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Csénye község Önkormányzata Képviselőtestületének
8 12002. (X. 5,) önkormányzati
rendelete

Helyi ÉpítésiSz ab ályzat
és szabályozási terv Csénye település közigazgatási területére
-eglségesszerkezetbena1/2020.(IILl3,),a11/20l6.(XII 9),a6/2015.(IV.24.),a
10/20]

1.

(X.28.) és 7/2007, (VL25.) önkormányzati

rendeletekkel módosína

-

Csénye község Önkormányzata az 1997. évi LXXXVIII. törvény értelmében- az Orságos

Településrendezési és É,pítési
Követelményekről szóló 253/1997.
Kormányrendeletben meghatározott rendelkezések figyelembevételével -

település-fejlesztés érdekében, a helyi építésiszabá|yozásról a következő

(XIL 20.)
a tervszelú

rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §'

Jeleq rendelet hatálya Csénye község igazgaíási területére terjed ki, kivételt képemek a
Szabályozási terven XLVII-Z U, LWII,, LU, LXII, LXilI és LXVI. sorszímmal jetölt
területegységek, amelyekre önállő szabályozási terv és épitésiszabá|yzat kószítendó.

A rendelet alkalmazása

a

(2

Településszerkezeti tagozódás
3.§

(1) Csénye községet

a alábbi településrészek alkotják:

- Csénye falu,

Mikszáth K. utcai lakótelep ú.n. Tizenegyes,
- avol| mezőgazdasági szövetkezeti major,
-a

I
2

A

10/20l l.(x.28.) rendelettel módosítva. Hatályos 20l l. decembel l. naptól.
Hatályon kívül helyezle a l1/2016.(XH.9.) önkoímányzati rendelet 13.§ a) ponüa . Hatályát veszti: 2016.12. 15.

naptó1.

-

Fiiáű

major.

(2) 3A befterületi határvonal váIasrtja el a belterületb e taríoző területeket a külterületi
ftildrészektől. A község belterületébe tartoznak a jelenleg 1-680 helyrajzi számmal jelölt
ingatlanok. A belterületi hatar tervezett módosításala az alábbi ingatlanok belterületbe

vonása révénkerül sor: a 023 brsz. (7,27 ha) és 028125 brsz, (4,70 ha) üdülőterület, a
028123 lrsz. (0,65 ha) gazdasági terület, a 01,2413- 9 hrsz. (8,26 ha) gazdasági terúlet és
űt, a 012612-5, /10 hrsz. (6,65 ha) gazdasági terület, a 02/]-3 és 04/3-5 hrsz, (4,18 ha), a
0] 1/1-7 hrsz. egl része (5,a9 ha), yalamint a 0209/7 -8 hrsz. (0,88 ha) lakóterület céljára.
A belterületból külterületbe csatolandó a 81/1-10611 hrsz. (4,19 ha) mezőgazdasági
teúlet, út és vizfolyás a 637 -639 hrsz. (0,31 ha) mezőgazdasági terület és űí céljára.

(3) Epítésiszempontból aközség igazgaíási területe
a) beépitésreszánt teületeke és
b) beépítésrenem szánt területeke tagozódik,

Beépítésreszint területek

4.§

(1)

A

(2)

A

(3)

A

beépítésreszínt területek a Szabá|yozási terven l-től LXI-ig római sámmal, mint
sorszámmal j elölt területegységekre tagozódnak.

beépítésreszánt területek növelési igényénekkielégítésea vonatkozó jogszabályok
betartásával és a mezőgazdasági rendeltetésű ftjldrészletek és erdőterületek védelmének
ílgyelembevételéveltörténhet.

beépítésresánt területen

belül az alábbi terület-felhasmálási

különböáetj ük meg:
a) lakóterület (kertvárosias és falusias),

az I-XXVII, valamint az Lke-]-9 sorszámú

területegységek;a
b) vegyes terület (településközpont vegyes terület),

a

területegységek;
c) gazdasági terület (kereskedelmi, szolgáltató terület), a

XXXN-XLI.

területegységek;
d) üdülóterület (üdülőhazas
terúletegység;
e) különleges

XXVIII-XXXII.

A l0/20l l.(x.28.)
A l0/201 l.(x.28.)
5
A 10l20l l.(x.28.)

és L. sorszámú

és hétvégihízas), a XXXIII. és a XLVIII. sorszámú

LI-LIY és a LXI-LXVI. sorszámú területegységek;
0 tartalék lakóterület az LV-LVIII. és a LX, sorszámú terüietegységek;s
g) tartalék gazdasági terület az LIX. sorszámú területegység;
3

sorszámú

terület (sportpálya. szabadidős terület. teiető, banya, hulladéklerakó stb.) a

XLIII-XLVII.

4

egységeket

az

rendelettel módosítva. Hatályos 201 1. december l. naptól.
rendelettel módosítva. Ha ílyos 201 l. december 1. naptól.
rendelettel módosítva. Hatályos 20l l. december 1. naptól.

h) tartalék üdülőteület a

XLIX. sorszámú területegység.
Beépitésrenem szánt területek

5.§

(1) A 4.
(2)

§ (1) pontban nem szereplő területek beépítésrenem szánt telületek,

A

beépítésrenem szánt területen belül
különböáeüiik meg:
a) közlekedési és közmúterület,
b) zöldterület

az alábbi

terület-felhasmá]ási

egységeket

c) erdőterület
d) mezógazdasági terület,
e) egyéb terület.

az OTÉK 26-30.

(3) Beépítésrenem szánt területen épitmények,épületek
meghaüírozott feltételek szerint helyeáetők el.

§-ban

EpítményekelheIyezésénekés területek kialakításának
általiános szabálvai

6.§
(

t

1) Az egyes építményekelhelyezésére szolgáó építésitelkek vagy építésiterületek méreteit
ajelen előírásoknak megfelelóen, valamint a létesítményre(területre) vonatkozó általrfuros
érvényűhatósági előírások, az OTEK együttes alkalmazásával kell kialakítani. Egyedi
esetekben az illetékes szakhatóságok eseti előírásai alapjan kell méreteiket megállapítani.

(2) A beépítésreszánt területek építésihasmálatának megengedett felső hatíííértékét
és a
zöldfelület előírt legkisebb mértékétaz

(3)

7

(4)

Az

(5)
(6)

8

6
7

OTÉKhatfuozza

meg.6

egyes telkeken belül az építményekelhelyezésére szánt terület batárát - az
alkalmazandó beépítésimód, az elóírt elő-, oldal- és hátsókert figyelembe vételével- a
Szabályozási terv jelöli.
9

Módositotta a l l/201ó. (XI1.9.) önkormányzati rendelet l.§. Hatályos 2016.december l5. naptól,
Hatályon kivül helyede a 1u20l6-(xlL 9.) önkoímányzati r€ndelet l3.§ b) pontja . HatályátYesúi| 2016.12. 15.

naptóI.
8

Hatályon kívül hely ezle a 1l/20l6.(X11.9.) önkom.ínyzati r€ndelet

naptó1.

13.§ b) pontja

.

Hatályát veszti:2016.12. 15.

(7) A Nemeskér - Kám mikohullámú összeköttetés által érintett, a Szabá|yozási terven jelölt
kb. 45 m szélességű sávban a 032311 és 028 hrsz. között 45 m-nél magasabb építmény
(torony) nem létesíthető, Ezen a sávon belül tervezett építésitevékenységgel
kapcsolatban a szolgalmi jog tekintetében az ENTEL Kft.-vel (1 125 Bp. Gyöngyvirág út
1

5id) előzetesen egyeztetni sziikséges.

(8) A magas talajvizszint miatt Csénye egész területén terepszint alatti épületrész,pince csak
enrrek megfelelő műszaki feltételekkel létesíthető. Lakás és egyéb huzamos emberi
tartózkodásra szolgáló épület helyiségeinek padlószintjét a telek előtti útkorona szinüétől
legalább 50 cm-rel magasabban kell kialakítani.10

(9)"
(

1

0)

Valamennyi építésiövezetben, illetőleg övezetben elhelyeáetők:
a) a nyomvonal jellegű építményekés mútargyaik, a külön j ogszabályok keretei között,
b) a köáárgyak,
c) a kutatást és az ismeretterjesáést szolgáló, épületnek nem minősülő építmények,
d) a honvédelmet és a közbiáonságot szolgaló műtárgyak,
e) nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők.
Lakóterületek kialakítása és lakóéDületek elhelyezése

7.§''
(1)

A

(2)

A

falusias lakóterület meglévő, illetve kialakítandó építésitelkei övezetenként
meghatározott, de legfeljebb 6,0 m-es épületmagasságú lakóépületek, mező- és
erdőgazdasági építmények,továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, kézmúipari építmények
elhelyezéséreszolgálnak. A területen elhelyeáető továbbá helyi igazgaíási, egyhazi,
oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény,üzemanyaglöltő.

(3)

A

,

község területén lakóterületnek minősített területeket falusias illetve kertvárosias
lakóterületi építésiövezetekbe soroljuk.

falusias lakóterületi építésiövezetekbe tartozó területeken a telkek csak legalább
részleges közművesítettség esetén építhetők be. A szerrnyvíz elhelyezését átmenetileg
18. § (5) bekezdés szerint kell megvalósítani.
megengedett legnagyobb
szintterület-sűniség 0,5 a zöldfelület legkisebb aránya 40%o. A telekalakítás és beépítés
feltételeit (beépítésimód, építésitelek legkisebb területe, legnagyobb beépítettsége,
legkisebb, legnagyobb építménymagasság) az alábbiak illetve az OTEr előírásai
alapján kell megállapítani:

a

9

Halályon kívül helyezte a lu20l6.(XL 9.) önkormányzati r€ndelet

A

13.§ b) pontja . Hatá|yát v eszti,.2016.12.

l5.

naptól.
l0

Módosította a l l/2016. (XII.g.) önkormányzati íendelet 2.§. Hatályos 20ló.december 15. naptól.
l Hatályon kívül helyezte a 1 l /20l6.(xI1.9.) önkormlányzati rendelet 13.§ b) pontj a . Halályát Yeszti;20l6.12. l5.
naptól.
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Módosította a l l/20l6. (xn.9.) önkormiinyzati rendelet 3.§. Hatályos 20l6.december l5. naptól.
l

4

a)

FL-Sz-6,0

szabályozási jelű, falusias lakóterületi építésiövezethez taítoző
területeken lakótelkes, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m építménymagasságú
lakóépületek helyeáetők el a szabá,lyozási terven szereplő előkert mélységgel. Az
építésitelek legkisebb területe 900 m2, legnagyobb beépítettsége30% lehet. Ebbe

az övezetbe tartoznak: a teryezetí új telekalakítások a Vasút u. nyugati oldalrirr a
194l6 és208/I-208l6 hrsz. között.

b) FL-o-4,5

szabályozási jelű, falusias lakóteriileti építésiövezethez tartoző
területeken lakótelkes, oldalhatáron álló és legfeljebb 4,5 m építménymagasságú
lakóépületek helyeáetók el a szabélyozási terrven szerepló előkert mélységgel. Az
építésitelek legkisebb területe 900 m2, legnagyobb beépítettsége30% lehet. Ebbe
az övezetbe taíoznak: a íeívezeíiúi telekalakítások a Petőfi S. utcától kelehe a
215/2-216 és 21712-223 hrsz. között, az Arany J. u. keleti oldalán a 381-400 hrsz.
kőzöít, az Arany J. utcától keletre nyitandó új utca nyugati oldalán a 020917 -8
hrsz. és 385/1-402 hrsz. között,

c) FL-O-K

szabályozási jelű, falusias lakóterületi építésiövezethe z íaítozó
területeken lakótelkes, oldalhataron álló és a kialakulthoz igazodő, aá meg nem
haladó építménymagasságúlakóépületek helyezhetők el, előkert nélkü1, vagy a

kialakult elókert mélységgel. Az építésitelek legkisebb területe 800 m2 ,
legnagyobb beépítettsége30% lehet. Ebbe az övezetbe taríozik: a Petőfi S. u,

keleti oldala az 1-20 és 47-57 hrsz. között, a Vasút u. nyugati oldala a 171- 188 és
195-206lttsz. között, a József A. u. keleti és Deák F. u. északi oldala a 2I7lI 220221 224-239 243-250 ill.253-259 hrsz. között, a Damjanich utca északi oldalán a
1 74-1 80 hrsz. ingatlanok.

d)

FL-Ikr-K

szabályozási jelű, falusias lakóterületi építésiövezethez tatlozó
területen lakótelkes, ikresen csatlakozó és a kialakulthoz tgazodó, aá meg nem

haladó építménymagasságúlakóépületek helyeáetők

el a kialakult

elókert

mélységgel. Az épitési telek legkisebb területe 700 m2, legnagyobb beépítettsége
30% lehet. Ebbe az övezetbe tartomak: a Deák F. u. északi oldalán a 251-252
hrsz. és a Damjanich u. északi oldalán a l84l1-2, 185 hrsz. ingatlanok.
(4)

A

kertvrirosias lakóterületi építésiövezetekbe tartoző területeken a telkek csak
legalább részleges közművesítettség esetén építhetők be. A szennyvíz elhelyezését
átmenetileg
18. § (5) bekezdés szerint kell megvalósítani.
megengedett
legnagyobb szintterület-sűrűség 0,6
zöldfelület legkisebb Nánya 50%o. A
telekalakítás és beépítésfeltételeit (beépítésimód, építésitelek legkisebb területe,
legnagyobb beépítettsége,legkisebb, legnagyobb építrnénymagasság)az alábbiak,
illetve az OTEK előírásai alapján kell megállapítani:

a

a)

a

A

szabályozási jelú, kertvrirosias lakóterületi építésiövezethez
tartozó területeken lakótelkes, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m építménymagasságú
lakóépületek helyeáetók el a szabályozási terven szerepló előkert mélységgel, Az

KEL-Sz-6,0

építésitelek legkisebb területe 700 m2, legnagyobb beépítettsége20%o leheí, Ebbe az
övezetbe tartoznak: a Sárvári úttól északra kialakitott 642/7-8.64211,7-18 és 642/23-25
hrsz. ingatlanok.13

KEL-Sz-K

b)

szabályozási jelú, kertvárosias lakóterületi épitésiövezethez tartoző
területeken lakótelkes, szabadon álló és a kialakulthoz igazodő, a^ meg nem haladó
építménymagasságúlakóépüetek helyeáetők el a kialakult előkert mélységgel. Az
építésitelek legkisebb területe 600 m2, legnagyobb beépítettsége30% lehet. Ebbe az
övezetbe tartoznak: a Vasút utca keleti oldalrin és a Derik F. u. déli oldalán a 28811-4
290/1-2 307 -318 hrsz. közötti ingatlanok és az.

c)

KEL-0-4,5

szabályozási jelű, kertvárosias lakóterületi építésiövezethez íaííoző
területeken lakótelkes, oldalhataron álló és legfeljebb 4,5 m építménymagasságú
lakóépületek helyeáetők eI a szabályozási terven szereplő előkert mélységgel. Az
építésitelek legkisebb területe 550 m2, legnagyobb beépítettsége30% lehet. Ebbe az
óvezetbe íaríoznak:a Deák F. u. déli oldala a 264-283 hrsz. között, az újonnan
kialakított és kialakításra teíyezeil lakóterületek a Deák F. u. és Ady E. u. közötti
tömbbelsőben létesítendő új utca északi oldalán a 306-33612 hrsz. között, a Srirvári
úttól északra a 0209/7-8 és 385/1-399 ltsz. il1.642l1-6, 64219-13, 642115-16, 64211922 hrsz. ingatlanok között i11. a 0333 hrsz-ból kialakítandó telkek.14

d)

KEL-O-K

szabályozási jelíj. kertviirosias lakóteriileti építésiövezethe z taííoző
területeken lakótelkes, oldalhatáron álló és a kialakulthoz igazodó, azt meg nem
haladó építménymagasságúlakóépületek helyeáetók el a kialakult előkert
mélységgel. Az építésitelek legkisebb területe 550 m2, legnagyobb beépítettsége
30% lehet. Ebbe az.övezetbe tartozik: a Vasút u. keleti oldalán a291 -3O2 hrsz..

az.

Arany J. u. keleti, Arpád u. nyugati oldalán a 404-407 /2 hrsz. és a Mikszáth K. u.
keleti oldalán az 501-534 536-548 hrsz. nyugati oldal'én az 550-560 brsz. közötti
ingatlanok.
veqves területek kialakítása

8.§"
A településközpont vegyes területen nem helyeáető el parkolóház.

15

Módosííotta a l1/2016. (xII.g.) önkormányzati rendelet 4.§. Hatályos 2016.december 15. naptól.

Gazdasáei területek kialakítása

9.§

(1) Gazdasági területen belül a kereskedelmi, szolgáltató terület nem jelentős zavaró hatásti
gazdasági tevékenységi célúépületek elhelyezésére szolgiil. A területen elhelyeáető még
a tulajdonos, használó és személyzet száméra szolgáló lakóépület (lakások), igazgatási,
egyéb irodaépület, parkolóház, üzemanyagtöltő, sportépítmény.

(2) Ebbe a terület-felhasználási egységbe soroljuk a XXXIV (19412-3 és 19417-8 hrsz.), a
XXXV (012414-6 ksz,), a XXXVI (012418-12 hrsz.), a XXXVII (0126/2-4 és 0126110
hrsz.), a XXXVIII (0232/9-11 brsz.), a XXXIX (638-639 hrsz.), a XL (618-623 és 628
hrsz.), a XLI (601-606 hrsz.), a XLII (612-616 hrsz.) és az L (028123 1T sz.)
területegységeket.

(3)
(4)

16

A

gazdasági terület célj iira kijelölt területegységeket ütemezetten kell felhasználni. Az
ütemezés sorrendiségét egy e célból készített különböző szakmai (foglalkoáatási,
közlekedési, kömyezetvédelmi, termőftildvédelmi) szempontokon alapuló - tanulmány
alapjan a képviselőtestület határozza meg.

-

(5) ''

|q A

Eazdasági területen legalább 900 m2 illetve 3600 m2 területú építésitelken lehet
ebítményt elhelyemi szabadonálló beépítéssel,a szabályozási terven jelölt építési
területen belül. A megengedett legnagyobb szintterületsűrús ég 2,0 a legnagyobb
beépítettség30% lehet, az előirt legkisebb zöldfelület 20%. A legnagyobb
építménymagasság6 m illetve 12,5 m lehet a szabá|yozási terven megadottak szerint.

(7)

A

kereskedelmi, szolgáltató övezetekbe tartozó területeken a telkek csak legalább
részleges közművesítettség esetén építhetők be. A szennyvíz elhelyezésétátmenetileg a
18. § (5) bekezdés szerint kell megvalósítani. A telekalakítás és beépítésfeltételeit
(beépítésimód, építésitelek legkisebb területe, legnagyobb beépítettsége,legnagyobb
építménymagasság)a Szabályozási Terven jelölt övezeti elóírásoknak megfelelően,
illetve az OTEK elóírásai alapján kell megállapítani.

(8) A lakóterületek védelme érdekébena szabályozási

terven jelölt sávokban és szélességben

.u egyes gazdasági területeken tóbbszintes véderdőt kell telepíteni.
üdülőterület kialakítása. üdülőépületek elhel},ezése

16
Hatályon kívül helyezte a ll120I6.(XII.9.) önkormányzati rendelet 13.§(c) pontja . Hatályát vesái: 20l6.12. l5.
naptól.
l7 Hatáiyon kívü| hely ezt1 a 1l l2ol6.(xl1.9.) önkormányzati rendelet l3.§ (c) pontj a . Halályát veszti;2016.12. 1 5.
naptól.

10.§

(1) Csénye községnek a Gyöngyös patak és az ín, Tizenegyes közötti úttól keletre lévő
részét(XXXIII területegység) a tényleges és a tervezett hasznosítás alapjiin
üdülőterületbe sorolj uk.

(2) Az üdülőterület meglévő, mar kialakított építésitelkei az OTEK előírásai és az alábbi

feltételek alapjan építhetők be. Az övezet telkei csak legalább részleges közművesítés
esetén építhetőkbe. A szennyvíz elhelyezésétátmenetileg a 18. § (5) bekezdés szerint
kell megvalósítani. Az üdülőterület bóvítése során - a vízminőség védelme érdekében- a
szennyviz ártalommentes elhelyezéséről csatornahálózat útján gondoskodni kell,

HÜ-o-1

szabáIyozási jelű, hétvégiházas üdülőterületi építésiövezethez íartozó

területeken oldalhatriron álló és legfeljebb 4,5 m építménymagasságú
üdülőépületek helyezhetők el a mar kialakított építésitelkeken. A telkek
legnagyobb beépítettsége15Yo lehet. Az előkert mórete 7 m. Ebbe a
területbe taríozik a Sport utca keleti oldala a 65, 68-69 és 7514-17 Lltsz.
között.

HÜ-SZ-I

szabályozási jelű, hétvégiházas üdülőterületi építésiövezethe z íaííozó
területeken szabadonálló és a legfeljebb 6,0 m építménymagasságú
üdülőépületek helyezhetók el a már kialakított épitésitelkeken. A telkek
legnagyobb beépítettsége15% lehet. Az előkert rnérete 10 m. Ebbe a
területbe tartozik a Sport utca keleti oldalán a 75l1 és 75l3 hrsz. ingatlan.

t

(3) l8
(4) Az üdülóhely védelme érdekében:
a.)|9

b.) Karos légszennyezést okozó létesítménya területen
helyeáető el,20

és kömyezetében nem

c.) A sziiárd hulladékok

intézményes gyűjtésérőlés elszállításaról a 18. § (6) bekezdés
szerint gondoskodni kell.

d.) Az üdülőterületen állattartás céljára szolgáló épület, építménynem létesíthető.

Különleges teület

l8

Hatályon kívül helyezte a 11/20l6.(XlI.9.) őnkormányzati íendelet l3.§ d) pontja . Hatályátys.snii 2016,12, 15.

naptóI.
19

Hatályon kívül helyezte a 11/20l6.(XII.9.) önkormányzati
naptól.
2oMódosította a t 1/20l6. (XII.9.) önkormányzati

rendelet

r€ndelet

5. §.

13.§ d) pontja . Hatályát

vesái: 20l6.12. l5.

Hatályos 20l6,december l5. naptól.
8

11.§

(1) Különleges területbe tafioznak a temetók, a nagy kiterjedésű sportolási szabadidős

cé]ú

területek és a bényászattal érintett területek.

(2) A község területén lévő három temető közül fejlesztésre, bővítésre az Arany J. utca végén
lévő 020913. hrsz. új temető alkalmas. Bővítési területet a 0209/9-16. hrsz. ingatlanok
terhére jelölünk

ki,

(3) A

temető és a lakóépületek közötti távolság min. 100 méter legyen.
kiépítéseesetén a távolság 50 m-re csökkenthetó.

A szennyvíz-csatoma

(4) A régi temetók (040 és 4I2 hrsz.) távlatban kegyeleti parkká rryilvánitandók. A legalább

két éve lezárl temetőhöz (temetórészhez) legkevesebb 30 m távolságon belül csak egyedi
elbírálás alapján lehet elhelyezni feítőzött talajvízlől védendő létesítményt.(lakó-,
üdülőépületet, közösségi létesítménytstb.)

(5)

A

banyászattal érintett területeken a kavicskitermelés befejezésétkövetően a terület
rekultivációjáról gondoskodni kell. A rekultivétciót a szakhatőságokkal leegyeáetett és
engedélyezett terv alapján kell elvégezni. A tenilet újrahaszrrosítása történhet mező- és
erdőgazdasági célra, tóként vagy szabadidős létesítménycéljara. A kialakult gödrök
medrét és partfalait úgy kell átalakííani, hogy azok rendezetté és egyszerű módon
karbantarthatóvá váljanak. A rézsű hajlásszöge 30'-ná1 meredekebb nem lehet. A
rekultivált terület felszinét legalább gyepesitésre elegendő termőtalaj-réteggel kell ellátni.
Közlekedési teniletek kialakítása és közlekedési létesítményekelhelvezése
12. §

(1) A közlekedéSi teületek

a közúti közlekedés (országos mellékút(települési fóutak), helyi
gyűjtőutak, kiszolgáló, kerékpáros, gyalogos utak és mezőgazdasági utak) területeiből
tevódnek össze.

A

(2)

község területén közlekedési célra területet felhasználni, közlekedési létesítmén}t
elhelyemi, megépíteni, korszenisíteni, és forgalomba helyemi csak az OTÉK, a hatályos
jogszabályok, valamint jelen rendelet előírásai szerint szabad.

(3)
(4)

21

(5)

S.

A 8458 sz. országos mellékút átkelési szakaszanak Petófi
Ady E. utcai része
távlatbarr az Arpád u, - Arany J. u. - Vasút u. közötti tömbbelsőn átvezetésre kerülő út
nyomvonalára kerül áthelyezésre, A létrejövő közlekedési csomópontokban egyértelmúen
meghatarozott forgalmi rendet kell kialakítani.
A község területén

2l Hatályon

naptól,

a

közutak és közterületek számára az OTEK-ban meghatározott, a

kívül helyezle a |U2016.(XII.9.) önkormányzati rendelet 13,§

e)

pontja . Hatályát veszti: 20l6.12. l5.

rendelet 5.számú melléklete szerinti építésiterületeket kell biaosítani. A szabályozási
szélességenbelúl csak a közut létesítményei,csomópontjai, mútárgyai, tartozékai,
kömyezetvédelmi berendezései és közmúvek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető.
A gyalogos közlekedés szárnfu a az úí-keresztmetszetekben megfelelő gyalogjárdákat,
illetve gyalogutakat kell biaosítani.22

(6)

Az

ingatlan-csatlakozások, kapubejárók kialakítása

szabályozások és az útkezelők előírásai szerint történhet.

(7)

Az

csak

a

vonatkozó ágazaíi

OTEK-ben meghatározott parkolási igényt elsődlegesen a saját telken, illetve a

közterületek közlekedésre szánt területe egy részének,vagy a közforgalom céljára átadott
magánűí területe egy részénekfelhasmálásával - az ílíkezelőjének hozzájaniásával
kell kielégíteni.

-

(8) A lakott területen belül a közlekedési utak, azok csomópontjai és a gyalogiárdak

előír1

szintú megvilágítását biztosítani kell.

(9) Az utak

(l0)

mentén az út keresztmetszetének megfelelően tervezett fásítást kell létesíteni.

23

zöldterületek kialakítása és zöldterületi létesítményekelhelyezése
13.§

(1)

kell kialakítani és fenntartani a közparkként és védőerdőként kijelölt
területeket.
'öldterületként

(2)

A

(3)

A

meglévő zöldfelületek folyamatos fenntartásriról, esetenkénti felújításráról az új
zöldfelületek megvalósításáról gondoskodni kell, területük más célra nem hasmálható fel.
község utcafásításiinak korszerúsítését,a zöldsávok
biztosítani kell.

kialakítását és karbantartását

(4) Az iníézményekterúleténlévő értékesnövényanyag védelmétaz iníézményektől meg
kell követelni.

(5) A külterület meglévő értékesnövényállományát számba kell vemi és anrrak védelmét
biaosítani kell.

Erdőterület

Módosította a l l/20l6. (XII.g.) önkormányzati rendelet 6,§. Hatályos 20l6.december l5. naptól.
Hatályon kívül helyeáe a ll/20l6.(XII.9.) önkormányzati rendelet l3.§ e) pontja . Halályát vesái: 20l6.12. l5.
naptól.
22
23

10

14.§

(1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület. Ide soroljuk az ingatlan-nyilvántartás szerint
erdő múvelésiágba taríozó területeket.

(D

24

(3) Erdőterületen építménytelhelyezni csak az OTEK 28. §-ban meghatározott feltételekkel
lehet.

Mezőgazdasági terület
15.§
(1)

A mezőgazdasági területen

az OTEK-ban felsorolt építményekés az erre a célra kijelölt

övezetben szélerőmű építményeihelyeáetők el. Az övezet lehet:
a) M jelű általrános mezőgazdasági övezet

b) Msz jelű

szélerőmű létesítésóre kijelölt általanos mezőgazdasági övezet
Mv jelű vízv édelmi mezőgazdasági terület 25

c)
(2)'u

(3) Az M jelű

mezőgazdasági területen építménytelhelyemi az OTEK -ban foglalt és az
alábbi feltételek betartása mellett lehet:

a)

1

b)

c)
d)

a szórványos beépülés elkerülése érdekébencsak a 10. 000 m2.t meghaladó területű
mezőgazdasági területen lévő ingatlanon helyeáető el épület.
a mezőgazdasági teriileten csak az útról közvetlenül megközelíthető, a létesítmény
rendeltetéséhezszükséges közművekkel ellátott ingatlanokon létesíthetó épület.
az épület körül, annak haszná|atba vételéiglegalább 10 m széles több szintű
védőfasítást kell telepíteni,
a vízfolyások és a tájkép védelme érdekébenaz alább| a tervlapon Mv jelölésú
mezőgazdasági területeken nem létesíthetőépület, nem folytatható állattartás:
da. ) 099,095 /2,09312 és 0|23 hrsz. út illetve a Hossávízű -patak között,
db.) a Hosszúvízű-patak és a Gyöngyös-patak

között,
dc.) a028l5 és 02814 brsz. út illetve a Gyöngyös patak között.27

()

(5)

'8

29

Az Msz jelú övezet

következó

területén szélerőmú-tomyok magassági korlátozás nélkül, a

védótávolságok megtartásával létesíthetőek:

2a

Hatályon kívül helyeae a 1,1/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelet 13,§ 0 pontja . Hatályát vesái: 2016.I2- 15.
naptól.
25
Módosította a l l/20l6. (XII.9.) önkormárryzati rendelet 7.§. Hatályos 20l6.december 15. naptól.
26
Hatályon kívül helylztl a l1/2O16.(XíI.9.) önkormányzati rendelet 13.§ g) pontja . Hatályíl yeszti| 20l6.12. 1 5.
naptóI.
2' Módosította a l l/2016. (xII.g.) önkormányzati

rendelet 8.§. Hatályos 20ló.december l5. naptól.
Hatályon kívül helyezte a lv2u,6.(XII.g.) önkormányzati rende|et l3.§ g) pontja . Hatályát vesái: 20l6.12.
naptól.
28

l 5.

11

Szélerómú-torony és gazdasági terület, mezőgazdasági épület között a legkisebb
védótávolság 150 m.
b) Szélerőmű-torony lakóterülettől legalább 800 m védőtávolság biaosításával
a)

létesíthető.

c) Szélerómú-torony nagyfeszültségú légvezetéktő1 legalább 80 m, termékvezetéktől
legalább 50 m távolságban létesíthetó.
d) Országos mellékutaktól 50 m védótávolságon belül szélerőmű-torony nem létesíthető.
e) Vasútvonal szélsó váganyától

méí50 m

védőtávolságon belül szélerőmű-torony nem

létesíüetó.
f) A szélerőmű-tornyok a közigazgatási hatar mentén úgy helyeáetők el, hogy a
szomszédos települések hataros jelenlegi teíület felhasználását nem korlátozza.
A védótávolságok a szélerőmű-tomyok tengelyétől mérl távolságokkal egyemek meg.

Kulturális örökségvédelem. helyi védelem
16.§

(1)
(2)
(3)

30
31

A

faiukép szempontjából jellegzetes, történeti, épiíészeti,kulturális szempontból
jelentősebb építményeket,épületeket önálló helyi rendelet alkotásával védelem alá kell
he,|rezni és lenntartásuk leltételeit abban rögzíteni.

A heÍyi védelem alá

tartozó építmény,épület esetén nem engedélyeáető anrrak lebontása,
jelentős átalakítása, eredeti arrányainak megvá|tozlatása ( pl.tető megemelése, hajlásszögének
válíortatása), külső megjelenésének( homlokzati nyílászárők, anyagok, díszek)
megváltoztatása, kivéve az eredeti állapot helyreállitását célző építésitevékenysóg.
Helyi védelemre javasoltak:

a)
b)

c)

Deák F .lltcai (262 hrsz.) stációsor és kápolna ( kálvária),
régi temető helytöíténeti vagy kulturális szempontból jelentős sírkövei,
a köztéri szobrok, emlékmúvek32

(4) 33
(5) 'o
29
30

A't l200't.(y1.25.) rendelettel módosítva. Hatályos 2007. jrinius 25. Úptól,
Halályon kívül helyezte a LI/20|6.(XI1.9.) önkormányzati rendelet 13.§ h) pontja . Hatályát vesái: 2016.12- 15.

naptól.
3l Hatályon kívül helyeáe a l l/2016.(xIL9.) önkormáLnyzati rendelet 13.§ h) ponlja . Hatályál veszli 201,6.12. 15.
naptól.
32 Módositotta a 11/201ó. (xn.9.) önkormányzati rendelet 9.§. Hatályos 20l6.december 15. naptól.
33
Hatályon kívül helyezte a 1l/2016.(X|I.9.) önkormányzati lendelet l3.§ h) pontja . Hatályát vesai: 2016,12. 15.
naptóI.
34

Hatályon kívül helyQzte a 1l/20l6.(Xl1.9.) önkormányzati

rendelet l3.§ h) pontja . Hatá|yát vesai: 2016.12. 15.

naptó1.

tz

Közmúellátás. közműlétesítmén},ek elhelyezése
17.§

(1) A belterületen tervezett közműlétesítmények elhelyezéséről a közműellátási tervek és a
vonatkozó szakági előírások szerint kell gondoskodni.

(2) A közműlétesítmények elhelyezésénélaz OTEK előírásait, valamint az ide vonatkozó
szabványokat és elóírásokat be kell tartani. A közműveket és a kóznrűlétesítményeket
köztedleten kell elheiyezni. Amennyiben nem közteíületen keül elhelyezéste, az
elhelyezéshez az érintett ingatlan tulajdonosának ahozzájátulása sztikséges.

(3) Utak alatt a közmúvek elhelyezésénéla távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét
mindig figyelembe kell venni. A csak távlatban várható közmű számélra a legkedvezőbb
nyomvonalú fektetési helyet szabadon ke1l hagyni.

(4) Nagynyomású ftldgázvezeték a 0262 hrsz. külterületi ingatlant és a 0234 és 0264

hrsz.

utakat keresztezi, biaonsági övezeIe a vezeíéktengelyétől mérve 25-25 m.

Nagyközép-nyomású ftildgaz távyezeíéka Sz.ombathely-Celldömölk vasútvonaltól délre,
attól kb. 25 m távolságban, leágazó vezetéke az Arany J. utca meghosszabbított
vonalában a gázlogadó állomásig halad, biaonsági övezete a vezeték tengelyétól 5-5 m.
A foldgáuvezetékek nyomvonala külterületen zászlókkal van jelezve.
A középnyomású öldgáz elosrtó-hálőzat védőtávolsága 4-4 m.
A giufogadó állomás biaonsági területe a külső falsíkjától mért 5 m.

(5)

t

A

középny omásű gáLzvezeték biáonsági övezete

kis

mértékbenéinti az a]ábbi

ingatlanokat: Damjanich 1.144,149lI,150,151,154 hrsz.

F.1.264,265,266,267,275,276
u.409/2,408 hrsz.35

A

Deák
hrsz. Arany J.u,377 llrsz., Vasút u.300,303,304 hrsz. Árpád

(6)

nagyfeszültségű ftild feletti villamos vezeték védőtávolsága külterületen a szélső
vezetékszáltól mérve
20 kV feszültségig 20-20 m,
20 kV feszültség felett 30-30 m.
Az erősaramú szabadvezetékek megközelítésére, keresáezésére vonatkozó részletes
szabályokat az MSZ 151- szabvránysorozaí tartalmazza. A belterületi vezetékszakaszok
védőtávolságait is e szerint kel1 alkalmazni.
A ftildben elhely ezett vezetékbiztonsági övezete 35 kV-ig 1-1 m, 35 kV felett 1,5- 1,5 m.
Szabadtéren elhelyezett villamos alállomás biaonsági övezete a létesítménykedtésétől,
vagy az ingatlarl határától mért 10 m.

(|

Épületet a közműves vízellátásba bekötni csak akkor szabad, ha a szennyvizet
közcsatomába vezetik el, vagy ideiglenes közrnűpótló zért (vizzáró) tároló biaosítja a
szennyviz elhely ezésétaz éríalmatlanító telepre tőrténő szállításig.

35

-

Módosította a l l/2016. (xII.g.) önkormányzati rendelet l0.§. Hatályos 20l6.december l5. naptól.
13

(8)

A

község belterületén az ltak mentén a csapadékvíz elvezetésétés folyamatos
továbbvezetését a befogadóig kiépített és folyamatosan karbantartott, lehetőség szerint
mederburkolatta] ellátott áíkok és átereszek segítségévelbiáosítani kell.

I(ömvezetvédelmi előírások

i8.§
(1)

36

(3)

A

Q)

3'

település területén bármilyen tevékenységcsak a vonatkozó jogszabály(ok)ban
rögzített, a védelmi kategóriarrak megfelelő határértékek betartásával folytatható. A
gazdasági területek lakóterületek felé eső részéna Szabályozási terven jelölt helyeken és
megadott szélességű több szintú véderdő sávokat kell telepíteni.

(4) "
(5) A szennyvízcsatoma megépítéséiga szemyvizet csak a minden olda|ró| vízzátró aknában
szabad tarolni és rendszeres üritéséről, az értalmatlanitő telepre törlénő szállitásáíőI az
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Az aktta vizzátőságát igazolni kel1.39
(6)

oo

t7l 4|t
Táj - és természetvédelmi

előírások

19.§o'

36

Hatályon kíVül helyeae a 11/20l6.(XlI.9.) önkormányzati rendelet 13,§ i)
naptól.
37
Hatályon kivül hely121!e a 1l/20l6.(XI1.9.) önkormányzati rendelet 13.§ i)
naptól.
38
Hatályon kívül helyeáe a l l/20l6.(xII.9.) önkormányzati rcndelet l3.§ i)
naptól.
39
Módosította a l 1/20l6. (XII.9.) önkormányzati rendelet 1l.§. Hatályos
40
Hatályon kívül helyezte a l l/2016.(XIí.9.) önkormányzati rendelet 13.§ i)
naptól.
al Hatályon kívül helyezte a 1l/20I6.(XII.9.) önkormányzati rendelet l3.§ i)
naptól.
42
Hatályon kívül hely)zt7 a 11/2016.(XlI.9.) önkormlányzati rendelet l3.§ j)
naptól.

pontja

,

Hatályát veszíi: 2016,12, 15,

pontja

.

Hatályát veszti:-2016.12. 15.

pontja

.

Hatályát vesái: 20l6.12. l5.

20l6.december l5. naptól.
. Hatályát vesái: 20l6.12.

pontja

pontja . Hatályát
pontja

.

15.

vesái 2016,12. 15.

Hatályát vesái: 2016.12- 15-

L4

záró rendelkezések
20. §
(1) Jelen önkormányzati rendelet 2002.október 5-én lép hatályba.
(2) A rendelet mellékletei:

a) 1. melléklet: Szabályozási terv, m 1:4000 SZT-IM készítéséve:

2020.mődosiíva:2020.
2. melléklet: Külterület szabályozási íew 712007 . (YI. 26.) sz. rendelettel
elfogadva Tsz.: 005/2006,Iéptéke: M 1:20000, készítéséve: 2007.
c) 3. melléklet: Paplányka lakóterület szabá|yozási terv, m 1:2000 Tsz.: 1009,
készítéséve: 201 1.
d) 4. melléklet: SZT-1.2 M jelú Szabályozási íerv, M:1:1000, készítéséve:2020.
közutak és közterületek számára meghatarozott építési
e) 5. melléklet:
területek -a3
b)

A

Csénye, 2020.május

1.

l: Král1 Csaba
polgármester

43

f#pi}

.land( ltoálg*rlu
i: Rauchné

Király Zq|zsanna :/
jegyző

\

Módosította a 4/2020.(III.13.) ónkormáLny2ti rendeIet 2,§. Hatályos 2020.május l.. naptól.
15

