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I. ELŐZMÉNYEK
Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016 márciusában új településfejlesztési
koncepció készítését, valamint a településrendezési eszközök felülvizsgálatát határozta el.
A településfejlesztési koncepció, valamint azt megelőzően a megalapozó vizsgálat és az örökségvédelmi
hatástanulmány elkészült, a településfejlesztési koncepciót Nagymányok Város Önkormányzata 2016 év
végén elfogadta, melyet követően elindult a településrendezési eszközök kidolgozása is.
Az Önkormányzat meghatározta a rendezés alá vont területet, kinyilvánította a rendezés célját és
várható hatását, majd a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:Rendelet) 37. §-ban foglaltaknak megfelelően, helyben
szokásos módon ismertette a tervmódosítás tényét és lefolytatta az érintett államigazgatási és települési
önkormányzati szervekkel, partnerekkel az előzetes véleményezési eljárást.
Az Önkormányzat az előzetes véleményezési eljárás keretében „a kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt
térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett, a Rendelet
9. számú mellékletében rögzített államigazgatási szerveket megkereste a térségi övezet lehatárolására
vonatkozó előzetes adatszolgáltatás érdekében.
A felkérésre határidőn belül 16 államigazgatási szerv jelezte szándékát a további munkában való
részvételre. (Az előzetes, tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeket és azok összefoglalóját az
Eljárási dokumentáció tartalmazza.)
A településszerkezeti terv, a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok, és az érdekeltek
előzetes állásfoglalásai alapján került kidolgozásra. A településszerkezeti terv a Korm. rendelet 9, 10, 11,
12. és 13. §-ok szerinti tartalommal készült. A megalapozó vizsgálatok a koncepció és a szerkezeti terv
elkészítésének megalapozásául készültek, így azok kiegészítése jelen szakaszban nem indokolt,
részletezettsége, tartalma, kidolgozása megfelelő jelen tervezési szakaszhoz.
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SZERKEZETI TERV

Nagymányok Város Önkormányzata
7355 Nagymányok Dózsa György u. 28.
Tel: 74-558-040;
Fax: 74-558-043
Email cím: polghiv@nagymanyok.hu

Szám: 56-11/2017.
Kivonat
Nagymányok Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. augusztus 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből
Nagymányok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 151/2017. (VIII.31.)
határozata
1. Nagymányok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Város Településszerkezeti Tervét az
előterjesztéshez csatolt tartalommal elfogadja.
2. Jelen határozat mellékleteit képezik az: 1. melléklet T-1 jelű Szerkezeti Terv c. tervlap, a Szerkezeti tervi leírás
c. 2. melléklet, a Változások (Beavatkozások és ütemezések) leírása c. 3. melléklet, A település területi mérlege
c. 4. melléklet, Területrendezési tervekkel való összhang igazolása c. 5. melléklet és a Biológiai aktivitásérték
számítás c. 6. melléklet.
A határozat a mellékletekkel együtt érvényes, azokkal együtt alkalmazandó.
3. A településszerkezeti terv az elfogadással hatályba lép és ezzel egyidejűleg a 56/2011. (V.10.) határozattal
elfogadott szerkezeti terv hatályát veszti.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a főépítészt, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti
további intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Határidő: 2017. szeptember 15. (határozat megküldésére)
Felelős: Karl Béla polgármester
Béres Gábor főépítész
Mellékletek:1-4. melléklet a határozat szerint
Határozatról értesül: Karl Béla polgármester
dr. Klausz Judit jegyző
Béres Gábor főépítész
érdekeltek
Irattár

k.m.f.
Dr. Klausz Judit sk.
jegyző

Karl Béla sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:
Nagymányok, 2017. szeptember 6.
Kásler Anikó
aljegyző
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Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2017. (VIII.31.) határozata
2. MELLÉKLETE

SZERKEZETI TERVI LEÍRÁS
Nagymányok Város Önkormányzatának képviselő-testülete Településfejlesztési Koncepciójának
elfogadásakor, a készülő településrendezési eszközhöz az alábbi kiinduló adatokat határozta meg:
Társadalom
A település lakósságának összetételét - csak úgy, mint az országban - egy elöregedő társadalom
diagramja jellemzi, ellenben a stagnáló lakónépesség szám illetve a 0-14 éves korosztály - átlaghoz
képest - magas száma az elkövetkező években némi javulást eredményezhet.
Gazdaság
Nagymányok a helyi adózás szempontjából kedvező feltételeket biztosító településnek tekinthető.
iparterületének infrastrukturális fejlesztése komoly kitörési pont.
A volt brikettgyár területének teljes rekultivációja, rehabilitációja megszüntetné az egykor állami
tulajdonú üzem működése kapcsán okozott természeti károkat, és a tervezett fejlesztéssel tovább
színesítheti a település kínálati palettáját.
Önkormányzati tulajdonban lévő –egykori MÁV – készlettéri területen logisztikai központ létesítése a
település – már kialakulóban lévő – ipari jellegét tovább erősítheti.
Környezet
A magasságilag és vízrajzilag tagolt terepfelszín a látványértékek szempontjából igen nagy jelentőségű. A
település különböző pontjairól más és más látvány tárul elénk, amelynek változatos képe tájképvédelmi
szempontból kedvező.
Nagymányok tájszerkezet és zöldfelület szempontjából kedvező adottságokkal bír ezért továbbra is cél
ezek megőrzése a táji, természeti értékek, a termelési hagyományok biztosítása.

Fentiekre alapozva a település jövőképe:

A stagnáló népességszámú város infrastrukturális ellátottsága, intézményrendszere, s nem utolsó
sorban munkahelyi lehetőségei, valamint lakóinak igyekezete, tenni akarása a biztosítéka annak, hogy
Nagymányok megőrizze szerepkörét, és biztosítsa lakóinak a kulturált életminőséghez szükséges
feltételeket.
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1.

TERÜLET-FELHASZNÁLÁS

A város szerkezeti terve – a magasabb rendű területrendezési tervek elhatározásainak, valamint az egyéb
jogszabályoknak a figyelembe vételével készült. A terven alkalmazott terület-felhasználások a
következők:
1.1.Beépítésre szánt területek
a) Lakóterületek (L)
A településre jellemző a lakóterület övezeteinek sokszínűsége, amelyek mint kialakult beépítési
karakterek továbbra is megőrzendők. A meglévő lakóterületek – különösen az Öregtelep – folyamatos
megújulásának lehetőségét biztosítani kell.
Új lakóterületek kialakítása a település kialakult szerkezetébe, közműrendszerébe jól illeszthető a
temetőtől északra, észak-nyugatra található – a közel 8,0 ha-os - területen tervezett.
aa) Falusias lakóterületek (Lf)
A település karakterét alapvetően a falusias lakóterületek morfológiája határozza meg. A
történeti hagyományoknak megfelelően a területen – a hosszú szalagtelkeknek köszönhetően - a
lakás, állattartás, kert, mező- és erdőgazdálkodási valamint kézműipari létesítmények is helyet
kaphatnak. A település jellegét és karakterét e területfelhasználás adja, ezért a Vasúttól északra
eső területek – a régi („falu” Táncsics M., Ady E., Petőfi S., Kossuth L., Dózsa Gy. u.) illetve az új
beépítések (Dózsa Gy., Zrinyi M., Jókai M., Kölcsey F., Erkel F. utca, Ady E. u. felső szakasza,
Katona J. és Bányász u.) egyaránt – falusias lakóterület területfelhasználásba kerültek
besorolásra.
ab) Kisvárosias lakóterületek (Lk)
A bányanyitás hatására megjelenő új településrészek, bánya kolóniák –Öregtelep és Újtelep –
nemcsak beépítési módjukban, de telekméreteit tekintve is eltért az eddigiektől.
A sorházas (Öregtelep - Várfő, Mikszáth K., Móricz Zs., Liszt F., Fenyves u.), ikerházas (Újtelep Arany J., Alkotmány, Malom, Rózsa, Muskátli, Asztalos S. u.) illetve kistelkes szabadonálló családi
házas (Öregtelep - Munkácsy M., Nagy Sándor, Klapka, Fenyves u.) beépítésű tömbterületek
jellegüknél fogva a fenti kategóriába kerültek, csakúgy mint a Fő utca menti illetve a régi
településközpont „besűrűsödött” területrészei.
b) Vegyes terület (V)
A középületek sűrűsödése illetve rajzolata, jól meghatározza e terület-felhasználás területét, a
település illetve a bányász kolóniák (egykori) központjait, főbb forgalmi vonalait. Az út
településfejlesztő hatásának tudható be, hogy az utóbbi 30 év intézményfejlesztései a települést KNY-i irányban átszelő 6534 j. közút térségében, az új községközpontban valósultak meg (igazgatás,
kultúra, sport, kereskedelem, vendéglátás).
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ba) Településközponti vegyes (Vt)
E területfelhasználásként tervezett a városközpont területe, ahol elsősorban az közösségi,
intézményi funkciók elhelyezését, valamint lakóterület fejlesztést lehet megvalósítani úgy, hogy a
főút mentén jellemzően F+1 magasságú, a földszinten közösségi rendeltetésű helyiségeket
tartalmazó, telkenként megújuló vagy átépülő beépítés alakuljon ki. A központ fejlődésének
lehetőségei kedvező fekvése, a rendelkezésre álló szabad területek következtében adottak.
bb) Intézményi terület (Vi)
A terv e területbe sorolta a térségi funkciót is betöltő Táncsics M. utcai általános iskolát valamint a
József A. utcai intézmény együtteseket (óvodát és bölcsödét, egészségházat, öregek otthonát).
c) Gazdasági terület (G)
A város gazdasági versenyképességét kedvezően befolyásolja Bonyhád és Szekszárd közelsége illetve az
alacsony ingatlanárak.
Ennek köszönhetően a település rendelkezik két kiépített iparterülettel – Északi és Déli Iparterület –
illetve a Petőfi Sándor utca (főút) mentén található kereskedelmi-szolgáltató területtel, amelyek már
most is számos vállalkozás telephelyéül szolgálnak.
A pozitív tendenciák hatására az önkormányzat továbbra is elkötelezett az gazdasági terület fejlesztése
kapcsán, ezért a terv, a kő- illetve szénbánya keleti szomszédságában – önkormányzati tulajdonú
területen – jelöl ki új iparterületet.
d) Különleges terület (K)
A terv e területfelhasználásba sorolta – a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt – az
alábbi területeket:
 a sportpályát,
 a présházak térségét ( Ady E. utca, Kossuth L. utca, József A. utca ),
 a gázfogadó területe.
a tervezett:
 szabadidős és rekreációs területeket (volt Brikettgyár)
 logisztikai központot, átrakó állomást (volt MÁV terület, készlettér)
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1.2.Beépítésre nem szánt területek
a) Közlekedési és közmű terület (KÖu, KÖk)
A településszerkezet fejlesztésének egyik meghatározó feladata a közlekedési szerkezet bővítése
módosítása úgy, hogy a település fejlődése a koncepcióban meghatározott célok elérése biztosított
legyen.
A Tolnai megyei területrendezési tervben szereplő tervezett M9 autópálya a település igazgatási
területének északi sarkát érinti, szerkezet átalakító szerepe jelentéktelen.
A településszerkezeti terv jelöli:
– a meglévő és tervezett főút és gyűjtőút hálózat elemeit,
– a közösségi közlekedés területeit,
– a jelentősebb kerékpárút nyomvonalakat,
– a gyalogosforgalmú területeket,
– a közmű létesítmények közül a vízműkút, a szennyvízátemelő és a gázfogadó állomáshelyet.
b) Zöldterületek (Zkk, Zkp)
E területfelhasználási egységbe az állandó növényzettel fedett közparkok és közkertek tartoznak.
Mind a településszerkezeti, mind a szabályozási terv javaslatot tesz a táj értékeinek megtartására, a
különböző fokozatú védelmekre, a zöldfelületi rendszer hiányzó elemeinek kialakítására. A tájszerkezeti
ökológiai jellemzőinek javulásához hozzájárul, azt elősegíti a belterületi zöldfelületi rendszer fejlesztése
is, amely kapcsolatot teremthet a település különböző részei között. A meglévő, megmaradó közkertek
mellett új zöldterületek alakítandók ki a belterület észak-nyugati részén, a lakóterülethez
kapcsolódóan. A sportcsarnok mögötti értékes faállománnyal rendelkező területek arborétummá
bővítése, közparkká alakítása a méltó módon bekapcsolná a területet a település körforgásába,
színteret biztosítva a városi események lebonyolításához, rekreációhoz, kikapcsolódáshoz.
c) Erdőterületek (E)
Az erdőterületek nagyságának és területi arányának növelése, a kialakult erdőterületek megtartása,
övezeti tagolása tervezett. Az új erdőterületek kijelölésekor a gazdasági érdekek mellett, további
szempont a táj település belsejéből feltáruló látványának megőrzése.
A külterületi erdők kialakultak, rendeltetésük szerint
-

gazdasági célú

-

védelmi célú funkcióval rendelkeznek.
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d) Mezőgazdasági területek (Má, Mk)
A település meghatározó terület-felhasználási egysége. A mezőgazdaság a 20. század elejéig - a
bányászat mellet - a legfontosabb gazdasági ág volt a kisváros életében és a mai napig is e
területhasználat teszi ki a művelési ágak közel 50%-át.
Építési szempontból nem beépíthető, beépíthető illetve korlátozott használatú területeket tartalmaz a
terv.
Az általános mezőgazdasági terület övezetei:
da) Má-0 jelű nem beépíthető mezőgazdasági területet,
db) Má-1 jelű általános mezőgazdasági területet ahol az alapfunkciót nem korlátozza környezetitájvédelemi vagy ökológiai érdek,
dc) Má-2 jelű korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület, ahol az alapfunkció mellett a
környezeti-, tájvédelemi vagy ökológiai érdek jelentős, ezért épületet elhelyezésre
korlátozottan van lehetőség.
Az kertes mezőgazdasági terület övezetei:
dd) Mk-0 nem beépíthető kertes mezőgazdasági területet,
de) Mk-1 jelű - kis telkes - kertes mezőgazdasági terület,
df) Mk-2 jelű korlátozott használatú – nagy telkes - kertes mezőgazdasági terület.
A termőterületek mezőgazdasági célú hasznosítása a jövőben is alapvető szempont lesz és továbbra is
megmarad. Területi aránya – a település déli részén található alacsony aranykorona értékű szántó
terület nagyságával - kis mértékben csökken, a környezet védelme céljából a kőbánya területének
szomszédságában.
e) Vízgazdálkodási területek (V)
A település területét két jelentősebb kelet-nyugati irányú patak szeli át: a Völgységi-patak, illetve az
Izmény-Györei vízfolyás. Az utóbbira halastó/záportározó is települt. A vízfolyások a szükséges
karbantartások elmaradása esetén veszélyt jelentenek a szomszédos területekre.
Nagymányok vízgazdálkodási területei az alábbi övezetekre tagolódnak:
ea) V-1 jelű övezet: tó,
eb) V-2 jelű övezet: patak, árok területe,
ec) V-3 jelű övezet: vízmű terület,
f) Különleges beépítésre nem szánt területek (Kb)
A terv e terület-felhasználásba sorolta – a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt – az
alábbi területeket:
– a meglévő temetőt és annak bővítési területét,
– a Kálváriát,
– a kő- és a szénbánya területét.
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2.

TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
1.1. Tájhasználat, tájszerkezet

A tájrendezési javaslatok, ill. a külterület-szabályozás célja a táji, természeti értékek, a termelési
hagyományok figyelembe vétele mellett a föld rendeltetésszerű használatának biztosítása.
A közigazgatási terület északi része kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe tartozik, amely
alapjaiban meghatározza a tájhasználatot. A területeken tájhasználati változás és övezeti módosítás nem,
azonban a tájszerkezet változatossága szempontjából a meglévő mezőgazdasági utak és művelési táblák
határai mentén honos fajokból álló mezővédő erdősávok, fasorok telepítése, a mesgyék részbeni
visszaállítása javasolt. A zöldfelületi hálózat fejlesztése a teljes közigazgatási területen kiemelt hosszú
távú cél, melyben fontos szerepet kapnának ezek a zöld sávok, összeköttetést biztosítva a belterület
zöldfelületi rendszere és a táji zöldfelületi rendszerek között.
A mocsaras-nádas területeken, csatornák és vízfolyások melletti területeken kialakult természetközeli
állapotú vízparti sávokban továbbra is az élőhely zavartalanságát biztosító terület-felhasználás javasolt,
meg kell őrizni a jelenleg is érvényben levő területhasználati kategóriákat. A vízfolyások tájba illesztése, a
vízminőség védelme érdekében a vízfolyások mentén tájfásítás, környezetükben szigorú
környezetvédelmi előírások megfogalmazása javasolt.
A védő erdősávok, fasorok helyét a szerkezeti tervlap tartalmazza.
Az erdőterületeken problémát jelentő tájidegen fajok fokozatos leváltása a körzeti erdőtervek feladata. A
kijelölt kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek megőrzését az erdő terület-felhasználási kategória
megőrzésével támogatni kell. Az érvényben levő erdő visszatelepítésre vonatkozó előírások továbbra is
betartandók.
1.2. Természetvédelem
A nemzeti ökológia hálózat elemeként ökológiai folyosók valamint helyi jelentőségű természetvédelmi
terület - „Agárkosboros rét”- érinti Nagymányok közigazgatási határát.
A településszerkezeti terv tartalmazza a különböző védelem alatt álló területek lehatárolását. A
területhasználatkor a természet védelme érdekében a védelem módját meghatározó jogi hátteret
maradéktalanul figyelembe kell venni.
1.3. Tájképvédelem
A település különböző pontjairól más és más látvány tárul elénk, amelynek változatos képe
tájképvédelmi szempontból kedvező. Nagymányok közigazgatási határán belül a déli területeken az OTrT
tájképvédelmi övezetet jelöl ki, amely a belterület határától délre eső területeket öleli magába.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezet területének jelentős részén a természetes és
természetközeli állapotú területek megőrzését biztosító jelenlegi terület-felhasználási övezeteket
továbbra is fenn kell tartani, ezáltal megakadályozva az esetleges beépítéseket. Új beépítésre szánt
övezet kijelölése kerülendő a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén. Az
újonnan kijelölt övezetekben magassági korlátozás előírása illetve a tervezett funkció tájba illesztését
igazoló látványtervek készítésének előírása javasolt.
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3.

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER

Nagymányok meglévő zöldfelületi rendszere a déli erdőterületekből, a vízfolyások menti többé-kevésbé
összefüggő parti sávokból és a belterületen szigetszerűen elhelyezkedő zöldterületekből, és az ezeket
összekötő fásításokból áll.
A módosítás során alapvető beavatkozás nem szükséges, a hangsúly inkább a minőségi javuláson és
zöldfelületi hálózat fejlesztésén van. Ezt a célt támogatja a két zöldfelületi szempontból jelentős
módosítás: a volt brikettgyár területén rekreációs övezet kialakítása és az arborétum, mint új célkitűzés
alátámasztása. Mindkét területen az új célok megfogalmazásával lehetőség nyílik olyan jelentős
zöldfelületek kialakítására, amely hosszú távon előnyt jelenthetnek a településnek. Ezen a két területen
kívül fontos a meglévő zöldterületek fejlesztése és azok összekapcsolása fásítással, átgondolt tervezéssel.
A zöldfelületi tervezések során szakági tervező által készített kertépítészeti tervek elkészítése javasolt a
tájképvédelmi előírások mindenkori betartása mellett. A tervezés során minden esetben figyelembe kell
venni, hogy honos fajok, vagy azok faiskolai alakjai kerüljenek kiültetésre.

4.

ÖRÖKSÉGVÉDELEM

A város épített környezetének értékeit feltáró és rendszerező, a megőrzésük érdekében szükséges
teendőket, illetve a velük kapcsolatos bánásmódot meghatározó, az épített örökség helyi védelmével
foglalkozó rendelet készítése szükséges.
Nagymányok épített örökségének értékét képviselik a Helyi értékvédelmi kataszterben összegyűjtött
hagyományos falusi valamint közösségi épületek, szobrok és kápolnák, és a település értékes pincesorai.
A település fejlődése során, jól elkülöníthető - hármas településtagoltság - szerkezeti egységek alakultak
melyek a mai napig a város alapszerkezetét alkotják:
A kisváros történetileg kialakult magja – „a falu” – amely a mai templom körül alakult ki, ahol
szabálytalan nyomvonal vezetésű utcák egy, a terepadottságokhoz igazodó fokozatos fejlődés
eredményei. Ezt a halmazos jellegű beépítést ellenpontozzák a már tervezett utcahálózatú, jellegzetes
sor illetve ikerházas beépítésű, bányászat által életre hívott a bányász kolóniák Öregtelep és Újtelep.
A szerkezeti terv a településszerkezeti értékek megjelenítését továbbra is elő kívánja segíteni a az
utcahálózat illetve a beépítési szerkezet megtartásával, mely a szabályozási terv övezet kijelöléseiben és
építési- településképi előírásaiban is érvényesíthető.
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5.

KÖZLEKEDÉS
5.1. Közúthálózat

A város, ugyan nem rendelkezik főúti kapcsolattal, közúti kapcsolatai mégis kedvezőek: Kelet felé a 6534es összekötő úton Bonyhád érhető el, onnan a 6-os úton Szekszárd, Budapest. Dél irányba a 6534-esen
Szászvár, majd a 6541-es úton Hosszúhetény és a 6-os főúton Pécs. Nyugat felé pedig 6534-es vezet
Kaposszekcsőre, onnan a 611-es főúton Dombóvárig lehet eljutni.
Az igazgatási terület közúthálózata az alábbi kategóriákból tevődik össze:
–

külterületen, rövid szakaszon húzódó tervezett gyorsforgalmi út (M9 autópálya)

–

országos mellékút, külterületi és belterületi gyűjtő utak

–

belterületen a mellékutak közül a lakó-, kiszolgáló és kerékpár- valamint gyalogutak.

A belterületen lévő utaknál törekedni kell a belterületi keresztszelvények fokozatos megvalósítására.
Ezek az útprofilok helytakarékosak, sebességcsökkentő hatásúak és könnyen tisztán tarthatóak.
A különösen keskeny utak keresztmetszeti kialakításánál olyan kompromisszumok fogadhatóak el,
amelyek nem okozzák a balesetveszély növekedését.
Nagymányokon a közforgalmú közlekedést a helyközi autóbuszvonalak és a vasútvonal járatai látják el. .
A megállók 300 méter sugarú hatásterülete a lakott terület kisebb részét fedi le , de az úthálózat
tervezett fejlesztésével az Újtelep illetve Öregtelep hiányzó kiszolgálása megvalósulhat, akár a Malom u.
– József A. u., akár a Malom u. – Liszt F. u. útvonalon.
Az utak keresztmetszeti kialakításának mintáit a helyi építési szabályzat tartalmazza.
5.2. Közúti csomópontok
Valamennyi útkereszteződés szintbeni, jelzőlámpás forgalomirányítás nélküli. Túlnyomó többségük
jelzőtáblás elsőbbséggel szabályozott, a hosszabb útszakaszok élveznek elsőbbséget a rövidebbekkel
szemben.
A meglévő fontosabb csomópontok megmaradnak.
Új csomópont létesítése szükséges az összekötő út Bonyhád felé kivezető szakaszán, a Jókai M. utca
meghosszabbításában. Az új útkereszteződés kiépítésével tehermentesül a Petőfi S. utca keskeny
szakasza. Kialakítása a Petőfi S. és összekötő út csomópontjához hasonlóan többletsávval célszerű. A
csomópot környezetében a látómező biztosítása egyszerű eszközökkel megoldható.
A forgalomcsillapított övezetek csomópontjait olyan sebességcsökkentő eszközökkel célszerű kialakítani,
amelyek tekintetbe veszik az utazáskényelmi szempontokat is.
5.3. Kerékpáros-, gyalogos közlekedés
Nagymányokot elkerülik a tervezett regionális szerepű kerékpárutak. Közlekedésbiztonsági szempontból
az összekötő útnak mind a külterületi, mind a belterületi szakaszán kerékpárforgalmi létesítmény építése
vagy kijelölése szükséges. Ez a kistérségi kerékpáros útvonal egyaránt alkalmas lehet közlekedési és
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szabadidős célokra, valamint szervesen kapcsolódhat a település egykori iparvágány nyomvonalán
tervezett önálló kerékpáros és gyalogútjához, helyzetbe hozva az ottani rekreációs fejlesztési
elképzeléseket.
A gyalogos közlekedés számára épített burkolatok hasznos szélessége legalább két gyalogos
találkozásának megfelelő méretű kell legyen. A felület minősége és az úttesthez történő csatlakozása
tegye kedvezővé a babakocsik és a kerekesszékek mozgatását is.
A korlátozott sebességű zónákban valamint a lakó-, pihenőövezetekben megfelelő kialakítás esetén
vegyes használatú burkolatok készülhetnek, amelyek mind a gyalogos, mind a járműközlekedést
szolgálják.
6.

KÖZMŰELLÁTÁS

Nagymányok mind a víziközművek (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz), mind az energia közművek
vonatkozásában alapvetően ellátottnak tekinthető. Az egyes műtárgyak és jelentősebb vezetékek helyét
a szerkezeti terv jelöli.
A közműfejlesztések volumenével kapcsolatban az alábbi iránymutatások a mérvadóak:

7.

–

Általánosságban megállapítható, hogy a településszerkezeti terven jelölt fejlesztések – a lakosság
stagnáló számára is tekintettel - a jelenlegi közmű kapacitás bővítését várhatóan nem teszik
szükségessé, a rendszerre való rákötés biztosított.

–

A gazdasági területek ellátására - érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező – tervek
készültek.

–

Vizsgálni kell a megújuló energiák – környezetkímélő, tiszta energiaforrások – kiaknázására
vonatkozó átfogó jellegű tanulmány elkészítésének szükségességét, melynek mind a termálhő és
biomassza, mind a napenergia hasznosításának városépítészeti kérdéseire is ki kell térni.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Nagymányok Város településfejlesztési településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet szerint készül. Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet és a többször
módosított, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.), valamint az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a
település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” esetén
minden esetben környezeti vizsgálat készítése szükséges.
Nagymányok településrendezési eszközeinek módosításához elkészült a környezetalakítási és
környezetvédelmi munkarészhez szükséges környezeti értékelés.
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Az értékelés során az alábbi környezethasználatok kerültek figyelembevételre:
– A talaj és a vizek védelme
– A levegőminőség védelme
– Hulladékgazdálkodás
– Zaj elleni védelem
– Települési és épített környezet
– Táj- és természetvédelem
Környezeti elemenként rögzítésre kerültek az elvárások és követelmények, melyek a környezethasználat
minősítésén túl a szabályozási terv kialakítását és a helyi építési szabályzat kereteit is meghatározták.
A területfejlesztés, területrendezés várható hatásainak összegzése, a fejlesztésekkel szemben támasztott
követelmények rögzítése megtörtént.
A munkarész külön javaslatot tartalmaz a településrendezési tervekhez kapcsolódó egyéb önkormányzati
intézkedésekre, melyek a települési környezetminőség javítását eredményezhetik.
Összefoglalóan megállapítható, hogy Nagymányok településrendezési eszközeinek módosítása segíti a
település fenntartható fejlődését, a környezet minőségének javítását és hosszútávon biztosítja a
környezet védelmét.
A településrendezési eszközök módosítása nem veszélyezteti a környezeti elemeket és biztosítható a
jelentős környezeti hatótényezők elleni védelem.
8.

VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK

Nagymányok települést érintő, a jogszabályok által meghatározott, infrastrukturális elemekkel
kapcsolatos védősávokat illetve a tervben meghatározott tevékenységek (terület-felhasználások)
környezeti hatásitól való védelem érdekében, vagy egyes létesítmények védelme érdekében kijelölt
védőterületeket a településszerkezeti terv tartalmazza.
9.

KORLÁTOZÁSOK

A védőterületekkel és védősávokkal kapcsolatos korlátázásokon túl, Nagymányok területe különleges
korlátozó elemekkel nem érintett, így csak általános területrendezési tervekben meghatározott korlátok
befolyásolják a fejlesztések irányát.
A településszerkezeti terv jelöli a különböző jogszabályokban és a helyi előírások által megfogalmazott
korlátozó elemeket, melyek közül kiemelkedő jelentőségű:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a nemzeti ökológiai hálózat - ökológiai folyosó
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
a műemléki környezet határa
a régészeti lelőhelyek határa
helyi természetvédelmi terület határa
nyersanyag lelőhely határa
bányatelek határa
felszínmozgásra érzékeny területi lehatárolások
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–

Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2017. (VIII.31.) határozata
3. MELLÉKLETE

VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)
Jelen fejezet a településszerkezeti tervben történő változásokat területegységenként, tételesen veszi
sorra. A változások területi elhelyezkedését a melléklet mutatja, amely feltünteti a területfelhasználásban bekövetkező változás jellegét (jelenlegi és tervezett felhasználását), a változással érintett
terület nagyságát.
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1. Területegységet érintő változások:
Az Északi Iparterület nyugati szomszédságában 5,15 ha-on a tényleges használat szerinti területfelhasználás, a kertes mezőgazdasági terület visszaállítása. A hatályos terv, a belterületi állattartás
megszüntetéséhez kívánt itt területet biztosítani, de az érintett ingatlanokon az új használat nem valósult
meg.
2. Területegységet érintő változások:
a) A belterület nyugati részén, a Völgységi –patakkal határos 6,15 ha-os területen, általános
mezőgazdasági terület-felhasználás visszaállítása, a hatályos terv szerinti tervezett lakóterület
fejlesztés átminősítésével.
b) A belterület dél-nyugati részén található 2,51 ha nagyságú területen, általános mezőgazdasági területfelhasználás visszaállítása, a hatályos terv szerinti tervezett kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület
fejlesztés átminősítésével.
c) A belterület dél-nyugati részén található 1,71 ha nagyságú területen, általános mezőgazdasági területfelhasználás visszaállítása, a hatályos terv szerinti tervezett ipari gazdasági terület fejlesztés
átminősítésével.
A hatályos terv szerinti fejlesztési, de még kihasználatlan, gyep illetve szántó művelési ágú belterületi
ingatlanok felülvizsgálatra kerültek, és a magas aranykorona érték illetve a mély fekvésből adódó
esetleges beruházási többletköltség okán az tényleges használat került visszaállításra.
3. Területegységet érintő változások:
A helyi természetvédelmi területtel – délről – határos 0,68 ha-os ingatlanokon a tényleges használat
szerinti – kertes mezőgazdasági - terület-felhasználás visszaállítása, a nem megvalósult kereskedelmiszolgáltató terület-felhasználás „rovására”.
4. Területegységet érintő változások:
Különleges közlekedési terület kijelölése a vasút és a Déli Iparterület közti 8,95 ha-os - egykori MÁV
készlettéri ipari besorolású - területen.
5. Területegységet érintő változások:
a) A Déli Iparterület gyűjtő útjának nyomvonal korrekciója, meglévő közterületre igazítása.
b) A 4.területegység megközelítését biztosító közterület alakítás.(0,17 ha)
c) A Déli Iparterület feltáró úthálózatának felülvizsgálata, a már kialakult/kialakított alaptérképi
közterületek figyelembevételével. (0,08 ha)
6. Területegységet érintő változások:
Gyűjtőút számára történő területkijelölés a Perczel Mór utca meghosszabbításával.(0,08 ha) TÖRÖLVE!
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7. Területegységet érintő változások:
Kerékpárok és gyalogosok számára területbiztosítás az egykori iparvágány nyomvonalán a kialakítani
tervezett turisztikai-rekreációs övezethez. (0,75 ha)
8. Területegységet érintő változások:
Gépjárművek, de elsősorban tömegközlekedési járművek számára területbiztosítás a volt Brikettgyár –
tervezett turisztikai-rekreációs övezet- határán, a tömegközlekedéssel kiszolgált területek növelése
érdekében. (0,1 ha)
9. Területegységet érintő változások:
5,72 ha nagyságú turisztikai, rekreációs célú különleges terület kialakítása az – ipari besorolású - volt
Brikettgyár területén.
10. Területegységet érintő változások:
0,36 ha nagyságú kereskedelmi- szolgáltató gazdasági terület kialakítása a Déli Iparterület
szomszédságában, a Szigligeti utca végén.
11. Területegységet érintő változások:
A József Attila, Malom utca kereszteződés teresedésében kialakult terület, fejlesztési lehetőségének
biztosítása, településközpont vegyes terület-felhasználás kialakításával. (0,1 ha)
12. Területegységet érintő változások:
A településközpont környezeti minőségének javítása céljából a Művelődési ház mögötti terület teljes
felülvizsgálatra került, melynek során a változások;
a) A hatályos terv szerint tervezett út törlésre kerül 0,36 ha
b) A nem megvalósult 1,39 ha-os kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület (Gksz), a fenti célkitűzés
megvalósítása érdekében Közpark (Zkp) terület-felhasználásra módosul.
c) Az egykor Zöldterületi besorolású –gyep művelési ágú – kiskert területek terület-felhasználása a
tényleges használat szerint be nem építhető mezőgazdasági kertre változik 1,01 ha
13. Területegységet érintő változások:
a) A hatályos terven is szereplő, északi lakóterületfejlesztés úthálózata – az újabb fejlesztési terület
közlekedési hálózatával, ütemezhetőségével összhangban – került kialakításra. A változás mértéke: 0,51
ha
b) Új falusias lakóterület került kijelölésre, alacsony aranykorona értékű mezőgazdasági területek
igénybevételével. 5,01 ha
14. Területegységet érintő változások:
A települési sportpálya bővítése céljából a focipályától észak-keletre zöldterületként tervezett ingatlan
(Ksp) különleges sportterület terület-felhasználásra változik. A változás területi nagysága 0,07 ha
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15. Területegységet érintő változások:
A Nagy Sándor utcai kereszteződésben található ingatlan tényleges használata szerint kerül besorolásra,
ezért terület-felhasználása lakóterületről (Lf), kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területre (Gksz)
módosul. (0,24 ha)
16. Területegységet érintő változások:
A Malom illetve Várfő utca által érintett saroktelken gazdasági tevékenység tervezett, az ingatlan területfelhasználása lakóterületről (Lf), kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területre (Gksz) módosul. (0,14 ha)
17. Területegységet érintő változások:
A Munkácsy M. utca végén található – egykor erdő művelési ágú – területen a hatályos terv, turisztikai
célú erdőterületet tervezett. A terület művelési ága időközben szántóterületre változott, a fenti
elképzelés okafogyottá vált. Az ingatlan a tényleges használat szerinti terület-felhasználásra (Má)
módosul. (1,39 ha)
18. Területegységet érintő változások:
a) Az eddig beépítésre szánt kategóriájú temető, különleges beépítésre nem szánt terület-felhasználásba
kerül. (2,82 ha)
b) A szintén beépítésre szánt kálvária területe, különleges beépítésre nem szánt terület-felhasználásba
kerül. (0,23ha)
c) A hatályos tervben vízgazdálkodási területként kezelt nádas besorolása, Természetközei területre
változik. (10,57ha)
19. Területegységet érintő változások:
A kő illetve szén bányaterületek határának –adatszolgáltatás szerinti – lehatárolása és annak megfelelő
terület-felhasználásba sorolása. A bányaterületek az ingatlan nyilvántartásban részben rendezésre –
kivonásra – kerültek, de a tevékenységek nem a hatályos szerkezeti terv szerint tervezett ütemezések
szerint valósultak meg. Cél a Kő – A jelű, 26,28 ha-os – illetve a Szén – B jelű, 37,84 ha-os –
bányaterületek nyilvántartás szerinti különleges beépítésre nem szánt bányaterület területelhasználás
szerinti rendezése.
20. Területegységet érintő változások:
A Kőbánya szomszédságában – a települést elkerülő szállítási út melletti, 4,58 ha-os önkormányzati
tulajdonú ingatlanon, kőfeldolgozó ipari gazdasági létesítmények elhelyezése tervezett. Az érintett
terület mezőgazdasági illetve erdő terület terület-felhasználása ipari gazdasági terület-felhasználásra
változik.
21. Területegységet érintő változások:
Az igazgatási terület déli részén a beerdősült vagy beerdősülő rét, legelő területeket az erdészet
üzemtervezett erdőként tartja nyílván, amely alapján jelen tervben terület-felhasználásuk is változik.
0,65 ha

19

Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 151/2017. (VIII.31.) határozata
4. MELLÉKLETE

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
TERÜLET

TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIA

TERÜLET

HA

%

Kisvárosias lakóterület

19,17

1,8

Falusias lakóterület

69,19

6,6

Településközpont vegyes terület

3,61

0,3

Intézményi vegyes terület

3,24

0,3

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

11,81

1,1

Ipari terület

35,85

3,3

Beépítésre szánt különleges terület

16,87

1,6

Beépítésre nem szánt különleges terület

67,18

6,3

Természetközeli terület

10,57

0,9

Általános mezőgazdasági terület

462,73

43,4

8,95

0,8

Erdőterület

184,73

17,3

Zöldterület

11,14

1,0

Vízgazdálkodási terület

34,36

3,3

Közlekedési terület

128,33

12

ÖSSZESEN

1067,73

100

Kertes mezőgazdasági terület
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5. MELLÉKLETE

TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Nagymányok településszerkezeti terve a területrendezési tervek elhatározásaival összhangban készültek.
A terv figyelembe vette az országos, és megyei tervi szándékokat, a település szerkezete az
területrendezési terv térségi és övezeti előírásainak figyelembe vételével került kialakításra.
A szerkezeti terv az államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján pontosítja, az előírásnak
megfelelően kijelöli illetve tájékoztatólag ábrázolja az övezeteket.
A településszerkezeti terv készítése során a mezőgazdasági, erdőgazdasági illetve vegyes térségi
területek valamint az ökológiai folyosó és erdőtelepítésre alkalmas terület övezete tekintetében
tartalmaz pontosításokat, minden esetben a településrendezési tervezés keretében megengedett
határon belül maradva.
VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TRT TÉRSÉGI ILLETVE ÖVEZETI TERÜLETEK:
1. melléklet: Tolna Megye térségi szerkezeti terve – TERÜLET KIMUTATÁS
2. melléklet: Országos Ökológiai hálózat – Ökológiai folyosó - TERÜLET KIMUTATÁS
3. melléklet: Tájképvédelmi terület - TERÜLET KIMUTATÁS
4. melléklet: Erdőtelepítésre alkalmas terület - TERÜLET KIMUTATÁS
TRT ÖVEZETI TERÜLETEK:
5. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület – TERÜLET KIMUTATÁS
6. melléklet: Jó termőhelyi adottságú szántóterület - TERÜLET KIMUTATÁS
7. melléklet: Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
8. melléklet: Földtan veszélyforrás terület
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6. MELLÉKLETE

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS
A Településszerkezeti terv felülvizsgálata során újonnan beépítésre szánt terület került kijelölésére. A
biológiai aktivitásérték változása a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007.
(IV.3.) ÖTM rendeletben foglaltak szerint került kimutatásra.
A beépítésre nem szánt területet érintő beépítésre szánt területi kijelölés valamint a jelenleg beépítésre
szánt területből, beépítésre nem szánt területbe kerülő módosítások aktivitásértékének összesítése:
JELENLEGI ÁLLAPOT
A változások terület-felhasználása területegységenként

területnagyság
ha

értékmutató

aktivitásérték

1

Üzemi mezőgazdasági terület

5,15

0,7

3,6

2A

Falusias lakóterület

6,15

2,4

14,8

2B

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület

2,51

0,4

1,0

2C

Ipari gazdasági terület

1,71

0,4

0,7

3

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület

0,68

0,4

0,3

5B

Ipari gazdasági terület

0,15

0,4

0,06

5C

Közlekedési terület - közút

0,08

0,6

0,05

8

Ipari gazdasági terület

0,1

0,4

0,04

12B

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület

1,39

0,4

0,6

12C

Településközpont vegyes terület

1,0

0,5

0,5

13A

Közlekedési terület - közút

0,07

0,6

0,04

13B

Általános mezőgazdasági terület

5,01

3,7

18,5

14

Zöldterület

0,07

6

0,4

17

Turisztikai erdőterület

1,39

9

12,5

18A

Különleges temető terület

2,82

3

8,5

18B

Különleges kálvária terület

0,23

3

0,7

18C

Vízgazdálkodási terület

10,57

6

63,4

20

Általános mezőgazdasági –gyep - terület

3,54

3,7

13,1

Gazdasági erdőterület

1,04

9

9,4

Általános mezőgazdasági –gyep - terület

0,65

3,7

2,4
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150,5
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TERVEZETT ÁLLAPOT
területnagyság
ha

értékmutató

aktivitásérték

Kertes mezőgazdasági terület

5,15

5

25,7

2A

Általános mezőgazdasági – szántó - terület

6,15

3,7

22,7

2B

Általános mezőgazdasági – szántó - terület

2,51

3,7

9,3

2C

Általános mezőgazdasági – szántó - terület

1,71

3,7

6,3

3

Kertes mezőgazdasági terület

0,68

5

3,4

5B

Közlekedési terület - közút

0,15

0,6

0,1

5C

Ipari gazdasági terület

0,08

0,4

0,03

8

Közlekedési terület - közút

0,1

0,6

0,06

12B

Zöldterület

1,39

6

8,3

12C

Zöldterület

1,0

6

6

13A

Falusias lakóterület

0,07

3,7

0,26

13B

Falusias lakóterület

5,01

3,7

18,5

14

Különleges sport terület

0,07

3

0,2

17

Általános mezőgazdasági – szántó - terület

1,39

3,7

5,1

18A

Különleges beépítésre nem szánt temető terület

2,82

6

17

18B

Különleges beépítésre nem szánt kálvária terület

0,23

6

1,4

18C

Természetközeli terület

10,57

8

84,6

20

Ipari gazdasági terület

3,54

0,4

1,4

Ipari gazdasági terület

1,04

0,4

0,4

Gazdasági erdőterület

0,65

9

5,8

A változások terület-felhasználása területegységenként

1
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216,7

A biológiai aktivitásérték számítás eredménye azt mutatja, hogy a változás utáni állapot aktivitásértéke
jelentősen meghaladja a változás előtti állapotot, az aktív területek aránya jelentősen nő.
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NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017. (IX.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
NAGYMÁNYOK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Nagymányok Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés
a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. melléklete szerinti államigazgatási szervek és a partnerek véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
I.

FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) területi hatálya Nagymányok város közigazgatási területére (a
továbbiakban: település) terjed ki.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen építési munkát végezni az OTÉK és az egyéb általános
érvényű törvényi és hatósági előírások, valamint a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó
a) e rendelet mellékletét képező szabályozási terveknek,
aa) 1. Melléklet: SZT-1 jelű Szabályozási terv a közigazgatási terület külterületére
ab) 2. Melléklet: SZT-2 jelű Szabályozási terv a központi belterületre.
ac) 3. Melléklet: Övezeti előírások
b) és az alábbi függelékeknek megfelelően lehet;
ba) 1. Függelék: Műemlék, műemléki környezet jegyzéke
bb) 2. Függelék: Régészeti területek jegyzéke
2.

Közterület alakításra vonatkozó előírások

2. § (1) A közterület határait a szabályozási terv meglévő és tervezett szabályozási vonalai határolják le.
(2) Amennyiben az adott közterületre vonatkozóan nincs érvényben lévő közterület-alakítási terv, a
közterület alakítására vonatkozó rendelkezéseket, a szabályozási tervek által, a közterületre
megfogalmazott övezethez tartozó előírások tartalmazzák.
(3) Amennyiben az adott közterületre vonatkozóan van érvényben lévő közterület-alakítási terv, a
közterület alakításánál a szabályozási tervek által, a közterületre megfogalmazott övezethez tartozó
előírásokat és a közterület-alakítási tervben megfogalmazottakat együttesen kell alkalmazni.
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3.

Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások

3. § Az SZ-2 jelű szabályozási terven szabályozott területeken amennyiben a vonatkozó övezet illetve
építési övezet ettől eltérően nem rendelkezik, az illeszkedés szabályai szerint az új épület a meglévő
beépítéséhez igazodóan, a kialakult beépítési vonalra helyezendő. Az utcai homlokvonalhoz, vagy az
előkerthez kapcsolódóan – az Lk-3 jelű építési övezetbe sorolt területek kivételével - csak a fő
rendeltetés épülete építhető.
4. § (1) Pince, terepszint alatti építmény létesítése, felújítása, bővítése, átalakítása csak saját telken belül
történhet, új, önállóan kialakított térszín alatti építmény a közterületet legfeljebb 3,0 m-re közelítheti
meg.
(2) A beépítésre nem szánt övezetekben a terepszint alatti építmény alapterülete nem haladhatja meg a
telek legnagyobb beépíthető területének 10%-át.
5. § 10 m-nél keskenyebb közterületek saroktelkein az útkereszteződéseknél a telek sarokpontjától
számított 4-4 m-en belül a kerítéseket 80%-ban, 0,6 m feletti teljes magasságukban átláthatóan kell
kialakítani, a csomópont beláthatósága az átláthatóságot akadályozó növényzet ültetésével nem
korlátozható sem telken belül, sem közterületen.
4.

A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások

7.§ A település területén az Országos Ökológiai Hálózat – Ökológiai folyosóhoz tartozó területek és a
helyi védett természeti terület lehatárolását a Szabályozási terv tartalmazza, megóvásukat biztosítani
kell, területükön a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.
8.§ (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében történő építés esetén, a tájképet
jelentősen megváltoztató építmények körül a táj esztétikai megjelenése érdekében takarófásítás
szükséges.
(2) A felszíni vizek mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációnak, a természetes élőhelyeknek a
védelmét a kivitelezés és a végleges terület-felhasználás során a természetvédelmi kezelés szempontjait
kielégítő módon egyaránt biztosítani kell.
5.

A környezet védelmének általános előírásai

9.§ (1) A telkek terepfelszíne kizárólag oly módon alakítható, hogy a talaj erózióvédelme, a terület
gyommentesen tartása, a rézsűk állékonysága és a felszíni vizek elvezetése a telek területén belül
biztosítható legyen.
(2) Az építési terület kialakítása, építési munka végzése során a környezetet károsító anyagokat a területelőkészítés részeként el kell távolítani, feltöltés nem tartalmazhat környezetet károsító anyagokat.
(3) Telken vagy közterületen szennyezett talaj átmenetileg sem tárolható, az esetleges talajszennyezés
kitermelése után a folyamatos elszállításáról a terület tulajdonosa köteles gondoskodni. Új épületet
elhelyezni, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni csak az esetleges talajszennyezettség
megszüntetése után szabad.
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(4) A település közigazgatási területén szennyvizet szikkasztani ideiglenes jelleggel sem szabad. Ha a
szennyvíz közcsatornába nem vezethető, zárt szennyvíztároló vagy egyedi szennyvíztisztító berendezés
létesíthető, ahol az övezeti előírás ezt lehetővé teszi.
(5) A felszíni vízelvezető rendszert a beépítésre szánt övezetekben a terület kialakításának részeként, a
beépítésre nem szánt övezetekben az azokat feltáró úthálózat részeként, a vonatkozó műszaki és
természetvédelmi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően kell megvalósítani.
(6) Új légszennyező környezeti emisszióval járó szagos-bűzös létesítmények a védendő területek jó
környezetminőségének fennmaradását szolgáló védelmi intézkedéseket biztosítva, a vonatkozó
jogszabályokban foglaltak betartásával helyezhető el.
(7) Bármely zajt kibocsátó vagy rezgést okozó tevékenységgel járó területhasználat, építés csak abban az
esetben megengedett, ha az általa okozott építési, közlekedési, illetve üzemi eredetű környezeti zaj,
valamint a rezgésterhelés mértéke a hatályos jogszabályban az adott területhasználatú területre, az
adott létesítmények körére megállapított határértékeket nem haladja meg. A területhasználat, az építés
a zajvédelmi megfelelőség érdekében a területhasználó passzív akusztikai védelem kiépítésére,
alkalmazására, vagy a tevékenység, területhasználat beszüntetésére kötelezhető.
6.

Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások

10. § A vízkárral veszélyeztetett területeken a földszinti padlószint magassága az eredeti terepszinthez
képest legalább 0,6 méter magasra kerüljön.
7.

Tilalmak, védőtávolságok és korlátozások

11.§ Közlekedési létesítmények védőtávolságai:
a) az országos úthálózat részét képező összekötő és bekötő utak külterületi szakaszának mindkét
oldalán 50,0 – 50,0 méter védőtávolság tartandó. Épület, kerítés a védőtávolságon belül csak külön
jogszabályok betartásával létesíthető.
b) a szabályozási terven jelölt külterületi földutak védőtávolsága az úttengelytől számítottan 15,0 –
15,0 méter. Kerítés a védőtávolság 10,0 – 10,0 méterén belül nem létesíthető. Épület a kerítés
vonalához 5 méternél közelebb nem építhető.
c) egyéb külterületi földutak védőtávolsága az úttengelytől számítottan 10,0 – 10,0 méter. Kerítés a
védőtávolságon belül nem létesíthető. Épület a védőtávolság határától 5 méternél közelebb nem
építhető.
8.

Közművekre vonatkozó általános előírások

12. § (1) A közműveket közterületen, vagy szolgalmi jog bejegyzéssel ingatlanon (ingatlanokon) keresztül
lehet vezetni, elhelyezni.
(2) A beépített, a beépítésre szánt területeket kiszolgáló burkolt út csak a csapadékvíz elvezetés
megoldásával együtt építhető.
(3) A belterületen, a teljes közművesítettség, külterületen, beépítésre nem szánt területen részleges
közművesítettség az építés feltétele.
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9.

Telekalakítás általános szabályai

13. § (1) Az övezetenként kialakítható telek minimális méreteit a rendelet övezetenként tartalmazza. Az
övezeti előírásokban megfogalmazott, kisebb, kialakult telek beépíthető, az egyéb vonatkozó
rendelkezések betartása mellett.
(2) A szabályozási terven javasolt telekalakítások irányadó szabályozási elemek, a telekalakítás egy
lehetséges, javasolt megoldását mutatják. Ettől eltérő telekalakítás a szabályozási terv módosítása nélkül
megvalósítható.
(3) Az övezetben a kialakítható telek minimális szélességére vonatkozó előírás átlagszélességet jelent.
(4) Az új saroktelkek szélességi méretének legalább 3,0 m-rel nagyobbnak kell lennie az övezetben
kialakítható telkek előírt legkisebb szélességénél.
(5) A kialakult lakó övezetekben – az Lf-5 jelű építési övezet kivételével - maximum két telek vonható
össze, de a telek legnagyobb értéke a 2500 m2-t nem haladhatja meg.
14.§ (1) Az övezetben kialakítható legkisebb telek előírásai, az építési telek mérete, az övezetben létesülő
magánútra, közműelhelyezési telekre nem vonatkozik.
(2) Új kiszolgáló közutak és közhasználat elől el nem zárt magánutak telekszélessége legalább 12,0 méter
kell, hogy legyen. Amennyiben az új kiszolgáló közút, vagy új közhasználat elől el nem zárt magánút csak
zsákutcaként alakítható ki, a zsákutca végén tűzoltó gépjármű számára tolatásmentes végforduló
létesítendő.
10.

Építés általános szabályai

15. § (1) A településen csak az egyes építési övezetekben meghatározott rendeltetésű építmények és
épületek helyezhetők el.
(2) Azokon a területeken, ahol a terület-felhasználás vagy az építés minősége a szabályozási terven
jelöltek szerint megváltozik, új építés csak a változásnak megfelelően engedélyezhető. A változás
bekövetkeztéig a jelenlegi művelési ág, használat tartandó illetve az egyéb, vonatkozó törvények és
rendeletek figyelembe vétele mellett akkor változtatható, ha a változás a tervezett felhasználást nem
akadályozza, nem lehetetleníti el.
(3) Épületet építeni csak az építési helyen belül lehet. Ha a telken meglévő épület egy része építési
helyen kívülre esik, az építési helyen kívüli épületrész annak tömegnövekedése nélkül felújítható, de újra
nem építhető.
(4) Amennyiben a kialakult beépítési mód az övezetre előírttól eltérő, az épület megtartható, felújítható,
tetőtere a szomszéd beépítésének korlátozása nélkül megvalósítható, egyéb bővítése csak az építési
helyen belül történhet.
(5) Egy telken elhelyezendő főépületek közötti távolságnak az övezetben megengedett legnagyobb
épületmagasság értékének kell megfelelnie. Lakóövezetben a melléképület legnagyobb épületmagassága
az övezetre előírt magasság, de legfeljebb 5,0 m.
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(6) A szabályozási terven jelölt, a telek be nem építhető, zöldfelületként kialakítandó részén
háromszintes növényállományt - a gyepszintű, cserjeszintű és fás növényzet együttes alkalmazása - kell
telepíteni a használatbavételig.
(7) Építési övezetben az építési hely – amennyiben a szabályozási terv, illetve az építési övezet előírásai
másként nem rendelkeznek – a beépítési mód figyelembe vételével a következő:
a) az előkert mérete: az építési tevékenységgel érintett építési telek helye szerinti utcaszakaszon (azaz
legfeljebb 2-2 azonos oldali szomszédos telket tekintve) legalább a meglévő legkisebb méret, de
legfeljebb 8,0 méterre lehet a beépítés vonalát az építési helyen belül hátrahúzni.
b) az oldalkert szélessége:
ba) szabadon álló beépítési módnál: - a vonatkozó építési övezeti előírás eltérő rendelkezésének
hiányában - az építési övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság fele, de legalább 3,0
méter,
bb) 18,0 méter alatti kialakult telekszélességnél új épület építésénél legalább 5,0 méter, kialakult
állapotnál legalább 3,5 méter, oldalkert felőli tűzfalképzés esetén 3,0 méternél kisebb nem lehet,
bc) 18,0 métert meghaladó telekszélességnél új épület építésénél legalább 6,0 méter, kialakult
helyzetben, oldalkert felőli tűzfalképzés esetén 4,5 méternél kisebb nem lehet.
(8) Beépítésre nem szánt övezetbe tartozó telken épület - a szabályozási terv egyéb rendelkezése
hiányában - legalább 10,0 méteres elő-, oldal- és hátsókert megtartásával helyezhető el.
(9) Oldalhatáron álló beépítési módnál: 18,0 métert meghaladó telekszélességnél az új épületet az építési
helyen belül szabadon álló módon is el lehet helyezni.
(10) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az épületek az oldalhatáron sorosan, az utcai építési
vonaltól minimálisan 5,0 méteres távolságban keresztszárnnyal is bővülhetnek.
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II.

FEJEZET – RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK
II/A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
11.

Beépítésre szánt területek előírásai

16. § A település területének beépítésre szánt területei a következők:
a) kisvárosias lakóterület
b) falusias lakóterület
c) településközpont vegyes terület
d) intézményi vegyes terület
e) kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
f) ipari gazdasági terület
g) különleges terület.
12.

Kisvárosias lakóterület (Lk)

17. § (1) A szabályozási terven *-gal jelölt, Lk-3 jelű építési övezetben a telekbeépítettség a telektömb
területén belül összetartozó telkekkel együttesen számítandó. Az összetartozó telkek listáját a 4.
függelék tartalmazza.
(2) A területen az övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
13.

Falusias lakóterület (Lf)

18. § (1) Falusias lakóterületen telkenként – az Lf-5 jelű építési övezet kivételével - legfeljebb két
rendeltetési egység helyezhető el.
(2) Keresztcsűrök zártsorúan a kialakult építési vonalon építhetők, fenntarthatók, újjáépíthetők.
(3) A szabályozási terven *-gal jelölt építési övezetben az előkert mérete egyben a kötelező építési vonal
helyei is. A terület beépítését megelőzően, telepítési tanulmányterv készítendő. Az utcai homlokzat
magassága 4,5 méter. Az utcai építési vonaltól minimálisan 15 méteres távolságban az épülettömeg
befordítható.
(4) A területen az övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
14.

Településközpont vegyes terület (Vt)

19. § (1) Településközpont területen telkenként önálló, vagy egyéb rendeltetést is tartalmazó épületben
legfeljebb 4 lakás helyezhető el.
(2) A településközpont területen csak olyan rendeltetés helyezhető el, melynek épületen kívüli
raktározási igénye a telek beépített területének 50%-ának mértékét nem haladja meg.
(3) Az övezetben raktárak, garázsok az utcára közvetlenül nem nyithatók.
(4) A területen az övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

36

15.

Intézményi terület (Vi)

20. § (1) Az övezet elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló
épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető épületmagasság mértékét,
valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a 3. melléklet
tartalmazza.
16.

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület (Gksz)

21. § (1) A kereskedelmi, szolgáltató övezet, elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Az övezetben önálló lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú
épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb 1 lakás alakítható ki,
melynek bruttó alapterülete a 120m2-t nem haladhatja meg.
(3) Az övezetben csak magas tetős épületek helyezhetők el.
(4) A terület övezeteiben, a szabályozási terven a telek be nem építhető területeként megjelölt
területeken háromszintes növényállomány telepítendő a használatba vételig.
(5) A területen az övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
17.

Egyéb ipari gazdasági terület (Gip)

22. § (1) Az övezetbe csak környezeti hatás szempontjából semleges - nem különlegesen veszélyes, pl.
tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes – üzemek, így különösen élelmiszer-, könnyűipar, gépipar, fémipar,
építőipar, település-ellátást szolgáló valamint mezőgazdasági építmények helyezhetők el.
(2) A terület övezeteiben kötelezően kialakítandó előkert minimális mértéke helyi gyűjtőutaktól (Köu-3)
10,0 m.
(3) A Gip-1 jelű övezetben lakás nem helyezhető el.
(4) Technológiai szempontból – kémény, siló, szárító stb. üzemeltetéséhez - szükséges építmények
épületmagasság értéke 20 méter.
(5) A terület övezeteiben, a szabályozási terven a telek be nem építhető területeként megjelölt
területeken háromszintes növényállomány telepítendő a használatba vételig.
(6) A szabályozási terven *-gal jelölt övezet területén kialakítandó építmények tájba illesztése érdekében
az építmény körül a táj esztétikai megjelenése érdekében takarófásítás szükséges.
(7) A területen az övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
18.

Különleges terület – sportterület (K-Sp)

23.§ (1) Az övezet a jelentős területigényű, zöldterületbe-ágyazottan kialakítható sportolási rendeltetés,
illetve rendeltetési célú építmények elhelyezésére szolgál. Az övezet elsősorban sportpálya, sportcsarnok,
a szükséges parkolók és ellátó létesítmények elhelyezésére szolgál.
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(2) A meglévő telek területe tovább nem osztható.
(3) A területen az övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
19.

Különleges pincesor terület (K-P)

24.§ (1) Az építési övezetbe a présházas területek – Ady Endre, Kossuth Lajos utca vége – tartoznak.
(2) A területen a hagyományos présházas pincének megfelelő épület helyezhető el. A pincékben lakások
nem alakíthatók ki.
(3) Az építési övezetben a meglévő épület felújítható, átalakítható, bővítése csak az építési helyen belül
történhet.
(4) A területen az övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
20.

Különleges közüzemi terület (Kk)

25.§ (1) Az építési övezetben a közműellátás létesítményei helyezhetők el.
(2) A területen az övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
21.

Különleges közlekedési terület (K-Közl)

26.§ (1) A terület a bányaipari, ipari anyagok szállításához, átrakásához kapcsolódó létesítmények
elhelyezésére szolgál.
(2) A terület övezeteiben, a szabályozási terven a telek be nem építhető területeként megjelölt
területeken háromszintes növényállomány telepítendő a használatba vételig.
(3) A területen az övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
22.

Különleges turisztikai - rekreációs terület (Ktr)

27.§ (1) A terület a település szabadidő eltöltésre, rekreációra alkalmas területhasználatú része, ahol a
terület rendeltetését szolgáló –vendéglátó, szálláshely szolgáltató épületek, lovas és extrémsport turizmushoz
kapcsolódó építmények helyezhetők el.
(2) Az övezet beépítése csak közterület alakítási terv és telepítési tanulmányterv alapján kezdhető meg.
(3) A területen kialakítandó építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítendő.
(4) Az övezetben új zöldfelület kialakítása esetén kertépítészeti kiviteli tervet kell készíteni.
(5) Technológiai szempontból szükséges építmények épületmagasság értéke maximum 10 méter.
(6) A területen az övezetre vonatkozó egyéb előírásokat a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
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II/B BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
23.

Beépítésre nem szánt területek előírásai

28.§ A település területének beépítésre nem szánt területei a következők:
a) közlekedési terület
b) zöldterület
c) erdő terület
d) általános mezőgazdasági terület
e) kertes mezőgazdasági terület
f) vízgazdálkodási terület
g) természetközeli terület
h) különleges beépítésre nem szánt bánya terület
i) különleges beépítésre nem szánt temető terület
j) különleges beépítésre nem szánt kálvária terület
24.

Közlekedési és közműelhelyezési terület

29.§ (1) A területen a kialakult, vagy szabályozási terven kiszabályozott szabályozási szélességén belül a
közlekedési létesítmények, a közművek vonalas létesítményei és berendezései, környezetvédelmi
létesítmények, utcabútorok, utcafásítás, egyéb növényzet, közlekedést kiszolgáló kereskedelmi
létesítmények helyezhetők el.
(2) A közlekedési területek övezetei és rendeltetése:
a) Köu-1: gyorsforgalmi út
b) KÖu-2: országos mellékút
c) KÖu-3: helyi gyűjtőút (belterületi és külterületi)
d) KÖu-4: lakóút, kiszolgáló út
e) KÖu-5: kerékpárút, gyalogút, közös gyalogút és kerékpárút
(3) Új utak építése vagy meglévő utak kötöttség nélküli korszerűsítése esetén az e-UT 03.01.11 jelű
műszaki előírást és kiegészítéseit kell figyelembe venni. A meglévő és mindkét oldalán beépített utak
esetén egyedi mérlegeléssel törekedni kell a kategóriának megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítására
– a közlekedés biztonságára ügyelve.
(4) Az utak tervezési osztályai:
a) belterületi országos mellékút: B.V.c-B
b) helyi gyűjtőutak: B.V.c-B – D
c) lakóutak, kiszolgáló utak: B.VI.d-C – D
d) külterületi összekötő út: K.V.B – C
e) külterületi önkormányzati vagy magánutak: K.VI.B – C
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(5) A közterületek terepszint alatti felhasználásánál, így a közművezetékek elhelyezésénél, átalakításánál
– megfelelő szabályozási szélesség esetén – biztosítani kell a közterületi fák, fasorok elhelyezhetőségét,
fennmaradását.
(6) Az út kezelőjének hozzájárulása szükséges:
a) külterületen a közút tengelyétől számított 50,
b) gyorsforgalmi és főút esetén 100 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez,
rendeltetésének megváltoztatásához, valamint
c) a közút területének határától számított 10 méteren belül fa ültetéséhez vagy kivágásához,
d) belterületen a közút mellett ipari, kereskedelmi – szolgáltató, vendéglátó építmény elhelyezéséhez,
bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához és a közút határától számított 2 méteren belül fa
ültetéséhez vagy kivágásához.
25.

Zöldterület (Zkp, Zkk)

30.§ (1) A közparkok (Zkp) és közkertek (Zkk) a belterület beépítésre nem szánt, jellemzően növényzettel
fedett része, amely közhasználatú, rekreációs szerepet is betöltő, díszkertként is funkcionáló közterület.
(2) Az övezetek telkein a megengedett legnagyobb épületmagasság 4,5 m.
(3) Az övezet telkeit legalább 70%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani. A zöldfelületi fedettséget,
kertépítészeti terv alapján háromszintes növényállomány telepítésével kell kialakítani.
(4) Az övezetben a növényesítést lombos fákból, cserjékből és gyepfelületből álló őshonos
növényálománnyal kell elvégezni.
26.

Erdő terület (Ev, Eg)

31.§ (1) Az erdőterületek övezetei Eg jelű gazdasági és az Ev jelű védelmi rendeltetésű erdőövezetek.
(2) Az Eg jelű övezetekben épületet 10,0 hektárnál nagyobb telken legfeljebb 0,5%-os beépítettséggel
lehet építeni. Az épületek legfeljebb 7,5 méter épületmagassággal építhetők. Az övezetekben kerítést
létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból szabad.
a) A technológiai szempontból szükséges építmények - kilátó, vadles - legnagyobb épületmagasság
értéke 12 méter.
(3) Az Ev jelű övezetben elhelyezhető építmények ha máshol és másként nem létesíthető:
a) erdei kilátó, magasles
27.

Mezőgazdasági terület (Má, Mk)

32.§ (1) A mezőgazdasági terület az alábbi mezőgazdasági övezetekre tagolódik:
a) Má, mint általános mezőgazdasági terület,
aa) általános (nem beépíthető)

Má-0

ab) általános (szántó)

Má-1

ac) korlátozott használatú terület (gyep, legelő)

Má-2
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b) Mk, mint kertes mezőgazdasági terület
ba) kertes mezőgazdasági terület

(nem beépíthető)

Mk-0

bb) kertes mezőgazdasági terület

(kistelkes)

Mk-1

bc) kertes mezőgazdasági terület

(nagytelkes)

Mk-2

33.§ (1) Az általános mezőgazdasági terület Má-0 jelű övezetében építmény nem helyezhető el.
(2) Az Má-1 jelű általános mezőgazdasági terület, a szántóföldi, szőlő és gyümölcstermesztési művelésű
terület ahol a műveléssel összefüggő épület vagy építmény építhető.
a) Épület, építmény a dűlőút tengelyétől minimum 10,00 m-re helyezhető el.
b) A területen hagyományos és korszerű (csarnok) épületszerkezettel egyaránt építhető építmény.
c) A létesítmény környezetét minimum 15 m-es sávban zöldfelületként rendezni kell.
d) A technológiai szempontból szükséges építmények - kémény, siló - legnagyobb épületmagassága 20
méter.
e) A birtokközpontban/kiegészítő központban legfeljebb 7,5 méter épületmagasságú épületek
létesíthetők. A technológiai szempontból szükséges építmények - kémény, siló - legnagyobb
épületmagassága 20 méter. A birtokközpont telkén a beépítettség a 30%-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Má-2 jelű általános mezőgazdasági terület, ahol a gyep (rét, legelő) művelés a jellemző, és
kizárólag a műveléssel összefüggő épület vagy építmény helyezhető el.
(4) Az általános mezőgazdasági területek övezeteinek építési paramétereit a 3. melléklet tartalmazza.
34.§ (1) A kertes mezőgazdasági terület Mk-0 jelű övezetében építmény nem helyezhető el.
(2) Az Mk-1 és Mk-2 jelű kertes mezőgazdasági területen a szőlő és gyümölcstermesztéshez, tárolásához,
feldolgozásához, mindezek bemutatásához, árusításához kapcsolódó létesítmények helyezhetők el.
a) A földrészleteken egy, az 5% beépítettséget meg nem haladó alapterületű, ideiglenes tartózkodásra
is alkalmas gazdasági épület helyezhető el. Különálló építményként csak pince és közműpótló
berendezés építhető. Árnyékszék csak a főépülettel együtt létesíthető.
b) A telken szálláshely szolgáltató- és lakóépület, önálló épületként garázs nem helyezhető el.
c) A gazdasági épület tetőtere beépíthető.
d) A meglévő, vagy a művelésből, beépítésből adódó magasságkülönbségeket természetes
földművekkel (rézsűkkel) kell kialakítani. A rézsűk biológiai eszközökkel történő védelme kötelező.
(3) A kertes mezőgazdasági területek övezeteinek építési paramétereit a 3. melléklet tartalmazza.
28.

Vízgazdálkodási terület (V)

35.§ (1) A vízgazdálkodással kapcsolatos területek az alábbiak:
a) állóvizek (tó, tározó) telke, ill. medre a fenntartásra is alkalmas parti sávval, valamint
b) a vízfolyások (csatorna, árok, patak) és,
c) vízgazdálkodással kapcsolatos egyéb építmények.
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(2) Az övezetben csak a vízgazdálkodással kapcsolatos építmények és a horgászturizmust szolgáló
esőbeálló jellegű építmény helyezhető el.
(3) A területen építményeket elhelyezni csak a vízgazdálkodási szempontok figyelembe vételével – külön
jogszabályban foglaltak szerint – lehet. A vízgazdálkodási övezeteket érintő bármilyen építési munkát
folytatni, területet hasznosítani csak vízjogi létesítési engedély alapján lehet. a vízi létesítményi épületek
nagyságát (beépítési mód, alapterület, épületmagasság) az épületben kialakítandó technológia igénye
határozza meg, de a megengedett legnagyobb beépítettség legfeljebb 5% lehet.
(4) A vízfolyások fenntartási sávja a külterületen csak gyepterületként alakítható ki.
(5) A területen jelentős földmunkát végezni, művelési ágat változtatni a vonatkozó rendelkezések
előírásainak megfelelően, valamint az alábbiak figyelembe vételével csak úgy szabad, hogy a beavatkozás:
a) a biztonságos felszíni vízelvezetést ne veszélyeztesse, illetve szolgálja
b) segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását
c) biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását.
29.

Természetközeli terület nádas (Tkn)

36. § A területen építményt elhelyezni nem lehet.
30.

Különleges beépítésre nem szánt bánya terület (Kb-B)

37.§ (1) A bányaterület övezetben kizárólag a bányaműveléshez kapcsolódó építmények, létesítmények
helyezhetők el.
(2) A meglévő telek területe tovább nem osztható, az egységes tömb kialakulásának elősegítése
érdekében telekösszevonás, telek kiegészítés végrehajtható.
(3) A bánya építési övezetének beépítési paraméterei:
a) beépítési mód: szabadonálló
b) megengedett legnagyobb beépítettség: 5%
c) legkisebb kialakítandó zöldfelület: 30%
d) megengedett legnagyobb épületmagasság kiszolgáló épület létesítése esetén: 4,5 m.
e) megengedett legnagyobb épületmagasság melléképítmények - siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és
gáztároló - létesítése esetén: 20,0 m.
(4) A bányászati hasznosítás során átalakított terület tájba illesztése, illetve a terület újrahasznosítása
érdekében az övezetben a bányászati tevékenység felhagyását követően tájrendezési terv alapján
komplex táj rehabilitációt kell végezni, melyet a bányászati tevékenység felhagyásának ütemében
folyamatosan kell megvalósítani.
31.
Különleges beépítésre nem szánt temető terület (Kb-T)
38.§ (1) Az építési övezetbe a temető területe tartozik.
(2) A temető területén, kegyeleti rendeltetésű építmények (ravatalozó, családi sírkamrák, sírboltok)
helyezhetők el.
(3) A meglévő telek területe tovább nem osztható, az egységes tömb kialakulásának elősegítése
érdekében telekösszevonás, telek kiegészítés végrehajtható.
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(4) A temető építési övezetének beépítési paraméterei:
a) beépítési mód: szabadonálló
b) megengedett legnagyobb beépítettség: 5%
c) legkisebb kialakítandó zöldfelület: 30%
d) megengedett legnagyobb épületmagasság kiszolgáló épület létesítése esetén: 4,0 m.
e) megengedett legnagyobb épületmagasság harangtorony, harangláb létesítése esetén: 10,0 m.
(5) A temető védőtávolságán belül az övezethatártól a temető irányába mért 10 m-es távolság SZT-n
jelölt részét telken belüli többszintes növényállományú védő zöldsávként kell kialakítani. A
védőtávolságán belül az övezethatártól a temető irányába mért 10 m-es és 30 m-es távolságok közötti
részen urnás temetkezési helyek kialakíthatók. Az urnás temetkezésre igénybe vehető telekrészek
kialakításánál legalább 60%-os növényzettel való fedettséget kell biztosítani.
32.

Különleges beépítésre nem szánt kálvária terület (Kb-K)

39.§ (1) Az építési övezetbe a kálvária domb területe tartozik.
(2) A kálvária területén épületek nem helyezhetők el, a telek területe tovább nem osztható.
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III.

FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40.§ (1) E a rendelet az államigazgatási szervek részére történő közlését követő 15. napon, de
leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba.
(2) A rendelet előírásait a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagymányok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a Nagymányok helyi építési szabályzatáról szóló 10/2011. (V.11.) önkormányzati
rendelete.

…………………………………………..
Karl Béla
polgármester

.....................................................
dr. Klausz Judit
jegyző

1. MELLÉKLET a 12/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
SZT-1 jelű Szabályozási terv a közigazgatási terület külterületére.
2. MELLÉKLET a 12/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
SZT-2 jelű Szabályozási terv a központi belterületre.
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3. MELLÉKLET a 12/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
1.

Övezeti jel

2.
2.1.

Maximális
beépíthetőség
(%)

Kialakítható
minimális
telekméret
(m2)

Kialakítható
min. telekszélesség
(m)

Minimális
zöldfelület
(%)

O

45

4,5

350

15

20

Beépítési
mód

Lakóterületek
Lk-1

Övezeti előírások

Maximális
épületmagasság
(m)

2.2.

Lk-2

I

60

4,5

140

8

20

2.3.

Lk-3

Z

40

4,5

300

6

20

2.4.

Lk-4

I

40

4,5

450

13

40

2.5.

Lf-1

CS

30

6,5

2000

45

40

2.6.

Lf-2

O, SZ

30

4,5

700

13

40

2.7.

Lf-3

O

30

4,5

900

15

40

2.8.

Lf-4

O

30

4,5

600

15

40

2.9.

Lf-5

O

30

7,0

1000

20

40

Lf-g
O
Vegyes területek
Vt-1
SZ

20

3,0

150

20

40

40

7,5

600

12

20

80

6,0

300

-

10

60*

7,5

1000

20

20

50

7,5

800

18

20

50

10,0

2000

25

25

40

7,5

1000

18

25

20

7,5

-

-

40

2.10.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.

Vt-2

O,Z

Vi
O, Z
Gazdasági területek
Gksz
O
Gip-1

O

Gip-2
O
Különleges területek
K-Sp
SZ

5.2.

K-P

Z

90

3,5

-

-

0

5.3.

Kk

SZ

40

6,5

-

-

40

5.4.

K-Közl

SZ

20

7,5

-

-

40

5.5.

Ktr-1

SZ

20

6,5

-

-

40

5.6.

Ktr-2

SZ

40

9,0

-

-

40

* kivéve az iskola ahol 25%.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
6.
6.1.

Mezőgazdasági terület
Má-1
SZ

3

4,5

50 000

100

90

6.2.
7.

Má-2
SZ
5
Kertes mezőgazdasági terület
Mk-1
O
5

4,0

3000

-

90

4,0

1200

18

90

4,0

6000

16

90

7.1.
7.2.

Mk-2

SZ

5
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1. FÜGGELÉK a 12/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
Helyi értékvédelemre javasolt épületek, épületegyüttesek jegyzéke
Első fokozatú helyi védelemben ( H1 ) részesült épületek
sor
utca, házszám
Helyrajzi szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Petőfi u.
Rákóczi u.
Táncsics u.
Dózsa Gy. u. 4.
Külterületen
Táncsics u. 2.
Táncsics u. 19.
Vörösmarty u. 24
József A. u. 6.
József A. u. 8/A
1231 út mentén
Zártkertek felé

funkció

633/2
347/2
371
420/2
028/2
348
383
26
684
686/1
1230
1229

Helyi védett területek
Ady Endre utcai pincesor
13.
14.
Kossuth utcai pincesor

Szent Vendel szobra
Kápolna
Kápolna
Kápolna
Kápolna
Iskola
Lakóépület
Lakóépület
Lakóépület
Öregek otthona
Irodaház
Kálvária

250-284, 287-301, 304, 305, 308, 309, 310, 313, 314, 315/1, 317-319, 321
490-513, 515-536,

2.

FÜGGELÉK a 12/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
Régészeti területek jegyzéke

III. Nagymányok település nyilvántartott régészeti érdekű területeinek listája
Sorszám

Lelőhely
azonosító

1

48421

2

47082

3

91119

Templom-földek (HT3.)

026/56-61

4

91121

Határ-kápolna (HT4.)

026/50, 027/4, 030/36, 030/54-57

5

91123

Kisházas-dűlő I. (HT5.)

020/1-2, 022/6-7

6

23195

Pincesor (HT6.)

184/19-20, 184/29, 232-234, 248, 260-278, 294/1-2, 295314, 315/2, 393

7

91125

Szilvás-dűlő (Dózsa György utca) (HT7.)

026/12-14, 40-414, 420/1, 420/3, 421-429, 432-446

8

23203

Katolikus templom (Táncsics utca) (R.k.
templom) (HT8.)

328/1-2, 328/5, 331-339, 340/1-2, 341-346, 347/1, 348354, 355/2, 356-359, 361/1, 362-366, 368-372, 376, 383389, 390/1-2, 420/1, 633/4, 634

9.

91127

Béke utca déli része (HT9.)

582, 612, 615-616, 619-620

10

43826

Vaskapu (országúti-dűlő, Alkotmány utca)
(Töltési hosszú dűlő) (HT10.)

05/7, 06/2-3, 658, 753, 75/1

11

91129

Nagyhatár-szántók (HT11.)

020/8-11, 020/13, 032

12

91131

Halastó (HT12.)

020/7-8

13

91133

Kiskáposztás (HT13.)

020/7

14

91135

Kismocsáros (HT14.)

026/52-53, 026/56

Megnevezés

Hrsz

Lencsés-földek (Nagy-szántók, IzményZsellérföldek) (HT1.)
Halom ( Aparhant-Nagyfüzes földek)(HT2.)
egyedileg védett régészeti lelőhely

46

024/45-49, 024/59, 025,026/63-66, 032
030/32, 032

15

91137

Kismocsár-rétek (HT15.)

026/51-52

16

91139

Nagykáposztás (HT16.)

022/5, 024/38, 024/66-68

17

91141

Nagy-mocsár kertek (HT17.)

017/14-17, 021/2

18

91143

Kismocsáros –árok (HT18.)

024/33

19

91145

Hátsó pincesor (HT19.)

024/27, 024/33, 494-497,514/2, 514/4-16

20

91147

Hunyadi utca (HT20.)

014/14, 016, 017/1-12, 511-513, 514/1, 515, 516/1-2,
517-520, 521/1-2, 522-533, 537-542, 544-552, 555-560

21

91149

Sivár-földek (HT21.)

026/19-22

22

87133

Petőfi utca környéke (HT23.)

028/10, 100, 102-106, 156-157, 246-248, 328/1-3, 330/1,
331-339, 340/1-2, 341-344, 347/1, 348-349, 390/1-2,
42/14-21, 42/23-39, 42/61, 49-50, 55-61, 63, 633/4, 634635, 64, 65/1, 66-67, 68/1-4, 70-73, 74/1-2, 75-87, 89-94,
95/1, 96/1-2, 97-99

23

87129

Bányász utca (HT24.)

28, 39, 42/26, 42/49, 42/53-57, 42/59, 88/2,

24

91151

Kistengeri-rétek (HT25.)

049/3, 049/10

25

91153

Svájci-hegy alja (HT26.)

049/3, 049/5, 049/10

26

91155

Kismányoki-rétek (HT27.)

049/6

27

91157

Szénbánya (HT28.)

072/30-33

III. Nagymányok település régészeti érdekű területeinek listája

1

691-692, 696/3-4, 710-719, 696/1, 700-708, 721-723,
736/1, 735, 729-732, 727, 726/1-2, 724-725, 669/3,
736/2, 733-734, 737-739, 694-695, 697-699, 693/1, 666,
740/1, 669/4

Csala-falu (HT29.)

3.

FÜGGELÉK a 12/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
Műemlék, műemléki környezet jegyzéke

Országos védelem alatt álló épületek
Azonosító

Törzsszám

megnevezése

cím

hrsz.

környezet

8680

4124

R.k. plébániaház

Táncsics u. 7.

390/2

334, 335, 390/1, 347/1, 348, 349, 350, 351, 387, 388,
391

12157

11377

R.k. templom

Táncsics u. 9.

390/1

336, 388, 390/2, 335, 348, 387, 347/1, 338, 337

8679

4123

Nepomuki Szent Jánosszobor

Petőfi u.

632/2

632/1, 633/3, 637/2, 637/1, 582, 635, 1

4.
956-997-976-977 hrsz. kt.- vel
határolt tömb

988-986

989-978

995-980

996-981

956-976-977 kt.-vel illetve 953
hrsz. sportterülettel határolt tömb

957-973

957-971

963-975

964-966

1077 hrsz kt.-Klapka Gy. u.Szigligeti u.-val határolt tömb

1121-1131
1122

FÜGGELÉK a 12/2017. (IX.1.) önkormányzati rendelethez
A sajátos tömbtelkek összetartozó ingatlanjainak listája
990-985

991-984

992-979

993-983

994-982

958-970

959-969

960-974

961-968

962-967

1120-1128

1119-1127

1118-1129

1116-1125

1115-1130

1114-1124

1117

1126
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