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Nótincs közs6g Önkormányzata képviseló-testületének
/ c: '/2004. (IV.16.) rendelete Nótincs község Településrendezési tervéhez készült helyi

építési elóirásokról

A helyi önkormányzatol-;ról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. S. /11 bek-ben. valamint az Epitett
környezet alakításáról és védelméról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. ( a tovabbiakban Etv) 6. S 13/
bek. a. pontjaban kapott íelhatalmazás alapján az Onkormanyzat az alabbi rendeletet alkotja:

ÁLTALÁNOS ELÖiRÁSOK

iS.

111 Nótincs község Önkormányzata Nótincs község Helyi Epítési Szabalyzatát Itovábbrakban
HESZJ ezen rendelettel allaoítja meg .

12/ A rendelet hatálya Nótincs község közigazgatási területére terjed ki.

/3/ Jelen rendelet hatálp z:att álló területen területet íelhasználni, épit('si '31ket és területet
kialakítani. épületet, mutárgyat és mas építményt tervezní. kivitelezni, építeni, atalakítani,
rendeltetését megváltozt::!tni, valamint mindezekre hatósagi engedélyt 3dni az Etv . az
Országos Településrendezési és Epítési Követelményekról szóló
253/1997.1XI1.20.lKorm.sz. rendelet Itovabbiakban OTEKI elóírásai. valamint ezen rendelet és
a hozzá kapcsolódó szabályozási tervelöírásai szerint szabad.

Az építési szabályzat csak a településrendezési terv módosításával együtt módositható.
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A TERÜLETEK FELHASZNÁLÁSA

3S.

/1/ E rendelet a község közigazgatási területén építési szempontból
beépítésre szánt /beépített és további beépítésre tervezett /
beépítésre nem szánt területeket határol le.

/2/ A további beépitésre tervezett területeket és azok rendeltetését a szabályozási terv
határozza meg.

/3/ A további beépítésre tervezett területek felhasználásáról -igénybevételéröl - a tényleges
igények függvényében az elöirt közmü és közlekedési kapcsolatok kiépítésével és egyéb
terület- elökészítési feladatok végrehajtásával kell gondoskodni.

/4/ A további beépitésre tervezett területen a tervezett rendeltetés megvalósítása elött

a., csak a terület eredeti rendeltetésének megfelel ö ideiglenes jellegü. és igénybevétel elött
kártalanítás igénye nélkül elbontandó építmények létesithetök.

b, terepszint alatti építmények - a közmülétesitmények kivételével nem létesithetök.

4S.

/1/ A beépítésre nem szánt területek alapvetöen a mezögazdasági müvelés, az
erdögazdálkodás, a közlekedés és a közmüvek, valamint a zöldterület felhasználású területek.

/2/ A beépítésre nem szánt területeken a beépítettség legfeljebb 5 % lehet.

BEÉpíTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEI

5.S

/1/ E rendelet a szabályozási terv szerint a beépítésre szánt területeket az építési használatuk
általános jellege szerint terület felhasználási egységekre. azokat további építési vezetekre
tagolja.
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121 A beépitésre szánt területek használatuk jellege szerint lehetnek:
a., lakó

kertvárosias lakó IKEL!
falusias lakó IFL!

b., vegyes
településközponti vegyes ITVI

C., gazdasági
kereskedelmi, szolgáltató IKGI
ipari IIGI

d., üdülő
üdülőházas IÜÜI

e., különleges terület felhasználási egységekre tagoltak .

LAKÓTERÜLET

Kertvárosias lakóterület
KEL jelű

111 A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, 4.50m
épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

121 A kertvárosias lakóterületen elh"lyezhető:
a., telken ként egylakásos épület
b., a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi szolgáltató,

vendéglátó épület /lakással eg~'ütt is I
C., egészségügyi, szociális épület
d., a terület rendeltetését nem zavaró kézműipari épület. valamint

gátőrház épülete.

/31 A területet teljes közművel kell ellátni. A közművek lviIIany, telefon I
felszínen - légvezetékkel - is vezethetők.

141 Közműpóiló műtárgy - zárt szennyviztároló - a szennyvízcsatorna
megépítéséig létesíthető. Kivételt képeznek azok a telkek, amelyek
a vízmű védterületére esnek, ezek csak csatornázással létesithetök.

151 Állattartási épület a területen nem létesithető.
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lS.
A kertvárosias lakóterület övezete

/1/ Az épületek elhelyezésére építési telket kell kíalakítani.
Az építési telket és a beépítés feltételeit az alábbi táblázat tartalmazza.

Az éoítési telek
Övezeti jele Beépítés Legnagyobb Legkisebb Legnagyobb Lakóépület

módja szintterület területe beépítettség legnagyobb
sűrűsége m2 e magassága

% m
KEL Szabadon 0,3 1000 30 4,50-4,50

álló
Szabadon 0,3 800 30 4,50
álló

/2/ Az építési telek legkisebb zöldterülete a telek terület 50%-a.
A legkisebb telekszélesség 20 m kell, hogy legyen.

,3/ A legkisebb előkert 5 m, a legnagyobb 40 m lehet.

/4/ Az épületeket magastetővel kell építeni, tetőtér beépítés és a
terepadottságokból adódó alagsori garázs építése engedélyezhető.

/5/ Ez az övezet érvényes a Lókos pataki tározó melletti lakóterületre.

/6/ A Lókos patak mentén kialakított lakótelkek telekhatára a pataktól 15,0 more kerülhet.

8S

Falusias lakóterület FL jelű

/1/ A falusias lakóterületen max. 4,50 , épületmagasságú lakóépület és a
gazdálkodáshoz szükséges állattartási és tároló épületek, továbbá a
lakosság ot szolgáló, nem zavaró hatás ú kereskedelmi, szolgáltató és
kézműipari építmények helyezhetők el.

/2/ Az előző bekezdésben felsoroltakon kívül a falusias lakóterületen
elhelyezhető:
- szálláshely szolgáltató épület
- helyi igazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális épület.

/3/ A területet legalább részleges közművesítéssel kell ellátni
A szennyvízcsatorna megépültéig zárt szennyviztároló megépítése
megengedett.

/4/ A területen a közművek /villany, telefon / felszín felett, légvezetékben is
vezethetők.

, .
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9.S.

A falusias lakóterület övezete

/1/ Az épületek elhelyezésére építési telket kell kialakítani, és
beépíteni az alábbi táblázatnak megfelelően lehet.

Az építési telek

Övezeti Beépítés Legnagyob Legkisebb Legnagyobb Lakóépület I
jele módja b területe beép ítettsé legnagyob

szintterület m2 ge b .
sürüség % magasság I

a
M ,

FL Szabadon 0,3 800 30 K
Iálló

Szabadon 0,3 1000 30 4,5 I
álló 900 30 4,5 I

Oldalhatáro 0,3 600 30 I K I~
n ,

I 500 30 K Iálló I
Oldalhatáro 0,3 1000 30 4.5 I

n Iálló ,

/2/ Az építési telek legkisebb zőldfelülete a telek terület 40 %:a,

/3/ Az épitési telek legkisebb szélessége kialakult teleknél 14m. tervezett
telekné118m

/4/ Az építési telek épület elhelyezésére szolgáló területrészét, a
szabályozási

terv határozza meg
- az új beépítésü lakóterületeken az előkert 5,0 és 10,0 m
- a kialakult lakóterületeken /a foghij beépítéseknél, átépítéseknél / a
meglévő beépítéshez kell alkalmazkodni.

'5/ Az épületeket magastetővel kell építeni. Tetőtér beépítés a meghatározott
épületmagasság betartásával engedélyezhető.

/6/ A gazdasági épületek a lakóépülettel egybe, de külőn is építhetők Külön
építés esetén a lakóépülettől való távolság:
- tároló épület esetén 6 m
- állattartási épületné11 Om

/7/ Oldal határon álló beépítésnél a telekhatár és az épület közötti távolság
max. 1,5 m lehet.

, ..'
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/8/ A Lókos patak menti 602 hrsz-ú terület lakóterületkém felhaszmilható. /v. épületeket az
építésí területként lehatárolt területen lehet elhelyezni a szabályozási terven meghatározo!!

övezeti jellemzöknek megfelelöen.

10 .S.

VEGYES TERÜLET

A vegyes terület lakó- és kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági épületek
vegyesen történö elhelyezésére szolgál.

11 .S.
Településközponti vegyes terület

TV jelű

• /1/ A településközponti vegyes terület a község központi területén
több önállá rendeltetési egységet magába foglaló lakó és olyan helYI
igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó szálláshely szolgáltató,
egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, valamint
sportléte~itmények elhelyezésére szolgál, melyek a1apvetően nincsenek

zavaró hatással alakásfunkcióra.

/2/ A területet teljes közművel kell ellátni.

/3/ Az épületek elhelyezésére építési telket kell kialakítani. melyek méretét
es

beépítési feltételeit a következő táblázat alapján kell meghatározni.
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Az építési telek

I Övezeti Beépítés Legnagyob Legkisebb Legnagyobb Epület I
jele módja b területe beépítettsé I eg nagyobb

szintterület m2 ge magassága
sűrűséq % m

TV/FL Szabadon 0,6 800 55 K
álló

Oldalhatáro 0,6 600 I 55 K

11

n I

álló I
Szabadon 0,6

I
1000 55 K

álló

/4/ A legkisebb zöldterület a be nem épitett terület 30 %- a kell, hogy legyen.

/5/ A kialakított telekméretek az épületek elhelyezésén túl biztosítsák a
rendeltetés területigényét, valamint a parkolási igény saját telken belüli
elhelyezését.
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/6/ Az épületek magasságát részben a funkció, részben a környezö beépítés
alapján kell meghatározni.

/7/ A településközpont területén lévö 248/1 hrsz-ú kastély terület kiegészül a 248/2 hrsz-ú
KP jelü területtel.

12. S

GAZDASÁGI TERÜLET

A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére
• szolgál

14S

Kereskedelmi. szolg",l:ató terület

KG jelü .

, ..'

•

/1: A község bel és külterületén jelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdaság í
területen elhelyezhető:
- mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú

épulet
- az épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára

szolgáló lakások,
- igazgatási, egyéb irodaépület
- sponépitmény
A külteruleten kijelőlt teruleteken a felsoroltakon túl üzemanyagtöltő is
létesíthető.

/2/ Az épuletek szabadon állóan és oldalhatáron állóan egyaránt
elhelyezhetők.

/3/ A terulet kőzművesítésénél a községben meg lévő közművesítésí szintet
biztosítani kell

/4/ Az épuletek elhelyezésére építési telket kell kialakítani.
A telek méreteit és beépítési feltételeit az alábbi táblázat alapján kell
meghatározn i.
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