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_Az építési telek I

Ovezeti Beépités Legnagyobb Legkisebb Legnagyobb Lak6épület l
jele módja szintterület területe beépitettség legnagyobb

sürüség m' e magassága
% m

Szabadon O,B 1000 50 4,50-7,50
Iálló

Szabadon O,B 2000 50 4,50-7,50
IKG álló

Szabadon O,B 5000 50 4,50-7,50
álló

151 A legkisebb zöldterület a telek 20 %- a kell, hogy legyen.

161 A kialakított telekméretek az épületek elhelyezésén túl biztosítsák a
rendeltetés területigényét, valamínt a szükséges parkolási igény
Irendeltetési egységek fö-helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó
alapterCJlete után 1 db gk. parkoló I saját telken belüli elhelyezését.

171 Az épületek kialakitásával, vagy a saját telken telepített védő zöldsávval
biztosítani kell, hogy a terület határán mért hangnyomásszint

belterületRn:
nappal 16-22 hl az 50 dB
éjjel 122-6 hl a 40 dB értéket ne haladja meg

14.S
Ipari terület

IG jelü

111 Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére
szolgál, amelyek más beépitésre szánt területen nem helyezhetők el.

121 A község ipari területei az egyéb ipari terület kategóriába sorolhatók,
amelyek a kisebb környezeti terheléssel járó ipari létesítmények
elhelyezésére szolgálnak .

131 Az épületek elhelyezésére építési telket kell kialakitani.
A telek méretét és beépítési feltételeit az alábbi táblázat alapján kell
meghatározni.

Az építési telek
I Övezeti Beépítés Legnagyob Legkisebb I Legnagyobb Lakóépület

jele módja b területe beépítettsé legn~gYOb I
szintterület m2 ge

sürüség % magassag
Ia

m
IG Szabadon 0,5 1000 50 K

álló I ,

Szabadon 0,4 5000 40 K
Iálló

Szabadon 0,6 5000
I

40 4,50-7,50
Iálló

Szabadon 0,4 2000 40 4,50-7,50
álló

, .
,.
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/4/ A legkisebb zöldterület a telekterület 25 %- a kell, hogy legyen.

/5/ Az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó zaj
megengedett hangnyomás szint a lakóterület felöli oldal határán mérve.

- nappal/6-22 h/ az 50 dB .
- éjjel/22-6 h/ a 40 dB értéket nem haladhat ja meg.

15,3.

Mezőgazdasági gazdasági terület
MG jel ü

/1/ A mezőgazdasági gazdasági terület olyan nagyüzemi állattartó telep
kialakítására szolgál, amelyre a 10 %- os vagy ennél nagyobb

beépítettség
a jellemző.

/2/ Az épületek elhelyezésére építésí telket kell kialakítani, amelynek mérete
és a beépítés feltételei a következők:

beépítési mód: sZ<lbadon álló
a legkisebb területe: 5,0 hektár
a legnagyobb beépítettsége: 30 %
az épületek legnagyobb magassága: 4,50 -7,50
a legkisebb zöldterület a be nem épített terület 40 %- a kell. hogy
legyen.

131A mezőgazdasági üzemi területen a gazdasági épületeken kívül
kivételesen

elhelyezhető a tulajdonos, használó vagy személyzet számára szolgáló
lakás is .

14/ Ez az övezet érvényes a Naszályvölgye Termelőszövetkezet tehenészeti
telepére Ihrsz: 040121.

163.

ŰDŰLŐTERŰLET

Az üdülőterület elsősorban üdülő épületek elhelyezésére szolgál.

173.

Űdülőházas terület
Ű Ű jelü

111Az üdülőházas terület olyan üdülőépületek, üdülőtáborok és kempingek
elhelyezésére szolgál, melyek üdülési célú tartózkodásra alkalmasak és,
túlnyomóan változó üdülőkör hosszabb tartózkodására szolgálnak,

..
"

l
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/2/ A területet legalább részleges közmű vel kell ellátni.
Közműpótló létesitményként zárt szennyviztároló építhetö

/3/ Az épületek számára építési telket kell kialakítani, amelynek mérete és a
beépítés feltételei a következők:

beépítési mód: szabadon álló
legkisebb telekterület: 1.0 ha - legnagyobb beépítettség: 15 %
épület legnagyobb magassaga : 4,50 m
a legkisebb zöldterület a terület 40 %- a kell, hogy legyen

/4/ Az építési telken az üdülő épületek részére a szabályozási terv építési területet határol
le. A lehatárolt terület elméleti jellegű.
Az épületek a lehatárolt területen kívül is elhelyezhető k a meghatározott övezeti
jellemzők betartásával és a telekhatároktól előírt távolságok megtartásával.

18 3

KÜLÖNLEGES TERULET
ilS", "T'l jelű

/1/ A küljnleges terület nem t 2építhető vagy saját-:s beépítettségű terül:\.

/2/ Különleges területek
községi sportterület /S jelű / helyén marad
községi temető területe /T jelű /
szabadidő park /S jelű /
rekultiválandó terület IR jelű /

..
"

/3/ A temetőre vonatkozóan
bővíteni kell a 83 hrsz-ú területtel
a 82 hrsz-ú terület a temető része lehet, de csak közpark funkcióval.

• /4/ Szabadidő park /S jelű /
A tározó tó és tervezett parkerdő között elhelyezkedő terület a
szabadidő eltöltését szolgáló létesí;mények elhelyezésére szolgál.
A szabadidő eltöltésére szolgáló területen a beépítés feltételeit az
alábbi táblázat mutatja.

Az epltesi telek
Övezeti Beépítés A terület Legkisebb Legnagyobb Epület I

jele módja hrsz-a területe beépítettség legnagyob
m2 e b

% magasság
a
m I

Szabadon 700/1 2000 30 4,50-5,50
álló 700/2

11,12,13

lA legkisebb zöldterület 40% I
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151 Rekultiválandó területek IR jelű I
Abelterülettel határosan tervezett parkerdő keleti szelen levő
szakadekos területet rekultiválni kell. (A terület a Bem J. utcából
kőzelíthető meg)

19.5.

BEÉpíTÉSRE NEM SZÁNT TERULETEK

111 A beepítesre nem szánt terület
közlekedesi es közmű elhelyezesi területre
zöldterületre
erdőterületre - vedelmi IVEl

gazdasági lEl
- egészségügyí, szociális, turisztikai Iparkerdő: PEl

mezőgazdasági és
egyéb terület felhasználási egységekre tagolódik.

20S

Kőzlekedési és közműterületek

111 A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az utak,
gépjármű várakozóhelyek. járdák. gyalogutak. továbbá a közművek és
hírközles epítményeinek elhelyezésére szolgál.

121 A közlekedési területen csak a közlekedést kiszolgáló építmények
helyezhetők el.

..
"

131 Körzeti szennyvíztisztító telep részére a 014 hrsz-ú területet biztosítani
• kell.

141 A körzeti tisztitótelep megvalósulásáig, igényesetén szennyvíz- tisztító
kisberendezes létesíthető a Lókos patak É-i oldalán, a szabályozási
tervben lehatárolt területen.

151 A 20 kV-os légvezeték részére lút nyomvonal on kívül 16m-es sávot
szabadon kell hagyni.

161 A regionális vízvezetek es nagyközep-nyomású gázvezetek reszere 11m-
es

közműsávot biztositani kell.
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21~.

111 Az utak részére a szabályozási szélességgel meghatározott
területsávokat

biztositani kell.
A szabályozási szélességek keritéstől-keritésig értendők.

121 I. rendű főút
-A 2.sz. elsőrendű főforgalmi út Nőtincs Ny-i közigazgatási határát
képezi. Az út tengelyéto11 00-1 OOm védőtávolságot biztositani kell. A
védőtávolságon belül építményt elhelyezni csak az útügyi hatáság
engedélyével lehet.

131 Forgalmi utak
2114 sz. Nőtincs -Keszeg összekötő út Ibelterületen Szabadság út I
szabályozási szélessége:

meglévő beépítésű területen változatlan
új beépítésű területen: 30m.

-21125 sz. Felsőpetény bekötő út belterületet nem érint,
szabályozási s<:élessége változatlan

Mind a két út külterületi szakaszán biztosítani kell az út tengely től
50-50 m védőtávolságot.

141 Gyűjtőutak
Barátság u., Posta út kiépült utcák, szabályozási szélesség ük 12 rn
Diófa út, szabályozási szélessége 16m.
Diófa út új beépitésű szakasza a Lókos patak É-i és D-i oldalán: 16m
széles

151 Lakóutak
-A község meglévő lakóútjainak szabályozási szélessége: 6-16m. -A
tervezett lakóutak szabályozási szélessége:

12m: parkerdő menti lakóút,
Madách utca folytatása Ny-i irányban.
Rózsa u. és forgalmi út határolta tömbbelsőben
zsákutca.

16m: - a község Ny-i szélén a forgalmi útra É és D-i
irányból csatlakozó utak

18 m: - az út nyomvonalában 20 kV-os légvezeték halad.

161 Gazdasági területek megközelitése
-A belterületen lévők megközelítését a meglévő községi úthálózatról
kell biztositani.
belterület felől la külterületi szabályozási terven jelölt nyomvonalon I
engedélyezhető.
-A 2114 sz. forgalmi út mentén kijelölt területek kiszolgálása a
forgalmi útról történhet úgy, hogy az út forgaimát ne zavarja.
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22. S,

111 Tömegközlekedés
Az autóbusz megállókban a leállóöblök kialakításához a területsávokat
biztositani kell,

121 Gépkocsi tárolás
Gépkocsi parkoló részére a szabályozási terven jelölt területeket
biztositani kell.
A lakóterületen és gazdasági területena saját telken kell megoldani
a gépkocsik tárolását.

131 Gyalogos forgalom
Járda részére az utak szelvényében területsávot biztositani kell.
Az t2taktól függetlenül vezetett gyalogutak részére a következö
területsávokat kell biztositani:

6,Om:- a tározó körüli füves sétaút, a tározón gyalogos hiddai
átvezetve,

- a tározó és a kereskedelmi-szolgáltató terület között
- parkerdő területét megközelítő út

4,Om: - parkerdő és lai(óterület között Itározónál
- Rákóczi és Madách u. között
- forgalmi út és zsákutca között

141 Utcafásítás
-A gépkocsi parkolókat fásitani kell,
-A szélesebb utcákban fasor telepitését biztositani kell.

?' ,~_.:>. 'S .

Zöldterület

III A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület, közpark.

121 A község zöldfelületi rendszerét a közparkok. vala,nint az intézményi
zöldterületek Itemető. sportterület I alkotják.

131 A zöldterületen elhelyezhetők
a pihenést és a testedzést szolgáló építmény Isétaut. pihenőhely.
tornapálya, játszótér
vendéglátó épület
a terület fenntartásához szükséges épület.

Az épület a zöldterületnek max, 2 %- át foglalhatja el.

..
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/ll Közparkok IKP 1
községközpontban 53812 és 5421 I hrsz-u területek
a iYladách u. Ny-i irányu folytatásávaltervezett lakóterület sulypontjában fez
lehet lakótelek és közpark v. csak lakótelek 1
A Diófa út és Lókos patak között 709/2 hrsz-ú terület

121 Az intézmény)ellegű zöldterületek a "különleges terület" fejezetben
felsorolva IHESZ.18.9./.

/31 Védelmi célú zöldterületek
-a Lókos patak mentén a vizműkutak területe körül,
a Szondy György utca déli oldalán a lakóterület védelmére a külterületen lévő
tehenészeti telep közelsége miatt,
a védelmi célú zöldterületen épitmény nem helyezhető el.

25 S

Erdőterület

/ll Az erdő a települé< bel és külterületének legalább 1500 rn2 nagyságú erdei
fákkal és cserjékkel boritott része.

121 Az erdőterület elsődleges rendeltetés szerint
védelmi
egészségügyi, szociális, turisztikai Iparkerdő 1
gazdasági rendeltetésű lehet.

269

Védelmi rendeltetésű erdőterület
VE jelű

/ll Védelmi funkciót tölt be a mezőgazdasági szövetkezet tehenészet i telepe
és a lakóterület között meglévő erdő, továbbá a 2114.sz. forgalmi ut déli
oldalán kijelölt ipari terület és mezőgazdasági parcellák között huzódó
erdősáv

121 A védőerdő területén épitményt elhelyezni nem lehet.

Egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterület
PE jelű

III A tározóhoz kapcsolódó erdőterület parkerdő rendeltetést kap.
A terület elsődlegesen pihenésre kijelölt terület.
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