugyi hatos6g hat6rozata arap.l'an - a tulajdorios er-

(7)
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(8)

dek6ben J.azokra a telkekre, amelyek terulete a kozpont beepitetts6g6nek
meghat6roz6sakor - eg6szben vagy rdszben - beszdmit6sra kerrirtutl-

Epitmeny elhelyez6sdnek felt6tele a kozteruletrol valo megk6zelites lehetd-
:69?; ,Ha a telek kozteruletrol kozveilenul nem kozetitheio meg, akkoiaz
on6ll6 hrs4-on utkdnt nyilvdntartott magdn0trol kell megk6zelit6net< lenni.

Nagyuzemi drllattarto telep 6s lakoovezet kozott min. 1000 m v6dot6vols6rgot
kell biztositani. Az 6llattart6s technotogi6ja "higtr6gy6s" nem lehetA v'5d6tdyols6g kornyezeti hat6stanulm6ny- alJpldn, tartdstechnologi6tol
fuggSen 500 m-re cs6kkenthet6.

(e)

(10) A belterulbten "h6zikertk6nt" jelolt terulet csak elmeleti lehat6rolds. A
"hiizikert" megjelol6s a telek 50 m-en tflnyrilo r6sze, melyep 6pftm6ny nem
helyezhet6 el, csak rnrjvel6s celjdra haszndlhato.

(11) Belteruleten 16v6, ondllo hrsz.-mal rendelkez6
haszndlhafj6k, azon 6pftm6ny nem helyezhet6 el.

telkeket mrivel6s c6lj6ra
("hiizikertek")

31.S.

\ r/

(2)

(3)

(4)

a)

b)

c)

V izgazdalkod 6si teru I et
(v jet()

A v izgazdAl kod asi teru letek a v izgazdal kod6ssal kapcsolatos teru letek :

a fol[ovizek medre 5s partja,

allolizek medre 6s partja

vlzbeszerz6si brizisok 6s v6d6ter0leteik

A teruleten csak a vizkdr-elharitdsi, a vizisport 6s a sporthorg6szat cdlj6ra
szolgdl6 kdz6ss6gi 6pitm6nyek helyezhet6k el.

Az el6 vfzfoly6sok (patakok) part6l6t6l mindk6t oldalon 6 - 6 m-es s6vot
szabadon lrell hagyni (kezel6sdv).

A kozseg lli,zigazgatdsi terulet6n tervezett to terulet6t a Szilb5lyozdsi Terv
jel6li. A to korny6k6n semmilyen 6pitmeny nem helyezhet6 el. A tavon hor-
gdszstdgel( kialakfthatok, de azon fel6pftmdny nem 6pitheto.

Az 1996.6vi Llll. tOrveny (term6szetv6detmi torveny) 16.$.(5) pontjdrban,
18. $.-abaril, valamint21. g-iinak (3) pontj6ban foglatiat ertetm6ben rb - to
m-es sSvot szabadonr kell hagyni a vfzfolydsok medr6nek sz6l6t6l, ez ter-
m6szeti tequleten 50 - 50 m, tavak eset'dben pedig 100 m-es v6dot6volsdgot
kell elhagyni, amin belul uj 6pulet, mesters6ges l6tesitm6nyek elhelye-
z6se tilos !

(5)
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Ep,itueruyEK ELHelyEzEse

{z ggjtlenyekel pov gzanad elhelyezni, hogy az feleljen meg a telepulesrendez6-
sr-, ta1- 6s term6szetv6delmi, tovdbb6 a rendeltet6si, az eg6izs6g-, a triz-, a k6z-
:::?:,.0'flo,!;agi, az akadatymentess6gi kdvetetm6nyeknek, varanrint a georogiai,
egnaJlatl, tlletOleg a talaj, a terep, a talajviz fizikai, k6rniai 6s hidrologiai adottsegai-
nak, illetve azoka{ ne befolyr6soljdk kdrosan.

32.S.

JJ.S.

(1)

(2)

Az 6pitdsi felek 6p0let elhelyez6s6re szolgdlo terUletr6sz6t a Szabdlyoziisi
Terv hat6rozza meg.

Az el6kert legkisebb m6lys6ge uj be6pites esetrSn 5 m kell, hogy legyen"
Foghijbe6pitesn6l a meglev6 be6pitesi vonalat kell figyelembe venni.

Az 6pft6si telek be6pft6s6nek
el6fr6sai tartalmazzak.

felt6teleit 6s m6djat az OTEK 33. S. 6s 34. g.

oldalhatarqn allo bedpitesnel az olcJalkert nem lehet kevesebb sem a meg-
9n09dgtt legnagyobb 6pitm6nymagass6g m6rt6k6n6l, sem 6,0 m-n61.
A h6ts6kert legkisebb m6lys6ge nem lehet kisebb sem 6,0 m-n61, sem az
6pitmeny h6ts6kertre n6z6 t6nyleges 6pitmenymagassdgdnak m6rt6k6n6l.

Az epftm6riyek kozotti legkisebb tdvolsagot az OTEK modosft6sdrol szolo
36120A2. (lll.7.) Korm" rendelet elofrdsai tartalmazz6k.

A Szab6lyoz6si Tervben megadott kozterulet fel6li 6pit6si vonal kdtelezo
szabSlyoz5si elem.

34.$.

3'.hprtmenyek elhelyezSse kdzteruleten

Kozteruleten 6pitm6nyt elhelyezni a kozteruletek rendeltet6st6l elt6r6 hasz-
nSlat6rol szolo onkormdnyzati rendelet, valamint az al6bbiakban foglalt kiv6-
telekt6l eltekintve nenr szabad.

Telefonfulkd, a t6megkozlekedes megdll6helye szdmiira varakozo - az eso-
v6d6 pavilon kdzteruk:ten elhelyezhet6, ha a telepit6s kiel6glti az OTEK 39.
$ (2) es (3) bekezdes6ben fogtalt elofrdsokat.

Megl6v6 epulet dtalilkft6sa sordn letesitett - ha mriszakilag indokolt -
elolepcso, akaddlymentes kdzlekedest biztosit6 r6mpa es eloteto 1;0 m-ig
benyulhat, ha az a gyalogos forgalmat nem akadillyozza, kierlakit6sa r6v6n
llonnyen esZlelheto 6s balesetvesz6lyt nem jelent.

/"\

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)
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35,S

(1) Az 6pitm6pyek on6ll6 rendeltet6si egys6gek rendeltet6sszerri haszn6latd-
hoz a sajat telkuk6n az OTEK 42. $. el6fr6sai szerinti gtipjdrrmri t6rolot,
vagy nem {6rol6s c6li6ra szolg6lo vdrakoz6helyet kell biztosftani.

Epitett garazs lehet6leg a lako6pulettel egyutt valosuljon meg.

Amennyibqn a terep adotts6gai tdrnfal meg6pit6s6t teszi szuks6gess6, ds
annak magassSgi mtirete a 2,0 m{ meghatldia, abban pince-, g"i6=s eihu_
lyezhet6 (Ql5- es oldalkerti r6szen).

{2)

(3)

(1)

t2)

IV,

xOzruUvEKRE voNATKo zo EL11RASoK

36.S.

Altal6nos el6irdsok

Kozuzemi l56zmrlh6lozatok 6s l6tesitm6nyei szhmfura teruletet kozteruleten
vagy a kdzmrl uzemelteto telken kell biztositani.

Amennyibqn a kozm {ihalozat nem kozteruretre, hanem magrenteruletre ke-
rul, a kozmlivel erintett r6szre szorgalmijogot kell bejegyezte:tni.
A szolgalmijog ertelmez6s6t 6s gyakorlSs6nak teneioJeget a mindenkor 6r-
v6nyes rendeletek szabillyozzfuk.

KozmtihSlozat 6s l6tesitmenyei vecl6tdvolsdg5n belul 6pit6si tev6kenys6g
csak az illet6kes uzemeltet6 hazz6j6rul6s6val vegezhet6

Kdzmtlh6loEattal, illetve szolgalmi joggal 6rintett teruletr6szen 6pftm6nyt
elhelyezni filos, 6s a kdzmuvek kezel6si, haszndlati, javftdsi lehetos6geit
biztosftani lkell.

Uj rit 6pit6$6nel, megl6vo rekonstrukcioj6nal a tervezett kozrnfivek egyidejti
elhelyez6s6r6l gondoskodni kell.

Kozmtivezgt6kek telepit6s6n6l a gazdasdgos terulet felhaszn6ldsra flgyel-
met kell fordftani, az elrendez6s tervez6s6n6l az utak fisftdrsi igenyOt ii ti-
gyelembe kell venni.

(3)

(4)

(5)

(6)

A kozmtivQk 5s a hirkdzles hely6t, helyig6ny6t az MSz. 74A712-s0 6s az
MSz 748713-80 szabvdny alapj6n kell meghatfurozni. Az utak szab6lyoz6si
sz6less6g 6ben erre a teru letet biztos itottuk.

(7) llaszndlatop klvul helyezett kritba szenny-, 6s csapadekvizet bevezetni,
illetve hulladrSkot betolteni tilos I
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(8)

(1)

(1)

(2)

(3)

A foldmun$vgt jaro, 
fgru,ndzds megkezd6se erott k6szijrj6n a munkateruler_re vonatkgzo 6ila potfe r m6r6s (r6g6izeti terepoerJrarl, u*"rv meg h at6rozza,hogy tdrgyi terureten. szuks6g i"n-. meger6z6 r6g6szeti beavatkoz6sra.A r6g6szeti terepbejdrds etvoizesere a Nbgrdo MeJvei Muzeumok rgazga-tosdga jogosult.

s6nek megvdrtoztatilsa, varamint' haszn3ratba' v6teTe ;#H,lJr=:E:"j::lyezhet6, ha az eg6szs6ges vizeil6t6" i; cTErc"+i'-g-o"n eroirtak ,iointy6s az oltoVfz elkitds biztolftott.

(2) Bdrmilyen l6tesitm6rl.{, vagy telepul6sr6sz szakaszolt megvalosuldsa ese-t6n a szakasz haszndlatba u6tele'c*rr, ,llorTngedelyezhet6, ha azoltovizegyidej ti leg biztos ftott.

(3) Amennyibqn a kozteruleten ki6pult a kozuzem i vizhillozat, uj l6tesitm6nyeset6n az arra valo csaflakozds kotelezo.

(4) Megl6v6 6puletekn6l - amelyek nem rendelkeznek vezet6kes vfzzet, 1 6venbelul a v{zt},ezet6k hdlozatot-be kell vezetni.

(5) Kozuzemi halozatra torteno csatlakozds csak abban az esetben engede-lvezheto, hs esvidej(ileg biztositott a h6ztartdsl""-ll[ir.lrr l?*nnyui="telvezet6se, elhelyez6se 6s kezel6se,

37.S.

Vfzell6t6s

3e.$.

Szennyvizelhelyez6s

(4)

(5)

uj 6pitmeny! elhelyez:ni, ha annak telke el6tt kozmrives szennyvizcsatornavan, csak a kdzcsatorn6ra valo riikot6ssel lehet.

Ahol nincs ftozmrives szennyvizcsatorna h6lozat, ott a szen nyvrzelhelyez6-s6re korszerfi 6s szakszerfi 
-kozmfipdilo 

berendezesi [err arkarmazni.

A kdzmtip6tl6 berendez6st (zdrt szennyvizt6rol6t) az 6rintett 6pit6si telkenbelul kell elheryezni. A szennyvizt6ror6ban o;*=gtfin szennyvizek csak re-gSlis leUrit6 hetyeken helyezn-etok et.

Az elk6szu.lf 
..szennyvizcsatorn a hillozat ment6n az ingailanok rdkot6s6t- 1 6ven beluli hatdridovel _ szorgalmazni kell.

t46zt6ai Sllattart6s eset6n keretkez6 tr6gyare gyiijt6s6re megfereroen m6rete_zett, zarr medencdt krell ldtesiteni. |fr"r riiaiivao"" az duattarto 6putetmeg6pfi6s6t, vagy megl6v6 6talakftdsdt engeOetiezni nem szabad.
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(6)

(1)

(2)

(3)

lpari technol6giai szennyvizeket csak megfelelo el6tisztitds utdn szabad a
kozcsatorrndba bevezetni. A szuks6ges tisztftdst a keletkezes hely6n, telken
belul, a vfeugyi Hatirs6g riltal el6irt m6rt6kben kell elvegezni.

(7) A szennyvizcsatornd'rba csapaddkvfz nem vezethet6.

3s s.

Csapad6kvfz-elvezet6s, vfzrendez6s

Az epftesi telkek, teruletek csapad6kviz-elvezet6s6t az orEK 47. g. (5) -
(10) beke4d6sei alapj6n kell megoklani, illetve kezelni.

Az 615 vizfoly6sok rendezett parteletol 6 - 6 m-es siivot (kezel6si s6v) sza-
badon kell hagyni a karbantartds szamiira.

Az ell vi4foly6sok terulet6n, kezel6si s6vjaiban
mriszaki irlfrastrukt0ra letesit6se csak az illet6kes
rul6s6val v6gezhet6.

bdrmilyen tev6kenys6g,
vfzUgyi hatos6g hozzfljA-

(c)

(4) Az el6 vizfolyds vagy az id6szakos vizelvezetds sz6mdra letesitett 6rok
(onSllo 6rok) eset6ben a meder elrekeszt6se, a vizek szabad elfoly6sdnak
megakad6fyozdsa vagy korl6toz6sa (pl. rirok beszdntdsa, vagy eltomftese)
tilos !

Az elveze{ett csapad6kviz minos6g6nek meg kell felelnie a 311984 (11.7.)
OVH sz. rqndelkez6sben el6frt hatr4rerl6knek.

40.s

Villannos energia elldt5s 6s hirkozles

A villamos energia ellatdst a kozsegben r6gvezetek hdl6zatrril biztositjak. uj
be6pft5sfi terUleten is a villamos energia ellStist l6gvezet6k hAlozat ki6pit6-
s6vel kell biztosltani.

Uj hfrkozlepi h6lozat a mdr ki6pUlt hirkozlesi hAl6zathozitleszkedoen 6pfthe-
to. Ettol eltbrni csak a Polg6rmesteri Hivatar engedely6vel lehet.
(Foldfeletti hSlozathoz foldfeletti, foldalatti hSl6zathoz foldalatti hdlozat
csatlakozzon.)

Mikrohulldrnri osszekottet6st biztosfto antenna csak 6pit6si enged6ly alap-
j6n l6teslttheto. A kdzs6g kozigazgat6si ter0let6n Westel 6tjdrtszo torony
van, melynek hely6t a Szab6lyoz6si Terv jeldli.

(4) A telepUlesen nagyfeszults6gfi fold feletti vezet6k rnegy keresztul. A bizton-
s6gi dveeetet a 1111984(Vlll.22.) lp.M. sz5m0 rendelet tartatmazza
(400 kV-o4 28 m,220 kV-on 18 m, 120 kV-on 13 m).

(1)

{2)

(rl
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41 S

Hullad6kelhelyez6s

V.

EnrExveDELEM

42.S.

Az 6rt6kv6delem orszdgos vagy helyi rendelet alapjdn kijelolt term6szeti
vagy mriszaki kdrnyezet vagy annak elemeit vedelemben r6szesiti.

A vddelempen r6szesftend6 teruleteket, 6pitrn6nyeket 6s azok kornyezet6t
a SzabSlyQzAsi Terv jeloli. Ezek haszn6lat6t, 6plt6s6t, At6ptt6suk felt6teleit
a v6delem szempontjai hatdrozz6k meg.

Ha a kozspgben tervezett foldmunkiik (bont6s, alapozas, pince-,' melyga-
r6zs - epitBs, kozmuvesft6s, egyeb nyomvonalas l6tesitmenyek ki6pitese,
terepren_depes), illetve telekalakitS.s enged6lyeztet6si elj6rdsa sordn 1696-
szeti lel6helyre bukkannak, a Kultur6lis Oroks6gv6delmi Hivatal teruletiieg
illet6kes Brtrdapesti Regiondlis lrod6jdt szakhatos6gk6nt meE kell keresni az
oroks6gv6flelmi torveny 63. S. (4) bekezd6se alapjdn.

Galgaguta kozs6g terulet6n r6geszeti lelohelyek vannak (kUl- 6s be*terulet),
melyek helyeit a Szabdlyoz6si Terv jeloli. A r6geszeti lelohelyekre az 6rok-
s6gvedelmi hat6stanr.rlm6nyban t6runk ki.

Ha a r6geszeti lel6helynek nem min6sUl6 terUleten foldmunkdk soriin v6rat-
lan r6g6szeti lelet vagy emlek kerril el6, az 6r6ks6gv,6delmi t6rv6ny
24. $.-5ba foglaltak szerint eljdrva haladektalanul 6rtesiteni kett a Nogr6d
Megyei Muzeumok lgazgat6sdgdrt.

(1)

(2)

(r)

(4)

(5)

A hintariA$okban keletkez6 - kulonleges kezel6st nem ig6nylo - kommund-
lis szildrd hullad6koit gytijt6s6rol, elszSllitdsdrol gondoskodni kell. Err6l az
onkormdnirzat helyil rendeletben int6zkedik. A szem6t elhelyez6se a
nog r6dkovesd i szemettelepen tort6n ik.

Kornyezetre vesz6lyes anyagot tartalmazo hullad6k (pl. savas akkumul6tor,
abszorpcids hrit6szekr6ny, stb.) a szem6ttelepen nem helyezhet6 el. Ezen
anyagok t6rol6s6r6l 6s elsz6llitdrsdrol kulon kell gondoskodni.

Az illegdlis hulladek - lerakohelyeket meg kell sz0ntetni.

A szem6tt$lep megszunrSse eset6n a tertrlet rekultiv6cioj6rol gondoskodni kell.

Epitesi telken keletkezett hullad6kot - annak elsz6llitSs6ig - csak sajat iet-
ken lehet tSrolni.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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43.S

Epitett kornyezet 6s elemei v6delme

Az orszdgos miiemlekjegyz6kben szereplo mtlemldk 6puletek, 6pitm6nyek ,

funkci6jdra (templomok eset6ben) "A kulturSlis oroks6g v6delemrol sz6lo"
2001. 6vi LXIV. (tovabbiakban 6rCIks6rgv6dermi) t6rv6ny hatdlyos.

Orsziigos v6dettsdgri 6pit6szeti - mtjemlek epitm6ny:
- Evang6likus templom - Kossuth ut ,iO. 

1ZO8.frrsz.l
TulaidonosSskezel6: Evang6likus Egyh6zk6zs6g, Galgaguta

A mtieml6ki v6detts6g kiterjed a miieml6k 6prjlet funkciojdra, kulso 6s bels6
megjelen$s6re, szerkezeteire, anyagaira, k6pz6mti!6szeti eml6keire, tovdbbd
a 2001. 6vi LXIV. oroksegvedelmi tdrv6ny alapj6n a mrieml6ki kdrnyezet6re.

A (2) bekezdesben meghat6rozott mrieml6k epUlet mfieml6ki kdrnyezet6t a
SzabSlyoz6si Terv hatrirolja le. A mijemleki kornyetet terulet6n a Kulturdlis
OroksegV6delmi Hivatal szakhatosdgk6nt miit<oOik k6zre. A mrieml6k 6pU-
letek esefeben minden 6pitesijellegri munka v6gzes6hez be kell szerezni a
Hivatal enged6lyet (kUlso-bels6 fel(jftrisi, karbantartdsi, javitdsi munkdk
eset6ben.)

Or6ksegy6delmi hertdstanulrn6ny k6szult, melyet a rendez6si tervdokumen-
t6cio tartalmaz.

44.$.

Helyi ertdkv6delem.

(2)

(3)

(A\

TU'

(1) Az Onkorm1nyzat helyi v6detts6g al6 kiv6nja helyezni:
- a tfossuth uton lev6 eml6kmfivet (millenniumi)

(2)

(1)

A v5delern terjedjen ki a k6t eml6kmrjre 6s a kornyezet6re (park)

A helyi 6rtekv6dehni terulet hatar'5t a Szabdlyozdsi Terv jeloli.

vt.
TIIJ. Es TEnTUESzETVEDELEM

45.S.

A kdzs6gben terve:tett orszSgos jetentos6gfi term6szeti teruleteket a Szab6-
lyoz6si Terv jeloli.

A kulterUleten tervezett fejleszt6sek, beruh6zdsok 0gy6ben (telekalakltds,
6pitm6ny elhelyez6s, term5fold mds celfi hasznositSsa: belteruletbe vonds,
mrjvel6si 69 megv5ltoztat6sa, stb.) a Kozsegi Onkormiinyzat 6s a Bukki
Nemzeti Park lgazgatosdg6nak folyamatos egyeztetdse szijks6ges.

(2)
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vil.

KORNYEZETVEDELEM

46.S.

(1)

{t\

Lk9lrq kozigazgatdsi teruret6n reveg6tisztasdgi sztmpontbor a 2112001.(ll. 14.) Korm6nyrencreret er6irdsait kefi figyere*du udnni.

lFy:r:ll rermeszeti rerurerekre a .1_!t!001.(v.e.) KoM - EL,M - FVM.,2312001.(xl.1g.l xgg renderet, es a 1ol20-0r ry io.1 K6M. renderet egyut_tes rendelet6ben eroirt hatdr6rt6keket kerr rigyetemb; venni.

A kdzstig lq6zigazgatdsi teruletdn csak gt{3n tev6kenfis6g fotytathato, olyan:letesltmenyek rizemettethetok, amelyek'regsiennt-6 anyqg kibocsdrtasanem haladjg meg' a szab6ryozdsi ie*n*i-*"gfiat|ro=ott teruretferhaJ]n6l6si egY$6gekre a r endeletben el6irt kibocsataslhaiErert6ket.

47.$.

(1) A zai es re*Zges elteni v6delem erdekeben barmely 4ajt kibocsato es/vagrrezg6st'okclz6 letesftrn6ny csak abban az esetden 6prtheto 6s uzemettethe-i6, b6rmerv tevekenys6g csak {kol rorvi"il-,uto, ha aZ *rtara "d;iH:' 
j;

(vagv rezs$] m6rt6kr"' megfelel a stzosz. ftti.zzl xOHn-E,inn. J=. egyutteurendeletberi foglaltaknak.

(2) Az 6pit6si hatosdg 6pit6si 6s felujftdsi munkdk enged6lyez6se sor6n a krj-lon jogszabS.lyban meghat6ro_zott zajszint betart6sa erdek6ben lakoteruletena kiviterez6si munk6k napi id6tartamdt kodetoihatja.

(3) A hieztarlitsokban keletkezett hulladekot kukakban kelt osszegyrijteni 6sszervezetten elszdll itani a szem6ttelepre.

(4) vezet6kes vizell6to rendszerre tdrteno r5csaflakozdst csak abban az eset-ben szabad enged6lyezni, ha a szennyvizelhely";e;; ffi;#it
(5) 'A' talaj es a falajvfz v6delme 6rdek6ben szennyviz belteruleten csak k6zcsa-torn6ba, annak ki6pit6s6ig z6rt taroroba vezetheto.

Szennyviz dlszikkasztrisa nem megengedett.

(6) Beepit6sre nem sziint teruleten, ha a szen nyviz kozcsatornaba nem vezet-het6, csak zarl szennyviztfurolo vagy - t'r" a"reLsit6s felt6telei lehet6v6 te-seik - egyedi szennyvi:ztisztfto oereniez6s tetesitneto.

(7) El6 vizfolySlba, felhagyott kutakba szennyvizet bevezetni nem szabad.
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vilt.

EGYEB EL6IRASOK

r1\

(2)

A kdzseg klzigazgatdsi teruleten tdbb helyen felsiinmozgdsos teruletettartanak njrilvdn, meryeket a szab6ryozdsi reiv ;eroi.-l'

A telepules kozigazgat6si terulet6nek foldtani felepitEse, illetve a teruleteneszlelt 6s nyitvdntartott ferszinmozgasos j;l;r.6g-klsmeret6ben a rejt6st6rszinen tort6n6 beavatkozdsok (6evdg6s, eoite"-, .tb.) felszinmozgiisos
kialaku l6s4val j6rhatnak.

iT::ll?dl :::9:t I k"l, tatajmechanikai fettardsok k6szu|rrek, ugy azokat

48.S.

4e.s.

(3)

a Magyar Geologiai szorgdrat Eszak-Magv"roi=oigi Hivatardhoz rneg keilkuldeni.

asvanyt nyersanyagot termel ki.

!4Ly1_szatiltevekenys6g csak hatos6gi enged6ry arapjan vegezheto. A be-nyafelugyelet (a bdnydszatr6l szoto tsgg. evi xt_vttt. tu +r $ (1) bekezd6s

:::r,:?,f,.Tl i]3l^":ry term6szetes szem6tyt, valamiht ezek jogi szemetyi_IJ I-seg n6lkuli tdrsas6g al, akilamely jogosulaflan bdniiaszati tev6kenyseget
I?J|tut,,birspooat sujthatja es ettitrha!" 

" 
teuer."r;;d fotytat6sdtot. Jogosu_latlanuf az folytat bdrrydszati tev6kenys6get, aLi iuldl' jogszab6lyban el6frt

::l::?g::1y^"^161t 
n6tkut, vagy attol ertoroen rorvtatott tevekenys6se sor6n

(4) A Marta - nrajor v6rgyeben fordtani arapszerv6ny tararilat6, meryet az 1960-
:::y-Llls?Lg::'9g y.ok, rerdorgoziak Az a'rapszerv6ny mes kozer rthet6-
:"99t,,ldtheirosdgrit tudomSnyos -ismeretterjesztd, oktatasi c6lra hozzilfer-
hetov6 kell tenni, eseileg szakszenien tajekoztato ianlaval elldtni.

(5) Jelen HESz-ben megfogalmazott elfiirdsok 6s fett6telek figyelembe v6tel6-vel az onkormdnyzai kuion szab6ryzatban rendezi:
o a haztartdsi szem6t gyfijt6senek es ersz6ilftdsdnak,

' az egyeb felt6lt6sre kerUl6 szilSrd hulladek elhelyezes6nek, 6s
o az dllatok tartdsdnak rendj6t.

Az epitmenyek l6tesitesi eloirrisai, az dpuletszerkezetekre, a be6pltett vezet6kh6-lozatokra, berenddz6:9l1", a helyisegekre 6s az egyes rendeltetesekre vonatkozo

n::fiiiy3l,:ller6rrfsokat az orrrc s0. $ - r6b-s.-ai tairarmazzdk, azok er6_fr6sait kell alkalmazni. s '-- r' "' \er\s"'(
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tx.

Tm-ALMAK Es KoRLArozAso*

(2)

(1) orszdgos kozutak (2100, 2129, 211s. sz. utak) rirelletti telken 6pftmeny
::"k_1 t<ul9n jogszab6lyok szerint helyezheto el (az [t tengetyet6t sz6mitott
50 - 50 fi6teren belul).

A temeto sz6l6t6l rn6rt 50 m-es t6volsdgon
enged6lypzhet6, illetve meglev6 6sott kutbol
tiltani.

Megl6vo EpUletek 6t6pft6s6t csak a terven jeldltekrlek megfelel6en szabad
enged6lyezni. Ahol a terv nem jelol viiltozdst, ott 6t$pites eseten az rij 6pu-
leteket a regi hely6re kell megepfteni.

Haszniilatban 16v6, haszn6laton kfvuri, 5sott-, furt k[tba szennyviz beveze-
t6se tilos !

A 084. ht'sz.-u evang6likus temet6 lakoterUlet feloli r6sz6n ZA m-en belUl
temetni nem szaba<J.

X.

zAno RENDELKEZEsEK

belul asott k(rt l6tesit6se nem
mindefl c6lu vizv6telt meg kell

birdlt, frtlyamatban l6v6

50.s.

51.S.

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

E rendelef 2003. lep hat6lyba.
Rendelkea6seit az els6foku hat6s6ggal el nem
ugyekben is alkalmazni kell.

E rendele1t hat6lyba l6p6s6nek napjdval .... a ..
(Galgaguta k6zs6g,Osszevont rendezdsi terve, hatdlybt vesz:ti.

sz. rendelet

Galgaguta,

A Helyi Epitesi gzabiilyzat tervezetet
jdn, M6rtirok utja 1.)

Salgotarj6n, 2003. szepternber ho

keszitette a REGTONAL Kft. (9100 Salg6tar-

2003.
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1.1

$af gag uta krizs6g l-tetyi Epitds i Szaba tyziatdhoz

1. sz. Melf6ktet

Ki

5m

15m

10 m

5m

1-20qdb

1-5db

1-4db

Kis haszonrillat (Ki)
(ba4omfi, nyfi, broyler)
Haszon6ltat (H)
(serl6s, juh, kecske, strucc)
Nagy haszondllat (N)
(lo, szarvasmarhaj

Legkisebb t6votsdg:

- sajdt lakds

- Ssott kut

- sajat vizdilAt6s

- egy6b furid6medence

V6dot6vols6g:

- kozterUlet
- oldalkert i
- hdts6kert *

@teteu
- Kis haszoaallat (Ki)

o baromfi

' nyul
n broyler

- Haszondtlat (H)

. sert6g

" juh
. kecske
. strucc

- Nagy haszdndilat (N)

t-t

10 m

15 m

10m

10 m

Ki

15 m
10m
6m

IJ

15 m
12m
6m

2.1

500 db
50 db

2000 db

100 db
200 db
200 db

s0 db

30 db

N

10 - 15 r"n

15m

10m

15 m

N

15 m
12m
6m



. szgrvasmarhil
Legkisebb tdvolsdg:

- sajdt tat4ds
- 6sott krjt
- saj6t vQeil6t6s
- egy6b fdrd6medence

VedSt5vols6g:

- kdztenilet
- oldalkert *

- h6tsokent "

28

s0 db
Ki

15m
25 nr
2Am
20m

Ki

50m
30m
30m

25 ml

25m
20 nr
25 nr

H

50m
50m
50m

N

35m
25m
20m
30m

N

50m
50m
50m

3.1

- Kis haszondtlat (Ki)

nyul
broyler

- Haszondilat (H)

n sertds
o juh
. strucic

- Nagy haszon6ilat (N)

.lo
o sZaryasmarha

l-egkisebb 
t6votsdg:

- sajSt vfzeil6tds

V6d6t5vots6g:

Salgotarj6n, 2003. szeptember ho

- kozterUlet, oldalkert,* hdts6kert " 1 000 m **

* = Kornyezeti hat6stanurm6ny arapjdn keil megha t6sozni.
** 

= Kornvezati hot6oto^r,r*;*. , ^t^.,:.
** = Kornypzeti hatiistanulmdny alapj6n, tart6stec

500 m-re csokkentheto. 
arapjan' tartastecfnol6gi6tol

o

o

o

500 db
50 db

2000 db

100 db
200 db

s0 db

30 db
50 db

Ki

50m

fi

50m

N

50m

NKi

bardmfi

fUgg5en


