
 

 

 

 

 

 

Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2006.(VII.10.) számú rendelete a  

Helyi Építési Szabályzatról  

egységes szerkezetben 

 

 
 
 
Módosítás: 
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Ásotthalom Község Önkormányzatának 16/2006. (VII.10) KT rendelete  

 

Ásotthalom község Helyi Építési Szabályzatáról 

 

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés a.) és d.) pontjában kapott át nem ruházható 

hatáskörében eljárva és a 16. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az 1997. évi LXXXVIII. 

tv. 13.§., és a végrehajtására kiadott 253/1997.(XII. 20.) Korm. rend. 4.§. (a továbbiakban 

OTÉK) előírásaira figyelemmel, megalkotja rendeletét Ásotthalom Község Helyi Építési 

Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ) és egyúttal jóváhagyja a szabályozási tervet a község 

igazgatási területére, és elrendeli azok együttes alkalmazását. 

 

 

I. fejezet 

 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ásotthalom község igazgatási területére. 

(2) 1A település igazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, továbbá építményt, 

építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, 

korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (továbbiakban 

együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni a jelen rendelet és 

annak mellékletei szerint szabad. 
2(3) A rendelet mellékletei:  

a) 1. számú melléklet: SZ-1/M23 jelű, a község igazgatási területére vonatkozó 

szabályozási terv (továbbiakban: SZ-1 terv) 

b)  2. számú melléklet: SZ-2/M24 jelű, a község központi belterületén és a közvetlenül 

csatlakozó beépítésre szánt területeken hatályos szabályozási terv (továbbiakban: SZ-2 

terv) 

c) 3. számú melléklet: Régészeti lelőhelyek listája5  

d) 4. számú melléklet: Művi értékvédelem elemei, helyi védelemre javasolt egyedi 

tájértékek, természeti- természetvédelmi területek listája, 

e) 65. számú melléklet: Vízminőség-védelmi terület által érintett földrészleteket tartalmazó 

térkép. 

  7(4) A rendelet függelékei:  

a) 1. számú függelék: Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekkel érintett földrészletek listája 

b) 2. számú függelék: Honos növények listája 
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2. § 

8Az SZ-1 és SZ-2 terv előírásait a jelmagyarázatuk szerint kell figyelembe venni.   

a)   Kötelező érvénnyel kezelendők a jelmagyarázat kötelező elemeiben foglalt jelölések. 

b) Az irányadó érvényű tervi előírások a részletesebb tervműveletek (pl. 

megvalósíthatósági, engedélyezési illetve kivitelezési terv) során pontosítandók. 

c) Az országos jogszabályokban előírt követelmények szabályozási tervi jelöléseit a 

mindenkori hatályos, vonatkozó országos jogszabályok szerint kell betartani. 

d) Az alaptérképi és vizsgálati elemek tájékoztató jellegűek, a szabályozási tervektől 

függetlenül változhatnak. 

 

II. fejezet 

 

RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK 

 

1.9 A közművesítettség mértéke 

 
10 3. § 

(1) Az általános szabályok szerinti teljes közművesítettség biztosítandó az SZ-2 terv hatályos 

területén fekvő építési telkeken, az előírt ellátás hiányában huzamos emberi tartózkodásra 

szolgáló épület nem létesíthető.   

(2) Az SZ-1 terv hatályos területén fekvő építési telkeken az energia- és vízellátás, valamint a 

keletkező szenny- és csapadékvíz gyűjtése, elvezetése illetve ártalmatlanítása közműpótló 

berendezésekkel is biztosítható, kivéve, ha a népegészségügyi, állategészségügyi vagy a 

környezetvédelmi hatóság konkrét jogszabály alapján másként határoz. 

 
11 2. Környezetterhelési határértékek, korlátozások 

 

4. § 

(1)12 a) A község igazgatási területén az üzemi létesítménytől (üzemi telephelytől, 

berendezéstől, technológiától, kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, 

reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb 

helyhez kötött külső zajforrástól), az építőipari kivitelezési tevékenységtől és a 

közlekedéstől, valamint a lakóházak és intézmények épületgépészeti berendezéseitől 

származó zaj terhelési határértékei a mindenkor hatályos országos érvényű 

jogszabályok /jelen rendelet hatályba lépésekor a 284/2007.(X.29.) Korm., a 

93/2007. (XII. 18.) KvVM, és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet/ szerint 

állapítandók meg. 

b) A terhelési határértékek országos jogszabály szerinti megállapításakor a zajtól védendő 

területek 1-4. sorszámú kategóriába való besorolása megegyezik a jelen rendelet szerinti 

területhasználati besorolással, kivéve a különleges kategóriába tartozó „Ksz” jelű 

szabadidő- és pihenőpark különleges területet, ami a 2. jelű zajvédelmi kategóriába 

tartozik. 
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 13(2) A község területére vonatkozó levegőtisztasági környezetterhelési határértékeket a 

mindenkor hatályos országos érvényű és helyi jogszabályok szerint kell meghatározni. 
14(3) Lakóterületen és vegyes területen az OTÉK szerint egyébként megengedhető „egyéb 

gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület” „kézműipari építmény” és „egyéb – nem 

nagyüzemi – gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény” létesítése csak akkor 

engedélyezett, ha a tevékenység zajkibocsátása megfelel a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló, 

mindenkor hatályos országos jogszabály /jelen rendelet hatályba lépésekor a 93/2007. 

(XII. 18.) KvVM rendelet/ előírásainak és levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a 

telekhatáron belül marad. 
15(4) Az (3) bekezdés szerinti építmények közül a potenciális zaj-, vagy levegőszennyező 

forrást jelentő – kovács-, lakatos-, járműjavító, faipari, kőfaragó, hűtőtároló stb. – 

tevékenység építménye engedélyezéséhez a környezeti hatásterület kiterjedésére 

vonatkozó szakvéleményt kell készíteni. 
16(5) A lakó- vagy vegyes területen már meglévő (4) bekezdés szerinti építményeken építés, 

átalakítás, bővítés, korszerűsítés, illetve rendeltetés-változás akkor engedélyezhető, ha az 

a környezet terhelését tovább nem emeli. 

(6) 17A 6. mellékletben lehatárolt vízminőség-védelmi terület által érintett földrészleteken belül 

a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre kerülő 

szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre tervezett szennyező 

komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotának romlását. 

Amelyek rontják az aktuális vízállapotot, azokat csak a szükséges tisztítás után lehet 

bevezetni a vizekbe. 

 
18 3. Területfelhasználási egységek 

 

5. § 

(1) 19A szabályozási terv a település közigazgatási területén 

a) beépítésre szánt területen 

aa) lakó (L), ezen belül: kisvárosias (Lk), falusias (Lf),  

ab) vegyes (V), ezen belül: településközpont vegyes (Vt), központi vegyes (Vk), 

ac) gazdasági (G), ezen belül: kereskedelmi szolgáltató (Gksz), egyéb ipari (Ge), 

ad) különleges (K), ezen belül: különleges intézményi (Ki),  különleges CH 

létesítmények (Kch), különleges mezőgazdasági üzemi (Km), különleges temető 

(Kte), különleges szennyvíztisztító- és átemelő (Kse), különleges vízmű (Kv), 

különleges rendezvény- (Kr), különleges épületnek minősülő közlekedési 

építmények (Kkö), különleges szabadidős (Kke), különleges hulladékkezelő 

(Kh), különleges élménypark (Ké)20, 

b) beépítésre nem szánt területen 

ba) közúti közlekedési és közmű (Köu), vasúti közlekedési (Kök)21 
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bb) zöld (Z), ezen belül közpark (Zp) közkert (Zk),  

bc) erdő (E), ezen belül: védelmi és gazdasági (Egv), közjóléti (Ek) 

bd) mezőgazdasági (M), ezen belül: általános ökológiai mezőgazdasági (Mö),  

        mezőgazdasági tanyás (Mt), 

be)     vízgazdálkodási (V), 

bf)     beépítésre nem szánt különleges bányászati (Kb), különleges turisztikai (Kt)22 

 területfelhasználási egységeket határol le. 
23(2) Az (1) (b) pont 3. és 4. felsorolásában szereplő erdőterületen és mezőgazdasági területen 

a rendeltetés szerinti építés csak akkor megengedett, ha a telek művelési ága a 

rendeltetési besorolásnak megfelelő. 
24(3) Homokbányászat a bányászatról szóló mindenkor hatályos törvény alapján megszerzett 

engedély szerint, a Kb jelű különleges bánya területeken végezhető, de ezen túlmenően 

az Mt jelű mezőgazdasági tanyás területen is megengedhető, amennyiben a külfejtés 

területe egyszerre nem haladja meg az 5 ha-t, s a terület 2 éven belül az eredeti, vagy 

erdőművelési ágba visszakerül. 
25(4) Épület létesítését nem igénylő (műtárgynak tekinthető) szélerőmű elhelyezése a „Mt” 

jelű mezőgazdasági, a „Ge” jelű ipari és az „Km” jelű különleges mezőgazdasági üzemi 

területen (majorban) engedélyezhető. 
 

         264. Övezeti előírások megállapítása, telken belüli védősáv, szabályozási vonal 

6. § 

(1)27Az építési övezetek előírt beépítési módját, megengedett maximális beépítettségét, az 

OTÉK szerint számítandó „H” építménymagasság határértékeit, s a kialakítható legkisebb 

telekterület nagyságát az SZ-1 és SZ-2 tervben bejegyzett kódjel és jelmagyarázat szerint 

kell megállapítani. 

(2) 28Az egyes építési övezetekben az általános szabályok szerinti minimális zöldfelületi 

fedettség biztosítandó, de a lakást is tartalmazó épületek esetében nem lehet kisebb 60 

m2/lakás értéknél. 

(3) 29Vízfelület csak akkor számítható be a zöldfelületi fedettségbe, ha földmedrű, 

növényzettel betelepített, s a rézsű kiképzése 30 %-nál nem meredekebb. 

(4) 30Terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül létesíthető. 

(5)  31Az SZ-2 terven „telken belüli védősáv” jellel megkülönböztetett területen fa- és 

cserjeültetés valósítandó meg a jelen rendelet 3. sz. függelékében közölt honos növények 

telepítésével, kifejlett állapotban teljes fedettséget biztosítva. 

(6) 32Lakóövezetben telkenként csak egy épület, az ún. főépület tartalmazhatja a 

rendeltetésnek megfelelő fő helyiségeket, egyéb helyiségek elhelyezhetők a főépület 

szárnyában és legfeljebb 2 db melléképületben. 

(7) 33Szabályozási vonallal leszabályozott telekre vonatkozó előírások: 
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(a)  A tervezett közterületre eső telekrészen új épület nem létesíthető, a meglévő 

építményekben építési engedélyköteles értéknövelő beavatkozás csak a későbbi 

kártalanítási igény kizárásával engedélyezhető. 

(b)  Új épület létesítésére engedély akkor adható, ha a tervezett közterületrész az 

ingatlan-nyilvántartásban közterületként, vagy önálló telekként magánút művelési 

ágban szerepel. 

(c)  Kerítés csak a szabályozási vonalon létesíthető. 

(d) Új közműbekötés a szabályozási vonal, mint utcai telekhatár figyelembe vételével 

létesítendő. 

8)34 „Kialakult” beépítési mód esetén a fő- és melléképületek, építmények elhelyezési módja 

zártsorú, oldalhatáron álló vagy szabadon álló építési mód szerint is megengedett a 

szomszédos 1-1 telek beépítési módjával megegyezően. Ha ezek különbözőek, akkor a 

szomszédos 3-3 telken lévő beépítési módok közül a többségben előforduló, vagy 

értékvédett épületével megegyező beépítési mód alkalmazandó. 

(9)35 Az SZ-2 terven jelölt „be nem építhető telekrész” területén építmény nem helyezhető el. 

(10) 36Az SZ-2 terven jelölt „egybekeríthető településközpont-rész határa” vonalon legfeljebb 

2,0 m magas, egységes megjelenésű kerítés építése megengedett. A közutakat keresztező 

szakaszokon egy-egy legalább 6 m széles és 4,5 m magas űrszelvényű kapuzat hagyandó 

szabadon. 

(11) 37Újonnan létesülő hitéleti célt szolgáló épület „H” építménymagassága nem haladhatja 

meg a meglévő római katolikus templom „H” építménymagasságát. 
 

38 5. Beépítésre szánt területek 

7. § 

Kisvárosi lakóövezet (Lk) 

     39A terület telkein az országos jogszabály szerinti építmények helyezhetők el, de legfeljebb két 

lakásos lakóépületek létesíthetők. 

 

8.§ 

Falusias lakóövezet (Lf)  
40A területen az országos előírások szerint helyezhetők el építmények, de üzemanyagtöltő nem 

létesíthető. 

 

9.§ 
 Településközpont vegyes övezet (Vt) 
41A területen az országos előírások szerint helyezhetők el építmények, kivéve a „termelő 

kertészeti építmény”-t és az „üzemanyagtöltő”-t, melyek nem létesíthetők. A vendéglátási 

célú épületek elő- és oldalkertjében fedett kerthelyiség kialakítása megengedett.42 
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Beiktatta: 4/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2017. április 5. napjától

 

38 
Beiktatta: 10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   

39 
Módosította:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   

40 
Módosította:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   

41 
Módosította:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   

42 
Kiegészítette: 4/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2017. április 5. napjától
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4310. § 

 Központi vegyes övezet (Vk) 

(1)  A területen az általános előírások szerinti építmények helyezhetők el, de lakóépület nem 

létesíthető.  

(2)  Az övezeti kód első helyén „T” betűvel jelölt „tömbtelkes jellegű” beépítési móddal 

szabályozott övezetben a beépítettség és a zöldfelületi fedettség az övezet egész területére 

értendő. 

 
44 11. § 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági övezet (Gksz) 

(1)  A területen az általános előírások szerinti építmények helyezhetők el, ezen kívül hulladék 

gyűjtésével és kezelésével foglalkozó tevékenységek közül az egyéb országos szabályok, 

különösen a levegőtisztaságról szóló rendelkezések szerint védőtávolságot nem igénylők 

folytathatók, ha 50 m-es körzetükben nincs közhasználatú épület, vagy lakóépület. 

(2)  Az előírt építménymagassági érték a telek beépíthető területének 30 %-án technológiai 

szükségesség (daruzott csarnok, targoncás rakodás, stb.) esetében 20,0 m-ig emelhető. 

 (3) 45 

 
46 12. § 

Egyéb ipari övezet (Ge) 

(1) A terület telkein a jelen rendelet 11.§ (2) bekezdésében foglaltakat be kell tartani. 47  

(2) A terület az országos előírásokban foglaltak szerint használható fel, de olyan ipari, 

tárolási, raktározási, gazdasági szolgáltatási, hulladékhasznosítási tevékenység végzésére 

nem vehető igénybe, amely  

a) az országos jogszabályok szerint védőtávolságot igényel,  

b) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint környezeti hatásvizsgálat köteles, illetve 

egységes környezethasználati engedélyhez kötött létesítmények elhelyezését igényli,  

c) a mindenkor hatályos, a „veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló” jogszabály szerint veszélyesnek minősül. 

(3) Amennyiben a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló mindenkori jogszabály szerint előzetes 

vizsgálat köteles akkor a tevékenység a Ge övezetben csak akkor folytatható, ha a 

környezetvédelmi hatósági eljárás azzal zárul, hogy a tevékenységnek nincs jelentős 

környezeti hatása, környezeti hatásvizsgálatot nem kell lefolytatni. 

 
4813. § 

Különleges mezőgazdasági üzemi övezet (major) (Km) 

(1) A „Km” jelű mezőgazdasági üzem (major) területén a mezőgazdasághoz kapcsolódó 

üzemi tevékenység (tárolás, feldolgozás, állattartás, gépjavítás, stb.) építményei, valamint 

a kinnlakást szolgáló lakások és a tanösvényeket használók elhelyezését és kiszolgálását 

biztosító szállásépületek helyezhetők el.  

                                                           
43 

Módosította:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   
44 

Módosította:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   
45 

Hatályon kívül helyezte:
 
10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2014. január 29. napjától   

46 
Módosította:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   

47 
Módosította

: 10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2014. január 29. napjától   
48 

Módosította:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   
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(2) Bármely gazdasági tevékenység építményeinek létesítése illetve meglévő építmények 

bővítése, átalakítása, rendeltetésváltoztatása akkor megengedett, ha a majorban 

jogszerűen folytatott tevékenységek építményeinek rendeltetés szerinti használatát nem 

korlátozza. Az összeférhetőséget szükség szerint eseti szakhatósági vélemények alapján 

kell megállapítani. 

 

14. § 

Különleges intézményi övezet (Ki) 
49,50A terület az alábbi különleges célokat szolgáló létesítmények és az azok rendeltetésszerű 

működéséhez szükséges egyéb építmények elhelyezésére szolgál: 

a) ökoturizmus, falusi turizmus létesítményei 

b) strand 

c) egyházi intézmény 

d) oktatási, szociális, egészségügyi intézmény 

e) kizárólag külterületen a kinnélő lakosság alapellátását szolgáló kereskedelmi, 

vendéglátási, szolgáltatási létesítmény, lakóépület, történeti emlékpark létesítményei 

(rendezvénytér, emlékmű, pihenő- és vizesblokk, kiállító-bemutató épület); az előírt 

építménymagassági érték a telek beépíthető területének 30 %-án a különleges funkció 

miatti szükségesség esetében 18,00 m-ig emelhető51. 

 

15. § 

Különleges szabadidős övezet (Kke) 

(1) A területen elsősorban olyan közösségi nagy kiterjedésű sport, szabadidős létesítmények 

építményei helyezhetők el, melyek különlegességük miatt más területen (OTÉK 10-23. §) 

nem helyezhetők el.  

(2) A területen az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével elhelyezhetők 

egészségügyi, oktatási épületek.  

 
5216. § 

Különleges CH létesítmények övezete (Kch) 

A „Kch” jelű különleges CH létesítmények övezete a szénhidrogén kutak és létesítményeik 

elhelyezésére szolgál. 

 
53 16/A. § 

Különleges temető övezet (Kte) 

A „Kte” jelű temető övezet temetkezésre és a temetkezés építményeinek elhelyezésére 

szolgál. 

 
54 16/B. § 

Különleges szennyvíztisztító- vagy átemelő övezet (Kse)  

                                                           
49 

Módosította:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   
50 

Módosította: 4/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2017. április 5. napjától
 

51 
Kiegészítette: 4/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2017. április 5. napjától

 

52 
Módosította:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   

53 
Beiktatta:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   

54 
Beiktatta:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   
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Az övezetben a szennyvízátemelő, illetve a szennyvíztisztító rendeltetéséhez szükséges 

üzemépületek és építmények helyezhetők el; az üzem úgy alakítandó ki, hogy működése a 

telekhatártól mérve legfeljebb 150 m védőtávolságot igényeljen. 

 
55 16/C. § 

Különleges rendezvény övezet (Kr)  

Az övezetben a vásárok és egyéb, nagy közönségforgalmú rendezvények építményei 

helyezhetők el. 

 
56 16/D. § 

Különleges épületnek minősülő közlekedési építmények övezete (Kkö)  
57Az övezetben a fuvarozás és a járműtárolás, -karbantartás építményei, épületnek minősülő 

közlekedési, vasúti vagy a vasúthoz kapcsolódó logisztikai, termelő, oktatási, személy, ill. 

áruszállítással kapcsolatos funkciót befogadó építmények és egyéb kiszolgáló létesítmények 

helyezhetők el. 

 
58 16/E. § 

Különleges vízmű övezet (Kv) 

A „Kv” jelű különleges vízmű övezet a közműves ivóvíz kutak és létesítményeik 

elhelyezésére szolgál. 

 
59 16/F. § 

Különleges hulladékkezelő övezet (Kh) 

A „Kh” jelű különleges hulladékkezelő övezetben a hulladékudvar szabályszerű működését 

szolgáló építmények helyezhetők el. 

 

16/G. §60 

Különleges élménypark övezet (Ké) 

A „Ké” jelű különleges élménypark övezetben az alábbi különleges célokat szolgáló épületek 

és az azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények elhelyezésére 

szolgál: 

a) idegenforgalmi látogatóközpont 

b) Dél-Alföld 19. századi történelmét idéző tematikus, interaktív kiállítások, emlékházak 

e) idegenforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltatási létesítmény 

d) oktatási, szociális, egészségügyi intézmény 

e) turisztikai célú látványistálló és állatsimogató építmény. 

 

                                                           
55 

Beiktatta:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   
56 

Beiktatta:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   
57 

Módosította
: 

10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2014. január 29. napjától   
58 

Beiktatta:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   
59 

Beiktatta:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   
60 

Beiktatta: 4/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2017. április 5. napjától
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6. Építési övezetekre vonatkozó általános előírások 

 
61 17. § 

(1) Lakóövezetben az előírásokban szereplő minimális telekterület háromszorosánál nagyobb 

telek nem alakítható ki. 

(2) A kialakítandó telek kisebbik mérete (szélessége vagy mélysége) nem lehet kevesebb  

1. szabadon álló beépítésre jelölt övezet esetén 17,0 m-nél, 

2. oldalhatáron álló beépítésre jelölt övezet esetén 14,0 m-nél, 

3. ikres beépítésre jelölt övezet esetén 9,0 m-nél. 

 

18. § 

(1) 62 

(2) Lakóterületen az épületek közterület felöli építési határvonalára merőlegesen mért vetületi 

hossza – ha részleges szabályozási terv eltérően nem rendelkezik – legfeljebb 30 méter 

lehet.  

(3) 63 

(4) 64 

(5) 65,66Az építési telkeken kialakítható oldal és hátsókert legkisebb szélességét, ill. mélységét 

az általános előírásoknak megfelelően kell meghatározni. Az előkert mérete szabályozási 

terven rögzített kötelező építési vonal szerint állapítandó meg, előírás hiányában az 

utcában kialakult méret, vagy 6 méter. 

(6) Melléképületek legfeljebb 3,5 m építménymagasággal, a főépülethez igazodó 

tetőformával és magastető esetén legfeljebb 5,0 m gerincmagasággal épülhetnek. 

(7) 67 

(8) Ha a telek jelenlegi jellemzői a korábbi előírások szerint alakult ki, az alábbi felsorolt 

szabályok szerint lehet építési munkát, illetve telekalakítást végezni: 

a) Ha a telek jelenlegi beépítése nem felel meg az építési előírásoknak, a meglévő 

épület felújítható de sem a beépítettség, sem az épületek szintterülete, 

építménymagassága nem növelhető, kivéve a tetőtérbeépítést, mely esetben az 

építménymagasság és a beépítettség megtartása mellett a  

b) szintterület növelése megengedhető.  

c) Ha a telek jelenlegi telekméretei nem felelnek meg az építési előírásoknak, a 

telekméretek – a szabályozási tervlapon jelölt közterületi határrendezést kivéve – 

tovább nem csökkenthetők, és a telek beépíthető, ha a vonatkozó egyéb országos és 

építési előírások betarthatók. 

d) Ha a jelenlegi épület elhelyezése nem felel meg az építési előírásoknak és az előírás 

szerinti beépítési mód nem érvényesíthető, attól eltérő beépítési mód is alkalmazható, 

ha az a kialakult állapothoz illeszkedik és a telekre vonatkozó egyéb előírások 

betarthatók. 

                                                           
61 

Módosította: 17/2008.(VI.25.) rendelet -  Hatályos: 2008. június 25. napjától,  

   Módosította: 10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától 

62 
Hatályon kívül helyezte: 10/2010.(V.12.)  önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   

63 
Hatályon kívül helyezte: 10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   

64 
Hatályon kívül helyezte: 10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   

65 
Módosította:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   

66 
Módosította: 4/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2017. április 5. napjától

 

67 
Hatályon kívül helyezte: 10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   
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e) Ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az építési előírásokban 

előírt értéket, a meglévő építmények csak úgy bővíthetők, ha azok magassága nem 

növekszik, és a telekre vonatkozó egyéb építési  

f) előírások betarthatók. Ha a meglévő építmények lebontásra kerülnek, a telket 

beépítetlen teleknek kell tekinteni és a vonatkozó építménymagassági előírásokat kell 

érvényesíteni. 

g) e) Ha a telken a meglévő épület elhelyezkedése nem felel meg az előkertre 

vonatkozó előírásoknak, az épület bővítésekor az építési hatóság engedélyezheti a 

meglévő előkerti állapot fenntartását, vagy az 5 méternél nagyobb előkerti rész 

beépítését.  

 

7. Beépítésre nem szánt területek 

 
68 19. § 

 Közúti közlekedési és közmű terület (Kö) 

(1) A község szerkezeti jelentőségű, a szabályozási tervekben „KÖu” jellel 

megkülönböztetett útjai minősülnek közúti közlekedési és közműterületnek az alábbi 

övezeti felosztásban:  

1. KÖu-1:  55. jelű országos főút övezete 

2. KÖu-2:  országos mellékút övezete 

3. KÖu-3 helyi gyűjtőút 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő utakon kívüli (nem közúti közlekedési és közmű- 

rendeltetésű területen fekvő) utak kiszolgáló utak, melyek településrészek közötti átmenő 

forgalomra nem szolgálnak, rendeltetésüket tekintve annak az övezetnek a közterületei, 

amelyet feltárnak, szabályaikat jelen rendelet 29. szakasza tartalmazza. 

(3) „Kök” jelű övezetben vasúti közlekedéssel kapcsolatos létesítmények helyezhetők el.69 

(4) 70Központi vegyes (Vk), településközpont vegyes (Vt) és különleges élménypark (Ké) 

övezetek telkeinek előírt gépjármű-várakozóhelyei önkormányzati közutak területén is 

biztosíthatók. 

 
71 20. § 

Zöldterület (Zp, Zk) 
(1) A Zp jelű közparkok és Zk jelű közkertek céljára kijelölt terület min. 75%-át növényzettel, 

vagy vízzel fedetten kell kialakítani, az általános szabályok szerint.  

(2) A területen az általános szabályok szerinti építmények legfeljebb 4,5 m 

építménymagassággal helyezhetők el. 

(3) Zöldterületen nem helyezhető el: 

a) a park, kert üzemeltetéséhez nem tartozó közművezeték és annak műtárgya, 

b) gépkocsi várakozóhely, mélygarázs 

c) hirdető berendezés, tábla, plakát sem önállóan, sem utcabútoron, köztéri szobron és 

növényzeten, valamint egyéb olyan létesítmény, amely a növényzet maradandó 

károsodásával jár. 

 

                                                           
68 

Módosította:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   
69 

Beiktatta:
 
10/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2014. január 29. napjától   

70 
Beiktatta: 4/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2017. április 5. napjától

 

71 
Módosította:  10/2010.(V.12.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2010. május 15. napjától   
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 72 21.§ 

Gazdasági és védelmi rendeltetésű erdőterület (Eg, Ev) 

(1) Nem ültethető erdő az Mö jelű ökológiai mezőgazdasági területen, valamint a 

következőkben helyrajzi számaikkal felsorolt szőlőkataszteri területeken: 

1. 0134/2,3,4,12-18,21-24,27-30 

2. 0136/1,4,6-9 

3. 0139/3,4,12,17,18,20,22 

4. 0156/6,22,23,28,29,31,32 

5. 0179/14 

6. 0181/2,25,26,35,41,48,80,81,82,89,114,143,146 

(2) 1 hektárnál kisebb területű új erdőtelepítést csak meglévő erdőművelési területhez 

kapcsolódóan lehet megvalósítani. 

(3) Az övezet Eg*-gal jelölt részén építmény nem helyezhető el.73 

 
74 22. § 

Közjóléti (egészségügyi- szociális-turisztikai, oktatási-kutatási) rendeltetésű erdőterület (Ek) 

(1)  Ek jelű erdőterületre is érvényesítendő e rendelet 21. §-ában foglalt előírás. 

(2) Az általános szabályok szerint beépített területekhez legfeljebb 2-szer nagyobb 

közhasználat elől elzárt terület tartozhat. Az így igénybe vett telekrészen kívüli területek 

a közhasználat elől nem zárhatók el. 

(3) A területen hulladékudvar nem alakítható ki. 

 
75 23. § 

Beépítésre nem szánt különleges terület (Kb) 

A „Kb” jelű homokbánya területen a kitermelés és az utóhasznosítás céljából feltétlenül 

szükséges építmények helyezhetők el legfeljebb 2 % beépítettséggel, maximum 3,5 m „H” 

építménymagassággal, szabadonálló elhelyezéssel. 

23/A. §76,77 

Beépítésre nem szánt különleges turisztikai övezet (Kt) 

Az övezet területén elsősorban a turisztikához és a határállomás forgalmához kapcsolódó 

vizesblokk, vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató, szórakoztató, logisztikai létesítmények, ill. 

valamint vasútvonal mentén fekvő telek esetében a vasúthoz kapcsolódó építmények (állomás 

épület, logisztikai épület) helyezhetők el legfeljebb 2 % beépítettséggel, maximum 3,5 m „H” 

építménymagassággal, szabadonálló elhelyezéssel. 

 

24. § 

78Mezőgazdasági terület általános szabályai (Mt,Mö,Má) 

(1) 79A 2010. január 1-én igazolhatóan faliszámmal rendelkező ingatlanok birtokközponttá 

minősíthetők, ha területük eléri a 2500 m2 nagyságot, a hozzájuk tartozó birtoktesten 5 %-
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os beépíthetőség engedhető meg a birtoktesthez tartozó összes telek területe után 

számítva, az előírt beépítési mód szabadonálló. 

(2) 80 Záportározó- vagy halastó a jelen rendelet 21. szakaszában szereplő szőlőkataszteri 

terület kivételével bárhol elhelyezhető, ha jogszabályon alapuló szakhatósági 

ellenvélemény azt nem zárja ki. Öntözőgödör kizárólag az „Mt” jelű területen létesíthető.” 

(3) 812010. január 1-én igazolhatóan faliszámmal rendelkező ingatlanok telkén a meglévő 

épületek felújítása bármely mezőgazdasági övezetben megengedett, az Mt jelű övezetben 

épületbővítés, illetve a régi épület bontását követően új épület létesítése a 2010. január 1-

én a földhivatali és építésügyi nyilvántartás szerint már kialakult beépítettség erejéig, 

illetve – lebontott, így beépítetlenné vált tanya esetén – az alábbi táblázat szerint 

engedélyezhető:  

Telekméret Beépítettség 

1500-3000 m2 5 % de max. 120 m2 (lakóépület max. 90 m2) 

3000-6000 m2 5 % de max. 180 m2 (lakóépület max. 90 m2) 

Az előírt beépítési mód: szabadonálló. 

(4) 82 Épület csak a 16 m szélességet elérő telken létesíthető, szabadonállóan, vagy 

oldalhatáron álló módon a telekhatártól legalább 1,5 m csurgótávolságra, minimum 5 m-

es előkerttel, de az országos főút (Köu-1) tengelyétől legalább 30 m, országos mellékút 

(KÖu-2) tengelyétől 25 m, a települési gyűjtőút (Köu-3) tengelyétől legalább 15 m, 

kiszolgáló út tengelyétől legalább 12 m távolságot tartva. 

(5) 83Lakó- illetve lakó-gazdasági épület földszintes, vagy tetőfelépítmény nélküli 

tetőtérbeépítéses, falazott, vakolt, fa-, vagy táglahomlokzatú, 35-45o hajlásszögű 

cseréptetővel fedett kialakítású legyen. 

(6)  84A megengedett építménymagasság különálló lakóépület esetén legfeljebb 4,5 m, 

növényház (üvegház) és fóliasátor esetén legfeljebb 9,0 m, egyéb építményeknél 

maximum 7,5 m, illetve a mezőgazdasági terménytárolást vagy -szárítást szolgáló 

építményeknél, szélkerekeknél maximum 20,0 m. 

(7) 85A művelés alól kivont földrészlet É-Ény-i határa mentén, a belső oldalon fásszárú 

növények (fák, bokrok) zöldsávja telepítendő a jelen rendelet 1. sz. Függelékében 

szereplő fajták egyedeiből. A határvonal hosszának minden 7 m-ére számított 1-1 db fa és 

minden 2 m-ére számított 1-1 db bokor alkotja a zöldsáv minimális növényállományát, 

melynek kiültetését a telket érintő építési engedélyezés kapcsán legalább a 

használatbavétel időpontjáig meg kell valósítani. 

 
86 25.§ 

Ökológiai mezőgazdasági terület (Mö) 

(1) A területbe jellemzően a gyepművelésű mezőgazdasági területek tartoznak. 

(2) A telken építményt elhelyezni csak 10.000 m2-t meghaladó telekterület esetén szabad. 

(3) A telek beépítettsége nem haladhatja meg mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos 

építmények esetében a 1,5 %-ot. Önálló lakóépülettel a beépíthető terület fele építhető be.  
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87 26.§ 

Tanyás mezőgazdasági terület (Mt) 

A területbe jellemzően a szántóföldi és szőlő - gyümölcsös művelési ágú mezőgazdasági 

területek tartoznak. A területen – a jelen rendelet 24. szakaszában foglaltakat is figyelembe 

véve – az általános előírások érvényesek. 

 
88 27.§ 

Általános mezőgazdasági terület (Má) 

A területre az országos előírások vonatkoznak. Az övezet Má*-gal jelölt részén építmény nem 

helyezhető el.89 

 
90 28. § 

Vízgazdálkodási terület (V) 

(1) A mellékelt szabályozási tervekben „V” betűmegjelöléssel ábrázolt területek (csatornák, 

tavak) vízgazdálkodási területnek minősülnek. 

(2) A területen építményt elhelyezni, jelentős földmunkát végezni, művelési ágat változtatni 

csak úgy szabad, hogy a beavatkozás 

(a) csökkentse a belvízveszélyt, 

(b) segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását, 

(c)   biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását. 

 

III. fejezet 

 

EGYÉB ELŐÍRÁSOK 

 

                                     91 8. Közterület kialakítása, szabályai 

 

29.§ 

(1) 92A nem közúti közlekedési és közmű- rendeltetésű területen (KÖu) fekvő utak területét a 

szabályozási terv jelölése szerint kell kialakítani, megszüntetni, vagy határát 

megváltoztatni. 

(2) 93Az ingatlannyilvántartásban útként bejegyzett telek, vagy idegen tulajdonú telek 

kizárólagos megközelítésére szolgáló földrészlet használati módja nem változtatható meg, 

kivéve, ha a róla megközelített ingatlanok közterületi kapcsolata más módon biztosított. 

(3) 94A területek feltárására és közműellátásának biztosítására az (1)-(2) bekezdésben foglalt 

utakon kívül újabb kiszolgáló utak létesíthetők, maximum 3 telek feltárása esetén legalább 

6,0 m, maximum 9 telek megközelítésére legalább 8,0 m, 9-nél több telek kiszolgálására 

pedig legalább 12,0 m szélesség biztosításával. 
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(4) 95A közművek földmunkával és burkolatbontással járó karbantartása és fejlesztése során 

biztosítandó: 

a) a szabályozási tervekben szereplő „értékes fa” megtartása, 

b) a szabályozási tervekben előírt „tájfásítás” megvalósítása, 

c) a szabályozási tervekben előírt „kerékpárút” nyomvonalának betervezése és szabadon 

hagyása. 

(5) 96 

 

9. Növénykiültetés módja, belvízveszély, állattartás 

 

30.§ 

(1) 97 Bármely telken fát, cserjét, bokrot a szomszédos, nem közterületi telek határához 

legalább az alábbi lista szerinti távolságra kell ültetni: 

1. 2 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor, szőlő, sövény, díszfa 1,00 m 

2. 3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb bokor és díszfa 2,00 m 

3. 4 m-nél magasabbra növő fa 3,00 m 

4. 6 m-nél magasabbra növő fa 6,00 m 

(2) 98Az SZ-1 terven jelölt „rendszeresen belvízjárta terület”-en az épületek földszinti 

padlószintje a telek rendezett terepszintjéhez képest legalább 60 cm-rel magasabban 

épüljön, a lábazat és szigetelések víznyomás ellen méretezendők, építési engedélyezési 

terv részletes talajmechanikai szakvéleménnyel alátámasztva készítendő. 

(3) 99 Üzemi állattartás kizárólag a „Km” jelű különleges mezőgazdasági üzemi övezetben 

valamint a mezőgazdasági terület legalább 5 hektár nagyságú telkén, más telek huzamos 

emberi tartózkodásra is szolgáló épületétől legalább 300 méter távolságban folytatható. 

(4) 100A (3) bekezdés szerinti helyi jogszabály alkalmazásakor üzemi állattartásnak minősül, 

ha az érintett területen egyféle állat tartása esetén az állatlétszám eléri az 

állategészségügyi szabályzat kiadásáról szóló mindenkor hatályos jogszabályban felsorolt 

„nagylétszámú állattartó telep” mennyiségeket: 

50  db  szarvasmarha 

200  db  juh, kecske 

100 db  sertés 

30 db  ló 

2000 db  broiler baromfi 

500 db  kifejlett (tenyész) baromfi 

50 db  strucc 

(5) 101 Ló, szarvasmarha, strucc állatfajokból két faj együttes tartása esetén fajonként felét, 

mindhárom faj együttes tartása esetén fajonként harmadát lehet tartani. Juh vagy kecske és 

sertés állatfajokból két faj együttes tartása esetén fajonként azok felét lehet tartani. 

(6) 102A vízműkutak 300 m sugarú védőtávolságán belül nem létesíthető árnyékszék. 

(7) 103 
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104 10. Tájképvédelem 

 

31.§ 

(1)  105 Távközlési adó akkor létesíthető, ha mérések igazolják, hogy a környezetében lévő 

állandó emberi tartózkodásra szolgáló épületekben sugárbiológiai szempontból nem 

fejt ki káros hatást; elhelyezésének helyi szabályai a következők: 

(a) Meglévő építményen belül bárhol építhető. 

(b) Meglévő építmény legfeljebb 6,0 méter magas felépítményeként az „Mö” jelű 

mezőgazdasági területek kivételével bárhol létesíthető. 

(c) Önálló építményként (torony) kizárólag a „Mt” jelű mezőgazdasági, a „Ge” jelű 

ipari és a „Km” jelű különleges mezőgazdasági üzemi területen engedélyezhető, a 

védett természeti területektől legalább 300 m távolságban. 

(2)  106A szabályozási tervekben jelölt „tájképvédelmi terület”-en az épületek külső 

megjelenésében nem használhatók feltűnő, figyelemfelkeltő, tájidegen építési elemek; 

homlokzatokon (falburkolat, tető) olyan színárnyalatok alkalmazandók, melyek a 

hagyományos építőanyagokra (cserép, fa, egyéb természetes anyagok) és 

hagyományosan alkalmazott vakolatokra jellemzők. 

(3) 107 

(4) 108 

(5) 109 

(6) 110 

(7) 111 

 
112 11. Régészeti örökség védelme 

 
113 32. § 

Jelen rendelet 3. mellékletében szereplő helyrajzi szám-lista szerinti telkeken, valamint 

bármely olyan területen, amely régészeti lelőhellyel érintett, a kulturális örökség védelméről 

szóló mindenkor hatályos törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályai 

alapján kell eljárni. 

 
114 12. Helyi egyedi értékek védelme 

 

33.§ 

(1) 115A helyi egyedi értékek listáját jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a 

következő megosztásban: 
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(a) helyi építészeti érték 

 1. kiemelkedő helyi építészeti érték 

 2. jelentős helyi építészeti érték  

(b)  helyi művi érték: műalkotás, emlékmű 

(c)  helyi táji érték 

(d)  helyi természeti érték, értékes fa, facsoport 

(2) 116A kiemelkedő helyi építészeti értékek körébe tartozó védett épületre az alábbi 

szabályok érvényesítendők: 

(a) bontása nem engedélyezhető, életveszélyessé vált műszaki állapot esetén az ott 

lakókat máshol kell elhelyezni, s az épület megmentését azonnal meg kell kezdeni. 

(b) felújítás során az eredetivel megegyező anyagok és szerkezeti megoldások 

használandók, 

(c) az épület homlokzatát érintő építési engedélyezési kérelemhez a homlokzatokat 

részletesen bemutató fotómellékletet kell benyújtani, 

(d) az épület homlokzatát illetően csak az eredeti homlokzati állapot visszaállítására 

irányuló munka engedélyezhető, 

(e) közterületre néző homlokzatra csak különálló, legfeljebb 20 cm magas, nem 

műanyag, belülről nem világító betűelemekből álló felirat, vagy az építészeti és 

természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól szóló mindenkor hatályos 

helyi önkormányzati rendeletben előírt egységes feliratmező (tábla) helyezhető el az 

épület rendeltetéséhez kapcsolódóan, a homlokzatdíszítések takarása nélkül, más 

felirat az emléktáblákat és az állami vagy önkormányzati intézmények címereit 

kivéve nem alkalmazható, 

(f) az e) pontnak meg nem felelő reklámhordozót az épület engedélyköteles építési 

munkái során el kell távolítani, 

(g) homlokzati nyíláson csak a fellelhető legrégebbi homlokzati állapot szerinti külső 

árnyékoló (redőny vagy zsalugáter) elhelyezése megengedett 

 (3) 117A jelentős helyi építészeti értéknek minősülő épület 

(a) bontási engedélyéhez fotódokumentációt kell benyújtani, amely bemutat minden 

homlokzatot, az utcaképet a szomszédos épületekkel és a jellemző épületrészleteket, 

(b) bontását követően épülő új épület közterületről látható tömegének, homlokzatának 

arányai, a tető formája, hajlása idézze a bontott épület eredeti állapotát, 

(c) bővítése ne érintse a közterület felőli homlokzatot, kivéve, ha más műszaki megoldás 

telken belül nem lehetséges, új utcai bejáratok és kirakatok létesítése elsősorban az 

ablakmezők lemélyítésével, vagy az eredeti nyílásrendbe és homlokzatdíszítési 

rendszerbe illeszkedő új homlokzati nyílások beépítésével oldandó meg, 

(d) a közterületre néző homlokzat elkerülhetetlen átépítése során a nyílászárók és 

faltömegek ritmusát, a párkányok, ablakkeretek s a homlokzat egyéb díszítőelemeit 

meg kell őrizni, vagy eredeti kialakításukkal megegyezően vissza kell építeni, 

(e) tetőtérbeépítés során a meglévő felépítményeket kell bevilágításra használni, 

másodsorban tetősíkban lévő ablakok alkalmazandók, s – ha más műszaki megoldás 

nem lehetséges – legfeljebb egy-egy maximum 90x120 cm névleges méretű 

nyílászáró beépítésére alkalmas felépítmény helyezhető el a közterületre néző 

homlokzat minden 5 m vetületi hosszúságú szakaszán, 

(f) az épület jellegéhez szorosan hozzátartozó építmények (pl. kerítés, kapu, szegletkő, 

rács, stb.) lehetőség szerint eredeti szituációban megőrzendők, 

(g) felújítás, bővítés, átalakítás esetén a közterületről látható nyílászárók belső osztásai 

megtartandók, a közterületről látható épületrészeken hagyományos anyag-használat 
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írandó elő, ilyenek: fa-, téglakerítés, fa vagy kovácsoltvas jellegű kapuzat, fa 

nyílászárók, falazott kémények, meszelt-vakolt fal, szilikát festékek, vas-kiegészítők, 

nádtető (ha eredetileg azzal épült), hódfarkú cserép, 

(h) közterületre néző homlokzatra nem helyezhető ki belülről megvilágított 

reklámdoboz, üvegtapéta felirat a nyílászárókon nem alkalmazható, reklámtábla 

legfeljebb a homlokzat felületének 5 %-át fedheti be. 

(4) 118  

(5) 119 

13. Helyi egyedi értékek védelme 

 
120 34.§  

(1)  A helyi védettségű természeti területeket és kezelési szabályaikat a vonatkozó mindenkor 

hatályos helyi önkormányzati rendelet állapítja meg. 

(2)   A szabályozási tervek a jelen rendelet hatályba lépésekor érvényes helyi rendeletek szerint 

ábrázolják a helyi természeti védettséget és a helyi jelentőségű természeti területeket. 

 

14. Védett természeti területek  

 

35.§ 

(1) A helyi védelem elemei: 

- helyi jelentőségű természetvédelmi területek, 

-helyi jelentőségű természeti területek 

- egyedi tájértékek 

A helyi jelentőségű természetvédelmi területek, természeti területek, egyedi tájértékek 

védelmére vonatkozó előírásokat a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 

rendeletben kell meghatározni. A helyi védelemre javasolt természeti területeket és 

egyedi tájértékeket a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza. 

(2) A védett területeken nem létesíthető új, külszíni bánya, távközlési magas építmény, 

környezetszennyező (hulladéklerakó, szennyvíziszap és hígtrágya tározó) létesítmény. 

(3) A védett területen új épület és építmény, illetve ezek bővítése, csak a természetvédelmi 

célokkal összhangban vagy azok érdekében, a természeti értékek és a tájképi adottságok 

veszélyeztetése nélkül létesíthető. 

(4) Védett természeti területen lévő erdő elsődleges rendeltetése védelmi. Őshonos állomány 

tarvágása tilos, új erdő telepítése csak őshonos fafajokból lehetséges.  Természetes 

vízfolyások új, vagy más mederbe terelése tilos.  

(5) A természetközeli, gyepes, nádas területeken a tájjelleget megváltoztató fásítás, és a nem 

védelmi tevékenység céljából történő gyepfeltörés tilos.  

 
121 36.§ -46.§ 

 

47 .§ 

(1) Jelen rendelet 2006. augusztus 01-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést 

követően induló ügyekben kell alkalmazni. 

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
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(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Ásotthalom Község 

Önkormányzatának az egyszerűsített összevont rendezési terv szabályozási előírásairól 

szóló 6/1992.(II.26.) rendelete. 

 

 

 Petró Ferenc sk. Dr. Keresztury Mónika sk. 

 polgármester jegyző 

                        

 

Kihirdetve: 2006. július 10. 

 

                   Dr. Keresztury Mónika sk.  

                                      jegyző 

 

 

1. sz. melléklet Ásotthalom Községi Önkormányzat 16/2006. (VII.10) KT rendeletéhez  

 

SZ-1 terv 

 

2. sz. melléklet Ásotthalom Községi Önkormányzat 16/2006. (VII.10) KT rendeletéhez 

 

 SZ-2 terv 

 

3. sz. melléklet Ásotthalom Községi Önkormányzat 16/2006. (VII.10) KT rendeletéhez122   
 

                                                           
122 Hatályon kívül helyezte: 4/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet 2017. április 5. napjától 
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4 sz. melléklet Ásotthalom Községi Önkormányzat 16/2006. (VII.10) KT rendeletéhez   

 

Művi értékvédelem elemei, helyi védelemre javasolt egyedi tájértékek, természeti- 

természetvédelmi területek listája 

 

 



 

 

21 

 

 
A település művi értékkel rendelkező elemei 

 

 



 

 

22 

 

 

 

 



 

 

23 

 

 

 

 

 



 

 

24 

 

 

 
Keresztek: 

 



 

 

25 

 

 

 

 



 

 

26 

 

 

  

 



 

 

27 

 

 

 

 
 



 

 

28 

 

 
 

5. sz. melléklet Ásotthalom Községi Önkormányzat 16/2006. (VII.10) KT rendeletéhez123   

 
Vízminőség-védelmi terület által érintett földrészletek 
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Beiktatta: 4/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet - hatályos: 2017. április 5. napjától
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Függelék Ásotthalom Községi Önkormányzat 16/2006. (VII.10) KT rendeletéhez124 

 
Régészeti lelőhelyek  

 
 A B C D 

1 
Azonosító Név 

Lelőhely 

szám 
Helyrajzi szám 

2 1505 
 

Bilisicsi-dűlő, Farkas-
tanya 

2 
0398/58, 0398/59, 0398/60, 0399, 
0398/16, 0400/18 

3 

1506 
 

Bilisicsi-dűlő, 
Csemetekert 

 

3 

0398/29, 0396/6, 0396/3, 0398/28, 
0396/5, 0392/65, 0392/31, 0392/39, 
0392/42, 0396/4, 0394, 0392/15, 
0392/3, 0395, 0396/2, 0408/1, 0416/1, 
0416/2, 0398/27 

4 1800 Bilisicsi erdő 4 0410/2, 0410/28 
5 1801 Varga Imre-tanya 5 0414/5 
6 1802 Kissor, Királyhalom 6 0190/57, 0190/8 
7 1803 

 

Béke utca, 
Pincegazdaság 

7 
189 
 

8 1804 Gátsor 8 0454/2, 0454/4 
9 1805 

 

Vajda Benjámin-féle 
szélmalomdomb 

 
0400/22, 0393, 0370/3, 0370/50, 
0370/52 

10 1806 Dugonics erdő 10 0549/6 
11 1807 Várostanya 11 0166/75, 0166/77 
12 1808 Ördög -tanya 12 0444/18 
13 1809 Gardi-tanya 13 0313/15, 0313/5 
14 

1810 
 

Turu-tanya 
 

14 

0279/18, 0274, 0311/41, 0311/40, 
0311/51, 0311/39, 0279/26, 0311/1, 
0295, 0273/2, 0273/3 

15 1811 
 

Templomhegy, 
Embercsontos part 

15 
0115/1 
 

16 1812 Kissori-iskola 16 0179/72, 0179/87, 0179/88, 0179/9 
17 1813 

 

Csehó-tanya 
 

17 
0476/48, 0478/66, 0478/40, 0478/41, 
0477, 0478/68, 0476/37, 0478/35 

18 1814 Papp-tanya 18 0344/60, 0344/44, 0344/46 
19 1816 Csiszár-tanya II. 20 0398/22, 0394 
20 

1817 
 

Sárkány-tanya 
 

21 

0392/68, 0392/17, 0392/70, 0392/69, 
0392/21, 0398/33, 0394, 0392/18, 
0392/10, 0392/67, 0392/24, 0392/23, 
0398/32 

21 1818 
 

Samu-tanya 
 

22 
0398/21, 0398/63, 0398/64, 0398/8, 
0398/19, 0398/36, 0398/9, 0398/7 

22 1819 Köztársaság utca 23 445/24, 445/25, 0419/23, 0419/24 

23 1820 Felszabadulás MGTSZ 24 0421/32, 0421/34, 0421/22 

24 1821 Dési-tanya 25 0421/54, 0421/58, 0421/57 

25 1822 Bóka-tanya 26 0480, 0483 

26 1823 Gajdos-tanya 27 0400/21, 0400/20, 0400/12 

27 1824 
 

Vajda Benjámin-féle 
szélmalom 

28 0393, 0370/51, 0370/1, 0400/11 
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30 

 

 
28 

1825 
Rívó iskola 

 
29 

0367/1, 0367/5, 0367/4, 0367/6, 
0367/7, 0367/8 

29 
1826 

Szabó-tanya 
 

30 
0370/17, 0370/13, 0370/48, 0370/49, 
0370/11, 0370/14 

30 1827 Ördögh-tanya II. 31 0346/27 

31 1828 Szabó-tanya II. 32 0346/30, 0346/28 

32 1829 Mol gyűjtőállomás 33 0346/27 

33 1830 Bérci tó 34 0313/13 

34 

1831 
Baromjárás 

 
35 

0312, 0311/1, 0313/22, 0313/28, 
0313/23, 0313/24, 0313/25, 0313/26, 
0313/27, 0311/55, 0313/3, 0313/30, 
0224/8, 0238/34, 0238/39, 0224/21, 
0224/22, 0311/31, 0311/30, 0311/56, 
0224/24, 0311/52, 0311/32, 0238/33, 
0238/32, 0238/31, 0311/15, 0225, 
0217/1, 0311/36, 0311/57, 0313/21, 
0238/18, 0238/38, 0313/4, 0313/20 

35 1832 Baromjárás II. 36 0311/16, 0311/12 

36 
1834 

Baromjárás IV. 
 

38 
0311/49, 0311/19, 0311/53, 0311/1, 
0311/2 

37 1835 Baromjárás V. 39 0311/28, 0311/29, 0311/54 

38 1836 Mohai-tanya 40 0311/45, 0311/46, 0311/17 

39 
1837 

Csányi-tanya 
 

41 
0311/1, 0311/10, 0311/43, 0311/9, 
0311/18 

40 1838 Kőröséri iskola 42 0279/26 

41 1839 Kőröséri iskola II. 43 0273/34, 0273/50, 0273/51 

42 1840 Bogárzó 44 0115/23, 0115/24 

43 1841 Földi-tanya 45 0115/16 

44 1842 Márki-tanya 46 094, 092/3, 098, 095/4 

45 1843 Márki-tanya 47 095/4, 095/3 

46 1844 Bogárzó III. 48 095/2, 096, 097, 095/4, 058/20, 093 

47 1845 Huszti-tanya 49 060/1 

48 
1846 

Papdi és Gárgyán-
tanya 

50 058/7, 058/18, 058/19, 058/12 

49 
1847 

Dobó G. és Papp J.-
tanya 

51 
068/11, 068/6, 067, 068/12, 064 
 

50 1848 Mígh-tanya 52 014/12, 014/14, 014/15 

51 1849 Mígh-tanya II. 53 020/13 

52 1850 Egyetem-dűlő 54 019, 020/13, 020/14, 017/23 

53 1851 Horváth D.-tanya 55 033/8, 030/7, 030/1, 031 

54 1852 Gárgyán J.-tanya 56 033/3, 033/8 

55 1853 Szabó-tanya III. 57 0171/12 

56 1854 Ásotthalmi-dűlő 58 0166/40 

57 1855 Ásotthalmi-dűlő II. 59 0166/40 

58 1856 Dobó iskola 60 0166/40, 0166/26 

59 1857 Kőrös-ér 61 0325/140, 0325/127 
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60 

1858 
Bálint -tanya 

 
62 

0325/35, 0325/36, 0325/37, 0325/28, 
0325/19, 0325/29, 0325/144, 0325/142, 
0325/145 

61 
1859 

Tóth-tanya 
 

63 
0325/42, 0325/31, 0325/38, 0325/39, 
0325/40, 0325/41 

62 1860 Kőrös alja-dűlő 64 0296/3, 0324, 0325/30, 0325/43 

63 1861 Bérci-tó 2. 65 0273/98, 0273/101, 0273/102, 0273/97 

64 1862 Szécsi-tanya 66 0273/92, 0273/17, 0273/91 

65 1863 Benczik-tanya 67 0201/40, 0201/41, 0201/44, 0201/55 

66 1864 Kalmár-tanya 68 0192/24, 0198/20, 0198/29, 0193 

67 1865 Kissor 69 0198/26 

68 1507 Rívó-erdő 70 0342/10 

69 

1508 
Gátsor II. 

 
71 

0436, 0438/63, 0438/64, 0438/38, 
0438/43, 0438/46, 0438/45, 0438/44, 
0342/10 

70 1509 Gátsor III. 72 0463/2 

71 
1510 

Gátsor IV. 
 

73 
0466/29, 0465, 0444/21, 0466/30, 
0466/31 

72 

1511 

Halastelek (Benczik-
tanya) 

 

74 

0478/57, 0478/63, 0478/70, 0478/74, 
0478/61, 0478/39, 0478/69, 0478/59, 
0478/5, 0478/35 

73 

1512 
Kissor II. 

 
75 

0177/41, 0177/67, 0177/66, 0177/64, 
0177/35, 0177/65, 0177/45, 0177/5, 
0177/29, 0177/47, 0177/46 

74 1513 Ásotthalmi-dűlő III. 76 0161/29, 0161/30 

75 
1514 

Ásotthalmi-dűlő 
(Babarczi-tanya) 

77 
0159/26, 0159/8 
 

76 
1515 

Madarásztói-
főcsatorna 

78 
0152/39, 0152/40, 0152/37, 0152/38 
 

77 
1521 

Madarásztói-
főcsatorna kanyarja 

79 
0154/71, 0154/72, 0154/73, 0154/74 
 

78 
1522 

Madarásztói-
főcsatorna II. 

80 
0154/15, 0154/86, 0154/64 
 

79 1523 Kiss F. tanya 81 0478/79, 0500/2, 0499/45 

80 1524 Gátsor - Kártyás-erdő 82 0508/1, 0510/1, 0509, 0507 

81 
1525 

Gátsor V. 
 

83 
0506/69, 0506/70, 0506/64, 0506/11, 
0506/72 

82 1525 Gátsori-víz déli partja 84 0514/20 

83 

1526 

Gátsor - Császár A. 
tanya 

 

85 

0522/31, 0524/36, 0525, 0522/12, 
0522/8, 0522/32, 0524/45 
 

84 
1527 

Gátsor VI. 
 

86 
0527/87, 0527/51, 0527/83, 0527/6, 
0527/42, 0527/7 

85 1528 Átokházisor 87 0541/11, 0541/12, 0541/13, 0541/3 

86 1530 Gátsor VII. 88 0529/1, 0529/49, 0529/83 

87 

1531 
Gátsor VIII. 

 
89 

0529/10, 0529/15, 0529/31, 0529/60, 
0529/34, 0529/29, 0529/37, 0529/84, 
0529/87, 0529/25, 0529/11 

88 1532 Gátsor-Császár A. 90 0521, 0522/12, 0522/29, 0522/31, 
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tanya II. 0522/35 

89 1533 Gátsor IX. 91 0527/55, 0527/92, 0527/91, 0527/63 

90 1534 Átokházisor 92 0527/49, 0527/79, 0527/80 

91 

1535 

Átokházisor - 
Horváth-tanyától 

északra 
93 

0551/13 
 

92 
1536 

Átokháza 
 

94 
0553/18, 0553/20, 0553/2, 0553/19, 
0553/24 

93 1537 Átokházi-sor II. 95 0529/46, 0529/1 

94 1538 Templom-dűlő 96 0121/68 

95 1518 Templom-dűlő II. 97 0121/2, 0121/35 

96 
1519 

Templom-dűlő (Bóka 
J. tanya) 

98 0121/45, 0121/46, 0121/53 

97 1520 Templom-dűlő III. 99 0124/13, 0122, 0121/59 

98 1866 Krisztin-Csányi tanya 100 0119/7, 0119/10, 0119/5 

99 1868 Gátsor X. 102 0450/2, 0454/2 

100 1869 Csordarét 103 0161/14, 0159/17, 0160/2, 0159/9 

101 
1870 

Madarásztói-
főcsatorna III. 

104 
0154/61 
 

102 1871 Gátsor-tőzegbánya 105 0449/2 

103 

1872 
Kurta domb 

 
106 

0447/19, 0273/91, 0447/10, 0271, 
0447/12, 0447/13, 0447/20, 0213/65, 
0272, 0273/78 

104 1873 Kurta domb II. 107 0273/91 

105 1874 Kissor III. 108 0447/19, 0273/102 

106 1875 Bokor iskola 109 049/5 

107 1876 Bokor iskola II. 110 049/6, 050, 053/1, 053/14 

108 1877 Négyökrű-tanya 111 049/6, 049/1, 049/7 

109 1878 Rózsa S.-tanya 112 044/16, 044/1, 044/4, 044/11 

110 
1879 

Gárgyán J. és 
Savanya-tanyák 

113 039/17, 039/3 

111 1880 Dobó és Király-tanya 114 075, 066/6, 068/7 

112 
1881 

Kőrös-éri főcsatorna 
 

115 
0327/25, 0327/23, 0327/24, 0327/5, 
0327/2, 0327/3 

113 

1882 
Kőrösalja-dűlő II. 

 
116 

0327/2, 0327/3, 0327/7, 0327/8, 
0327/24, 0327/25, 0327/5, 0327/23, 
0327/20, 0337, 0447/17, 0447/7 

114 1883 Kőrösalja-dűlő III. 117 0327/21 

115 1884 Rívó erdő II. 118 0444/35, 0444/36 

116 1885 Gátsor XI. 119 0444/37 

117 1886 Tőzegbánya 120 0444/23 

118 1887 Tőzegbánya II. 121 0446/7 

119 1888 Tőzegbánya III. 122 0446/5, 0446/6 

120 
70503 

Külső-Csorda-járás I.; 
(RL 1) 

133 
047/25, 047/24, 09/13, 09/12, 050, 
047/14, 09/1, 0101 

121 
70505 

Külső-Csorda-járás II. 
(RL 2) 

134 047/11, 047/23, 011/1, 010, 050, 0101 
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122 

1504 
Bilisics 

 
135 

0392/42, 0392/39, 0392/31, 0396/3, 
0396/4, 0396/6, 0429/2 

123 1867 Bálint-tanya II. 136 0325/141, 0325/8 

124 85547 Szeméttelep 137 0421/35 

125 85549 Halasteleki út 138 0444/46, 0444/47, 0444/27 

126 85551 Halasteleki iskola 139 0474/54 

127 85553 Gát-sori-csatorna 140 0444/24, 0444/8, 0444/7 

128 37911 
 

Gátsori-csatorna II. 
 

6 
0545/43, 0545/38, 0545/47, 0121/20, 
0121/32, 0121/31, 0121/35, 0121/34 

129 
 Keljfel-hegy 141 

0213/1, 0213/10, 0213/52, 0213/54, 
0213/56, 0213/75, 0213/78 

130 
 

Keljfel-hegy, Kalmár-
tanya 

142 
0213/10, 0213/48, 0213/62, 0273/18, 
0273/92, 0271/1 

 


