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/2/ A területen
a fenntartásához
- a szabadidő
eltöltését
- a turizmust
és a testedzést
/3/ Az építmények
a külterületi
területén
helyezhetők
el.

szükséges
szolgáló

építményeken
építmények

szabiliyozási

terven

túl:

létesíthetők.
jelölt

erdei

pihenők

/4/ Épitmény csak a 100 OOO m2-t /l0 ha-t / meghaladó
erdőterületen
helyezhető
el, a beépítettség
legfeljebb
0,5 %- os lehet.
/5/ Az erdei pihenők
földút lehet.

•

megközelitését

bíztosító

gyalogút

6m széles,

gyepes

/6/ A pihenőkön
elhelyezett
épitmények
/esőbeálló,
tűzrakó hely, ülőhelyek,
WC, szeméttároló,
játszószerek
/ csak természetes,
környezetbe
illő
anyagból készülhetnek
/7/ Parkerdő besorolást
kell biztositani
a 022 hrsz-ú erdőterületből
külterületi
szabályozási
terven lehatárolt
erdő résznek
ISi i'.Z erdőrészen
elhelye:hető,
a 0,5%-05 beépit~ttség
a magaslaton
kilátó, környezetbe
illő
az erdő alkalmas területén gyógyszálló

a

terhére:

2S g.
Gazdasági

•

célú erdőterület
E jelű

/ll A védő és parkerdőn
kivüli erdők gazdasági
célú erdők, amelyekben
a gazdálk0dás
elsődleges
célja az erdei termékek előállítása
és
hasznositása.
/2/ A gazdasági
erdő területén
létesítmények
helyezhetők
0.5 % beépítettséggel.

csak a gazdálkodás
számára szük~éges
ellOO OOO m2-t /10 ha / meghaladó
területen

/3/ A gazdasági
erdők megközelitésére,
a külterületi
szabályozilsi
tervlapon
jelölt dűlőutak nyomvonalait
szabadon kell hagyni és közterületként
kezelni. Szabályozási
szélességük
min. 6,Om.
/4/ A kültelÜleti szabályozasi terven lehatárolt telÜleten vadaskert létesithető. A beépítésí feltétel
azonos a gazdasági erdőre meghatilrozott feltételek kel.

..
"
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Mezőgazdasági
M, TNY

terület
jelű

/1/ A mezőgazdasági
terület
a növénytermesztés,
állattenyésztés
és az ezzel
kapcsolatos
termékfeldolgozás
és tárolás
építményei
elhelyezésére
szolgáló
terület.
/2/ A mezőgazdasági
azon rendeltetésének
/3/ Az !'VI jelű
a gazdasági

•

rendeltetésű
megfelelő

számára

építési

telket

kell

/5/ Az övezet
epítési
telkeinek
méretét
táblázat
alapján
kell meghatározni.

Beépítés módja

TNy
:\11

Szabadon álló
Szabadon álló

/6/ Az épületek
alatt
lehető vé teszik.

'7/ A kialakitható
parcelláknál

felhasználni
folytatni.

nem

övezetben
gazdasági
épület helyezhető
el, a TNY jelű
épületekkel
összefüggő
lakóépület
is elhelyezhető.

/4/ Az épületeI.:

Övezetí jele

•

területet
más célra
hasznosítást
kell

pince

legkisebb
a kíalakult

kialakítani

és a beépítés

létesithető,

I

I

!

1.5
1,5

esetében
16m.

Lakóeplikt
legnagyobb
magassága
m
.1,50
4,50
3.50

3,0

ha azt a talajmechanikai

telekszélesség
tanja
új osztású
parcelláknál

az alábbi

Legna5yobb
beepitettsege
%

2,0 ha
1,0 ha
800

I

övezetben

.
feltételeit

Az épitési telek
Legnagyob
Legkisebb
szintlerület
terlilete
ha. m'
sürüsége
0,02
0,02
0,02

lehet.

/ I/ Az egyéb területek
a vizgazdálkodással
Lókos pataki tározó
medre és partja
patakok
medre és partja

a meglévő

/2/ A Lókos
öntözést
/3/ A patakok

területek
kapcsolatos

mentén

a belterületen

jelölt

területek:

NT/

pataki tározón
a gyalogos
hídon
szolgálo
vízkivételi
épitmények

kivül csak
helyezhetők

keze lő sávokat

a vízkár
el
biztosítani

ilL
KÖZMŰVEKRE

VONATKOZÓ

ELóÍRAsOK

elhárítás;

kell.

I

l

30.~.
Egyéb

I
I

adottságok

50m,

I

es

..
- 63 3 l. ~.
Vízellátás

III Új épület

építése
csak akkor engedélyezhető,
és az oltóviz
ellátás
biztosított.

121 A vÍzellátást

a meglévő

községi

ha az egészséges

hálózatról

kell

vízellátás

megoldani.

32. ~
Szennyvi zel vezetés
elhelyezni
ha annak telke előtt közműves
szennyvízelvezető
Iközcsatorna
1 van, csak a közcsatornára
való rákötéssel
lehet
1:1 A körzeti
tisztitótelep
megépitéséig
. szennyviztisztÍtó
kisberendezés,
- zárt szennyviztároló
építésével
oldható
meg a szennyvizek
kezelése

III Új epttményt

•

/31 Ipari-

technológiai
szennyvizeket
közcsatornába
beventni.
A szükséges
tisztítást
a keletkezés
előirt mértékben
kell elvégezni.

csak

megfelelő

helyén

telken

előtisztitás
belül

után

a hatóság

szabad

a

áital

33. ~.
Csapadékviz

/II

•

elvezetés.

vizrendezés

Az élő vizfoJyások
rendezett
part élétől karbantartás
Iparti sáv I szabadon
kell hagyni:
a patakok
partéiétől
számitott
6-6m-t
a tározó
tó partéiétől
számitott
3,Om-t
A sávon épitmény
nem helyezhető
el. de ,:nként Ipl
felhasználható
.

121 A felszini
árokkal,

vÍzek
burkolt

elvezetését
folyókával

az utak sávjában
biztosÍtani
kell.

tervezett

részére

sétáló

nyilt

ut

vízelvezető

131 Az ipari telephelyeken

keletkező
felszíni
vizeket,
amennyiben
a telephelyen
veszélyes
anyagokkal
szennyeződhet,
csak semlegesítés
vezethetők
be a közterületi
árokba,
csapadékcsatornába.

utan

34 ~.

/II

Energiaellátás.
hirközlés
Villamos
energia
- A község
ellátását
a szükséges
oszlop
transzformátorok
és kisfeszültsegu
légvezeték-hálózat
kiépitésével
biztositanÍ
kell.
- Új oszlop transzformátor
a Lókos patak mentén és a tervezett,
lakóterület
"közpark"
megjelölésű
területén
létesíthető.
-A 20 kV-os légvezeték
részére
közterületi
sávot biztosÍtani
kell lút
nyomvonalában
ill. közmű sáv formában
I.

..
"
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- A nagyközép-nyomású
gázvezeték
mentén
kell, azon belül épület
nem épithető.
- Az új lakóterületek
gázellátását
a meglévő

9-9m

védősávot

hálózatról

biztositani

biztositani

kell.

131 Telefon
- A község
területén
a crossbar
hálózat
kiépült.
- A fejlesztési
területek
ellátását
hálózatbővitéssel

Közművek
/ll
•

A közüzemi
közüzemeltető

közműhálózatot
telkén kell

12/ A közműhálózat
tevékenység

általános

és létesitményeit
közterületen
vezetni
ill. elhelyezni.

és létesitményei
védőtávolságon
belül
csak az illetékes
üzemeltető
hozzájárulásával

út rekonstruk~iónál
a tervezett
rekonstrukciójáról
gondoskodni
kell.

141 A szennyvizcsatornák
védőtávolságának
előirtakat
be kell

kell.

előirásai

131 Új út é~,;:ésénél,
egyidejű

biztositani

vagy

bármilyen
végezhető.

közm,;':ek

elhelyezéséről

nyomott
1 és vizvezeték
a 123/1997./VII.IS.I
Korm.

Igravitációs,
vonatkozásában
tartani.

a

rendeletben

15/ A közművezetékek

•

telepitésénél
a gazdaságos
területfelhasználásra
figyelmet
kell forditani,
az elrendezés
tervezésénél
az utca fásitási
is figyelembe
kell venni.
36. ~
Hulladék

/ll

A különleges
hulladékok

121 A körzeti

131 A kommunális
141 A különleges
la keletkezés
előirásai

elhelyezés

kezelést
,;ell' igénylő
hulladékok
- elhelyezése
és kezelése
a körzeti
személlelep
Ősagárd
3,7 km távolságra.

Nőtincstől

hulladék

község

intézményes

igényét

DNY-i

elszállitását

- kommunális
személlelepen
külterületén

biztositani

szilárd
történhet.
épült

ki,

kell,

kezelést
igénylő
hulladékok
az üzemek
területen
helyén / csak átmeneti
jelleggel,
a vonatkozó
jogszabályok
szeri nt tárolhatók.

,.
,
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IV.
ÉRTÉKVÉDELEM

37
/II

Az értékvédelem
természeti
vagy

országos
vagy
művi környezetet

/21 A természeti
védelem
területét
is a belterületi

•

helyi rendelet
vagy annak

alapján
elemeit

kijelölt
részesiti

alatt álló területet
és az épitett
környezet
szabályozási
terv határolja
le.

védelembe
védett

38~ .
Természeti

/II

Helyi jelentőségű
melyet
1975-ben

védett terűlet
nyilvánítottak

környezet

környezet

kúria parkja,
területté,
hrsz-a

- a meglévőn
kivül
szükséges
cseréjét

39
Épitett

védelme

a volt Scitovszky
természetvédelmi

121 A park területén
épitményt
elhelyezni
lehet, a növényállomány
karbantartását,

•

S

- nem
biztositani

2481 l.

kell.

S
és elemei

védelme

11 Országos
védettségű
építészeti
emlékek
/műemlékek
I
Scitovszky
kúria 1809-ben
épült klassszicista
stilusban.
hrsz-a'
248/1
Rk. templom,
Szond y u .. hrsz:228,
épült 1415-ben
gótikus
stilusban,
átépitve
barokk
stílusban
1720-ban,
Szt.Flórián
szobor,
Szabadság
u., hrsz:539,
épült 1780 körüllépület
falában
elhelyezve
/ barokk
stilusban.
/21 Műemléki
környezet
A műemlékvédelemről
szóló
1997 .évi LIV törvény
3 .S"C'
bekezdésének
megfelelően
műemléki
környezethez
tartoznak
a következő
hrsz-ú
területek:
Scitovszky
kúria körül: 245/1,
245/2.
247, 248/2,
248/3,
249/3,
249/4,
415/1,
417,418,419,420,421,422,502/1,502/2,27011
egy része, 27l, 272, 251, 252,
253,254/1,2,3
Rkternplorn
és Szt.Flóirán
körül:
197/1, 197/2,
197/3,
198/1,201.202,230.
231,236,238,540,541,532,533,53812.
a 251 hrsz-ú terület
a műemléki
környezet
része de továbbra
is gazdasági
terület
marad,
mivel ez a kastély
gazdasági
udvara volt és nem a "történeti
kert" résZé.
/31 Az /1/ és /21 bekezdésben
felsorolt
területeken
ill. épitményeknél
bármilyen
épitési
munka csak az Országos
iVlűemlékvédelmi
Hivatal
IOMHI engedélyével
végezhető.

.

..
"
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141 A tervezett
szennyvíztisztitó
telep közelében
lelőhely van lavar temető /. A szennyviztisztító
Múzeumok Igazgatóságával
egyeztetni
kell.

nyilvántartott
régészeti
telep tervezésekor
a 1':/1,1-;

v.
KÖRNYEZETvtOELEM
40. ~.

•

/1/ A talaj> a talajvíz védelme érdekében
a szennyviz
csak közcsatornában
vezethető.
Ideíglenes
megoldás lehet a zárt tározó .
/'2/ A vízbázis
csatornával

védőterületén
létesithető,

/3/ ~Iő vízfolyásba.
bevezetní
tilos.

tározó

új lakóépület
itt zárt tározó
;oba, árokba,

/4/ A kommunális
hulladék elszállitását
belterületről
egyaránt - biztosítani
/5/ A szennyvíztisztitó
biztositani.

•

telep

csak közüzemi szennyvíznem alkalmazható.
felhagyo!!

a körzeti
kell.

kutakba

szennyvizet

szeméttelepre

:(örü II OOO m-es sugaru

védőterületet

- kül- és

kell

/6/ A község levegőtisztaság
szempontjából
kivételesen
kedvező helyzetben
Közígazgatási
területén
csak olyan tevékenység
folytatható,
amelyajelenlegi
levegőtisztaságot
nem rontja .

van.

/7/ A 33/2000. (Ill 17) Kormány rendelet 34.~ (10) bekezdésében
leirtaknak
megfelelően
a község igazgacási területének
szennyeződés
érzékenység i besorolása
a következő (a külterületí
szabályozási
tervlapon
lehatárolva):
"A" Fokozottan
érzékeny területek
a Lókos pataki tározó medrétől számitott
0,25 km széles parti sáv
a vizmű kutak hidrogeológiai
védőterülete
(belterületi
szabályozási
terven lehatárolva)
,,8" Erzékeny területek
a Lókos pataki tározó medrétől számított
0,25-1 ,Okm közötti övezete
"C" Kevésbé érzékeny területek
az "A" és ,,8" kategóríába
nem tartozó területek

....
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VI.

TILAU,/IAK

ÉS KORLÁTOZÁSOK
41S

/1/ A működő temető 50 m-es védőtávolságán
létesítmény
nem üzemeltethető.

belül kegyeletsértő

/2/ A 2 sz. főút tengelyétől
számitott
100 m-es védőtávolságon
szállásjellegű
épület nem létesithető.

•

belül

/3/ A lakóterületen
lehatárolt
házi kertek területén / elméleti
épitményt elhelyezni
nem lehet, csak kertművelésű
része

/4/ A lezárt vizmű kutak hidrogeológiai
védőterületén
új lakás és irodaépület
csak csatornázással,
mérgező anyagokkal
nem dolgozó üzemek megfelelő
kör 'yezeti hatásvizsgálatt:'.1
telepíthetők
.
...\llattartás a területen
nem engedélyezhető.

lakó- és

határvonal
/
a teleknek .

szennyvízelvezetéssel,

VII.
ZÁRO RENDELKEZÉSEK
42

•

9.

/ll E rendelet
a kihirdetés
napján lép hatályba,
lévő ügyekben is alkalmazni
kell.
/21 E rendelet

hatálybalépésének
napjával Nőtincs
13/2003. (X!. 29)., 9/2003.(VII.17.)
és a 10/2002.
5/2001. (V!.l3.)
rendelete
hatályát veszti.

Nőtincs,

2004.

április

rendelkezéseit

község Önkormányzatának
a
(IX.21.) rendeletével
módosított

6.

Boróka László
körjegyző

Szeg ner László
Polgármester

Záradék:
A rendelet
Nőtincs,

kihirdetésre
2004.

a folyamatban

április

került.
17.

Boróka László
körj egyző

