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KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/1998.(X.20.) Kt. sz. rendelete 
 

Kunfehértó község helyi építési szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási  

terveinek megállapításáról. 
 

(egységes szerkezetben) 

Kunfehértó község képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. § (1), (3) bekezdésében, valamint a helyi 

önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §. /1/ bekezdésében biztosított 

feladat- és jogkörében eljárva, továbbá az országos településrendezési és építési követelmé-

nyekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) 2 § (1) bekezdés-

ben biztosított felhatalmazással élve az alábbi rendeletet alkotja meg: 

 

I. fejezet 

 

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1. §. 

(1) A rendelet hatálya Kunfehértó község (továbbiakban: község) közigazgatási területére 

terjed ki. 

(2) A község közigazgatási területén területet felhasználni, építési telket alakítani, építményt, 

építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, kor-

szerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban 

együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni  

 a) az OTÉK előírásai, 

 b)  az egyéb vonatkozó országos érvényű jogszabályok rendelkezései szerint, továbbá  

 c) a jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő T-3 jelű, a község központi belterüle-

tén és a központi belterület közvetlen szomszédságában lévő beépített illetőleg beépí-

tésre szánt területeken hatályos szabályozási tervlap (továbbiakban: T-3 tervlap),  

 d) a jelen rendelet 2. számú mellékletében szereplő T-4 jelű, a község egyéb belterületén 

(üdülőterület) hatályos szabályozási tervlap (továbbiakban: T-4 tervlap), és  

 e) a jelen rendeletben szereplő helyi építési szabályok szerint szabad.   

 

(3)
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II. fejezet 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  KÖVETELMÉNYEK 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

2. §. 

(1)
2
 A község közigazgatási területének egyes részei építési használatuk általános jellege, 

valamint sajátos építési használatuk szerint 

                                                           
1
 Hatályon kívül helyezte a 13/2006.(XI.15.) rendelet 

2
 Módosította a 13/2006.(XI.15.) rendelet 



 2 

 1. lakó-, 

   1.1. kisvárosias lakó-, 

   1.2. falusias lakó-, 

2. vegyes-, 

 2.1. településközpont vegyes-, 

3. gazdasági-, 

 3.1. kereskedelmi, szolgáltató-, 

 3.2. ipari-, 

4. üdülő-, 

 4.1. üdülőházas-, 

 4.2. hétvégi házas-, 

5. különleges-, 

  sportterület, 

  gondozási központ, 

  temető, 

  rekultiválandó, 

  szeméttelep, 

  szennyvíztisztító-mű, 

  vízmű, 

6. közlekedési- és közmű elhelyezési, hírközlési-, 

7. zöld-, 

8. erdő-, 

 8.1. védelmi erdő-, 

 8.2. gazdasági erdő-, 

 8.3. egészségügyi-szociális, turisztikai erdő, 

9. mezőgazdasági-, illetőleg 

10.     vízgazdálkodási, 

területbe tartoznak. 

 

(2) Az Étv. és az OTÉK alkalmazása szempontjából az (1) 1.-5. kategóriába sorolt területek 

beépített illetőleg beépítésre szánt területnek, a 6.-10. kategóriába tartozók pedig beépí-

tésre nem szánt területnek tekintendők. 

(3)
3
 A település egyes területeinek (1) bek. szerinti hovatartozását  

a)  a T-3 és T-4 tervlap érvényességi területén belül a tervlapokon szereplő kategória-

jelzés, különleges vízműterület esetén jelen rendelet 17. §, 

b)  a T-3 és T-4 tervlap érvényességi területén kívül 

 közlekedési, erdő-, mezőgazdasági illetőleg egyéb (vízgazdálkodási) terület fel-

használás esetén a földhivatali nyilvántartás, 

 gazdasági terület felhasználás esetén jelen rendelet 11. § (3) pontja, 

 különleges (rekultiválandó, kommunális szilárd hulladéklerakó, szennyvíztisztító-

mű) terület esetén jelen rendelet  17. §  

szerint kell megállapítani.” 
 

 (4) 
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ÉPÍTÉSI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A közművesítettség mértéke 

3. § 

(1) Részleges közművesítettség biztosítandó a T-3 és T-4 tervlap érvényességi területén. 

(2) A T-3 és T-4 tervlap érvényességi területén kívül eső területek közművesítetlenek, me-

lyek építési telkein az energia- és vízellátás, valamint a keletkező szenny- és csapadékvíz 

gyűjtése, elvezetése illetve ártalmatlanítása közműpótló berendezésekkel is biztosítható. 

 

Zöldfelület legkisebb mértéke 

4. § 

Az egyes építési övezetek telkein a zöldfelület legkisebb mértékének %-ban kifejezett mutató 

számát (Z) az övezetre megállapított max. beépítettségi mutatószámból (B) kell képezni a 

következő képlet szerint: Z = 0,5 x (100 - B). 

 

Környezetterhelési határértékek 

5. § 

/ Környezetterhelési határértékek/ 

(1)a) A község igazgatási területén az üzemi létesítménytől (üzemi telephelytől, berendezés-

től, technológiától, kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, 

továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajfor-

rástól), az építőipari kivitelezési tevékenységtől és a közlekedésből származó zaj terhe-

lési határértékei a mindenkor hatályos országos érvényű jogszabályok és a helyi zaj- és 

rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet szerint állapí-

tandók meg. 

 b) A terhelési határértékek országos jogszabály szerinti megállapításakor a zajtól védendő 

területek 1-4. sorszámú kategóriába való besorolása megegyezik a jelen rendelet szerinti 

területhasználati besorolással, kivéve a „T” jelű különleges temetőterületet, amely az 2. 

jelű zajvédelmi kategóriába tartozik.
5
 

 

(2) A település területére vonatkozó levegőtisztasági környezetterhelési határértékeket a minden-

kor érvényes országos érvényű jogszabályok és az erről szóló mindenkor hatályos helyi ren-

delet szerint kell meghatározni.
6
 

 

(3) A lakóterületeken és a vegyes területeken prémes haszonállat (nutria, pézsma, nyérc, róka 

stb.) nem tartható, az egyéb haszonállat tartásáról külön rendelet rendelkezik. 
  

 

(4) Üdülőterületen haszonállat nem tartható, a kedvtelésből tartott állatok (kutya, macska) 

számát az építési hatóság a körülmények mérlegelésével 5 db állatszám fölött korlátoz-

hatja. 

 

(5) -  (6)
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(Telekalakítás, terepszint alatti építmények) 

5/A.§ 

(1) Tömbön belül kijelölt övezeti határvonal az érintett telekhatárok korrekciója esetén au-

tomatikusan átkerül az engedélyezett új telekhatárokra. 

 

(2) Az egyes építési övezetekben terepszint alatti építmény a szabályozási tervben illetve 

jelen rendeletben meghatározott építési helyen belül létesíthető az előírt maximális beépí-

tettség betartásával.
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 

Lakóterület 

6. § 

(1) A KL jelű kisvárosias lakóterület helyi övezete az L6 jelű lakóövezet. 

(2) Az FL jelű falusias lakóterület helyi építési övezetei az L1, L2, L3, L4 és L5 jelű lakó-

övezetek. 
 

(3)   A „belterület” telkein 3,5 t önsúlynál nehezebb jármű – kivéve a mg. vontató, lassú jármű 

és a méhészeti tevékenységhez kötött, érvényes, ideiglenes rendszámmal ellátott gépjár-

művek - nem tárolható.
9
 

 

Kisvárosias lakóterület 

7. § 

(1) A kisvárosias lakóterület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, legfeljebb 8,5 

méter építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A kisvárosias lakóterületen az OTÉK 12. § (2) és (3) pontjában foglaltak szerint helyez-

hetők el létesítmények. 

(3) Az L6 jelű lakóövezetben a következő beépítési szabályok érvényesítendők:  

 szabadon álló beépítési mód; 

 legkisebb kialakítható telekméret: 3000 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 3000 m
2
; 

 maximális beépítettség: 25 %; 

 építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

 építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembe vé-

telével. 

Falusias lakóterület 

8. § 

(1) A falusias lakóterület legfeljebb 6,0 méter építménymagasságú lakóépületek, mező- és 

erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású ke-

reskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál. 

                                                           
8
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9
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(2) A falusias lakóterületen az OTÉK 14. § (2) pontjában foglaltak szerint helyezhetők el 

létesítmények, kivéve  

a) az 5. sorszámú kézműipari építmények közül a potenciális zajforrást jelentő kovács-, 

lakatos-, járműjavító faipari stb. mesterségek műhelyeit, amelyek az ügyfél által ké-

szíttetett és az épület engedélyezési tervével együtt benyújtandó, a várható zajkibocsá-

tást és a tervezett védelmet feltáró előzetes akusztikai szakvélemény alapján engedé-

lyezhetők, valamint  

 b) a 8. sorszámmal szereplő üzemanyagtöltő létesítményt, amely nem helyezhető el a területen. 

(3) A falusias lakóterület helyi építési övezeteinek beépítési előírásai: 

a) Az L1 jelű lakóövezet jellemzően a központi belterület fésűs beépítésű telektömbjei-

nek az övezeti kategóriája, amely legfeljebb 5,0 méter építménymagasságú épületek 

általában oldalhatáron álló, ritkábban szabadonálló elhelyezésére szolgál a következő 

beépítési szabályok szerint: 

1. legkisebb kialakítható telekméret: 900 m
2
; 

2. legkisebb beépíthető telekméret: 450 m
2
; 

3. maximális beépítettség: 25 %; 

4. építési hely, építési vonal és egyéb épület elhelyezési szabályok: a rendelet 4. 

számú mellékletében lévő B1 jelű beépítési előírások szerint. 

b)  Az L2 jelű lakóövezet jellemzően a központi belterület újabb kiosztású telektömbjeinek 

az övezeti kategóriája, amely legfeljebb 5,0 méter építménymagasságú épületek általá-

ban oldalhatáron álló, ritkábban szabadonálló elhelyezésére szolgál a következő beépíté-

si szabályok szerint: 

1. legkisebb kialakítható telekméret: 800 m
2
; 

2. legkisebb beépíthető telekméret: 600 m
2
; 

3. maximális beépítettség: 25 %; 

4. építési hely, építési vonal és egyéb épület elhelyezési szabályok: a rendelet 4. 

számú mellékletében lévő B2 jelű beépítési előírások szerint. 

c) Az L3 jelű lakóövezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, legfeljebb 

6,0 méter építménymagasságú épületek szabadonálló elhelyezésére szolgál a követ-

kező beépítési szabályok szerint: 

1. legkisebb kialakítható telekméret: 2000 m
2
; 

2. legkisebb beépíthető telekméret: 2000 m
2
; 

3. maximális beépítettség: 25 %; 

4. építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

5. építési vonal: a T-3 tervlap szerint, illetőleg elvi engedélyben állapítandó meg a 

kialakult állapotok figyelembe vételével. 

d) Az L4 jelű lakóövezet legfeljebb 5,0 méter építménymagasságú épületek 

szabadonálló elhelyezésére szolgál a következő beépítési szabályok szerint: 

1. legkisebb kialakítható telekméret: 2000 m
2
; 

2. legkisebb beépíthető telekméret: 2000 m
2
; 

3. maximális beépítettség: 25 %; 

4. építési hely és építési vonal: a T-3 tervlap szerint. 

e) Az L5 jelű lakóövezet legfeljebb 5,0 méter építménymagasságú épületek általában ikres, 

ritkábban szabadonálló elhelyezésére szolgál a következő beépítési szabályok szerint: 

1. legkisebb kialakítható telekméret: 900 m
2
; 

2. legkisebb beépíthető telekméret: 900 m
2
; 

3. maximális beépítettség: 25 %; 

4. építési hely és építési vonal: a T-3 tervlap szerint. 
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f) Az L6 lakóövezet legfeljebb 5,0 méter építménymagasságú épületek oldalhatáron ál-

ló elhelyezésére szolgál a következő beépítési szabályok szerint: 

1. legkisebb kialakítható telekméret: 450 m
2
; 

2. legkisebb beépíthető telekméret: 450 m
2
; 

3. maximális beépítettség: 30 %; 

4. építési hely, építési vonal és egyéb épület elhelyezési szabályok: a rendelet 4. 

számú mellékletében lévő B5 jelű beépítési előírások szerint.”
10

 

Vegyes terület 

9. § 

A TV jelű településközpont vegyes terület helyi építési övezetei a V1, V2 és V3 jelű vegyes 

övezetek. 

 

Településközpont vegyes terület 

10. § 

(1) A településközpont vegyes terület egy, vagy több önálló rendeltetési egységet magába 

foglaló, legfeljebb 8,5 méter építménymagasságú lakó és olyan igazgatási, kereskedelmi, 

szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális 

épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek 

zavaró hatással a lakófunkcióra. 

(2) A településközpont vegyes területen az OTÉK 16. § (2) és (3) pontjában foglaltak szerint 

helyezhetők el létesítmények, kivéve a (2) bekezdésben 7. sorszámmal szereplő parkoló-

ház és üzemanyagtöltő létesítményt és a (3) bekezdésben 2. sorszámmal szereplő termelő 

kertészeti építményt. 

(3) A településközpont vegyes terület helyi építési övezeteinek beépítési előírásai: 

     a)
11

 A V1 jelű vegyes övezet jellemzően a településközpontot alkotó telekcsoportok öveze-

ti 

kategóriája, amely legfeljebb 6,0 méter építménymagasságú épületek általában 

oldalhatáron álló, ritkábban szabadon álló elhelyezésére szolgál a következő szabályok 

szerint: 

 legkisebb kialakítható illetve beépíthető telekméret: 300 m
2
; 

 maximális beépítettség: 60 %; 

 építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

 építési vonal: a T-3 tervlap szerint, illetőleg elvi engedélyben állapítandó meg a ki-

alakult állapotok figyelembe vételével. 
 

 b) A V2 jelű vegyes övezet jellemzően a nagy kerttel rendelkező intézmények övezeti 

kategóriája, amely legfeljebb 8,5 méter építménymagasságú épületek oldalhatáron 

vagy szabadon álló elhelyezésére szolgál a következő beépítési szabályok szerint: 

 legkisebb kialakítható telekméret: 6000 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 6000 m
2
; 

 maximális beépítettség: 25 %; 

 építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

 építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembe 

vételével. 
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 Megállapította a 13/2004.(X.29.)Kt.sz.  rendelet 
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 c) A V3 jelű vegyes övezet legfeljebb 7,0 méter építménymagasságú épületek szabadon  

 álló elhelyezésére szolgál a következő beépítési szabályok szerint: 

 legkisebb kialakítható telekméret: 1200 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 800 m
2
; 

 maximális beépítettség: 40 %; 

 építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

 építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembe 

vételével. 

 

Gazdasági terület 

11. § 

(1) A KG jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület helyi építési övezetei a G1, G2 és 

G3 jelű gazdasági övezetek. 

(2) Az IG jelű ipari gazdasági terület helyi építési övezetei az I1, I2 és I3 jelű ipari övezetek. 

(3) Az alábbiakban felsorolt külterületi állattartó illetve lakott majorok beépített területnek 

minősülnek: 

 a) G3 jelű gazdasági övezetbe tartozik a 

  060 helyrajzi számú "Figura tanya", s a 

  097 helyrajzi számú "Stroh telep". 

 b) I3 jelzésű ipari övezetbe tartozik a 

  084 helyrajzi számú "Előre" szövetkezeti major, 

            051 helyrajzi számú "Béke" major és a 

           -  06 helyrajzi számú marhatelep  

 

Kereskedelmi, szolgáltató terület 

12. § 

(1) A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevé-

 kenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A kereskedelmi, szolgáltató terület 

 G1 és G2 jelű gazdasági övezeteiben az OTÉK 19. § (2) és (3) pontja, 

– G3 jelű gazdasági övezetében az OTÉK 19. § (2) 1.,2. pontja szerinti létesítmények he-

lyezhetők el. 

(3) A kereskedelmi, szolgáltató terület helyi építési övezeteinek beépítési előírásai: 

a) A G1 jelű gazdasági övezet legfeljebb 6,0 méter, illetve – a beépíthető terület maxi-

mum 30 %-án – a a különleges technológiai követelményeknek megfelelő, de 20 m-

nél nem nagyobb építménymagasságú épületek szabadon álló vagy ikres elhelyezésére 

szolgál a következő szabályok szerint: 

 legkisebb kialakítható telekméret: 1500 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 1500 m
2
; 

 maximális beépítettség: 30 %; 

 építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

 építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembe 

 vételével. 
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 b) A G2 jelű gazdasági övezet legfeljebb 4,5 méter, illetve – a beépíthető terület maxi-

mum 30 %-án – a a különleges technológiai követelményeknek megfelelő, de 20 m-

nél nem nagyobb építménymagasságú épületek oldalhatáron, vagy szabadon álló elhe-

lyezésére szolgál a következő beépítési szabályok szerint: 

 legkisebb kialakítható telekméret: 1000 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 500 m
2
; 

 maximális beépítettség: 30 %; 

 építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

– építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembe 

vételével. 

c) A G3 jelű gazdasági övezet legfeljebb 6,0 méter, illetve a különleges technológiai kö-

vetelményeknek megfelelő építménymagasságú épületek szabadon álló elhelyezésére 

szolgál a következő beépítési szabályok szerint: 

 legkisebb kialakítható telekméret: 6.000 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret:   3.000 m
2
; 

 maximális beépítettség: 20 %; 

 építési hely: a meglévő épületek helye építési helynek minősül, új épületek a telek-

határoktól legalább 6,0 méter távolságra építendők; 

 építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembe   vé-

telével. 

Ipari terület 

13. § 

(1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek 

más beépített, illetve beépítésre szánt területen nem helyezhetők el. 

(2) 12
Az ipari terület 

-  I1 és I2 jelű övezetei az OTÉK 20. § alkalmazása szempontjából nem jelentős zavaró 

hatású, egyéb ipari területnek minősülnek, amelyek elsősorban az ipari, az energia-

szolgáltatási és a településgazdálkodási építmények, másodsorban pedig a tulajdonos, 

a használó és a személyzet lakásainak a gazdasági tevékenységi célú épületen belül 

történő elhelyezésére szolgálnak, 

-  I3 jelű övezete az OTÉK 20, § alkalmazása szempontjából akár jelentős mértékű zavaró 

hatású, akár egyéb területként beépíthető. 

-  I1 és I2 jelű övezetei az OTÉK 20. § alkalmazása szempontjából nem jelentős zavaró 

hatású, egyéb ipari területnek minősülnek, amelyek elsősorban az ipari, az energia-

szolgáltatási és a településgazdálkodási építmények, másodsorban pedig a tulajdonos, 

a használó és a személyzet lakásainak a gazdasági tevékenységi célú épületen belül 

történő elhelyezésére, s az ipari tevékenységhez kapcsolódó kereskedelmi egység léte-

sítésére szolgálnak,  

-  I3 jelű övezete az OTÉK 20, § alkalmazása szempontjából akár jelentős mértékű zavaró 

hatású, akár egyéb területként beépíthető. 

 

(3) Az ipari terület helyi építési övezeteinek beépítési előírásai: 

 a) Az I1 jelű ipari övezet legfeljebb 8,0 méter, illetve – a beépíthető terület maximum  

30 %-án – a különleges technológiai követelményeknek megfelelő, de 20 m-nél nem 

nagyobb építménymagasságú épületek szabadon álló vagy ikres elhelyezésére szolgál 

a következő beépítési szabályok szerint: 

                                                           
12

 Kiegészítette a 13/2006.(XI.15.) rendelet 



 9 

 legkisebb kialakítható telekméret: 1500 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 1500 m
2
; 

 maximális beépítettség: 30 %; 

 építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

 építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembe 

véte lével. 
 

b) Az I2 jelű ipari övezet legfeljebb 10,00 méter, illetve – a beépíthető terület maximum  

30 %-án – a különleges technológiai követelményeknek megfelelő, de 20 m-nél nem 

nagyobb építménymagasságú épületek, és legfeljebb 50 m magas távközlési torony 

szabadonálló elhelyezésére szolgál a következő beépítési szabályok szerint:
13

 

 legkisebb kialakítható telekméret: 10000 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 10000 m
2
; 

 maximális beépítettség: 30 %; 

 építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

– építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembe 

vételével 
 

c) Az I3 jelű ipari övezet legfeljebb 6,0 méter, illetve – a beépíthető terület maximum  

30 %-án – a különleges technológiai követelményeknek megfelelő, de 20 m-nél nem 

nagyobb építménymagasságú épületek szabadon álló elhelyezésére szolgál a követke-

ző beépítési szabályok szerint: 

 legkisebb kialakítható telekméret: 10000 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 5000 m
2
; 

 maximális beépítettség: 20 %; 

 építési hely: az épületek a telekhatároktól legalább 6,0 méter távolságra építendők; 

 építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembe 

vételével. 

Üdülőterület 

14. §
14

 

(1) A HÜ jelű hétvégi házas üdülőterület helyi építési övezetei az Ü1 és Ü2 jelű üdülőöveze-

tek. 

(2) Az ÜÜ jelű üdülőházas terület helyi építési övezete az  Ü3 ésÜ4 jelű üdülőövezet. 

(3) Az üdülőterületen az OTÉK 21. § (3) pontjában kivételként említett állattartó épület (a   

 lovas turizmust szolgáló lóistálló) sem helyezhető el. 

 

Üdülőházas terület 

15. §
15

 

(1) Az ÜÜ jelű üdülőházas területen az OTÉK 22. § szerint helyezhetők el építmények, az 

„üdülőtábor” fogalmába beleértve az üdülőterületen élők ellátását szolgáló kereskedelmi, 

vendéglátó, szolgáltató, továbbá szálláshely szolgáltató, szórakoztató, egészségügyi és szo-

ciális létesítmények is. 
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(2)
16

  Az üdülőházas terület Ü3 jelű üdülőövezetének beépítési szabályai: 

 beépítési mód: oldalhatáron vagy szabadon álló; 

 maximális építménymagasság: 6,5 méter; 

 legkisebb kialakítható telekméret: 10000 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 10000 m
2
; 

 maximális beépítettség: 15 %; 

 építési hely: a T-4 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

 építési vonal: a kialakult beépítéshez való igazodás céljából az előkert vonalán, vagy 

a meglévő épülethez csatlakozva kell az új épületeket elhelyezni.” 

(3)
17

 Az üdülőházas terület Ü4 jelű üdülőövezetének beépítési szabályi: 

– beépítési mód: szabadon álló 

– maximális építménymagasság: 6,5 méter; 

– legkisebb kialakítható telekméret: 800 m²; 

– legkisebb beépíthető telekméret: 500 m²; 

– maximális beépítettség: 30%; 

– építési hely: a T-4 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

– építési vonal: a kialakult beépítéshez való igazodás céljából az előkert vonalán, vagy a 

meglévő épülethez csatlakozva kell az új épületeket elhelyezni. 

 

Hétvégi házas terület 

 

16. §
18

 

(1) A HÜ jelű hétvégi házas területen legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek helyezhe-

tők el csoportos vagy egyedi formában. 

(2) A hétvégi házas terület Ü1 jelű üdülőövezetében az (1) bekezdés szerinti üdülőépületen 

kívül helyezhető el: 

 1. szálláshely szolgáltató épület; 

 2. az üdülőlakosság ellátását szolgáló kereskedelmi szolgáltató épület; 

 3. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; 

 4. sportlétesítmény (vendéglátás nélkül); 
  

(3) A hétvégi házas terület helyi építési övezeteinek beépítési előírásai: 

a) Az Ü1 jelű üdülőövezet jellemzően az egyéb belterület újabb kiosztású (II. ütemben 

kialakított, vagy eztán kiosztandó) telektömbjeinek övezeti kategóriája, amely legfel-

jebb   4,5 méter építménymagasságú épületek oldalhatáron vagy szabadon álló elhelye-

zésére szolgál a következő beépítési szabályok szerint: 

 legkisebb kialakítható telekméret: 420 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 350 m
2
; 

 maximális beépítettség: 20 %; 

 építési hely, építési vonal és egyéb épület elhelyezési szabályok: a rendelet 4. számú 

mellékletében lévő B3 jelű beépítési előírások szerint. 
  

b) Az Ü2 jelű üdülőövezet jellemzően az egyéb belterület régebbi kiosztású (I. ütemben 

kialakított) telektömbjeinek övezeti kategóriája, amely legfeljebb 4,5 méter építmény- 

magasságú épületek elhelyezésére szolgál a következő szabályok szerint: 

– legkisebb kialakítható telekméret: 250 m
2
; 
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– legkisebb beépíthető telekméret: 100 m
2
;
19

 

– maximális beépítettség: 30 %; 

– beépítési mód, építési hely, építési vonal és egyéb épület elhelyezési szabályok: a 

rendelet 4 .számú mellékletében lévő B4 jelű beépítési előírások szerint. 

  

Különleges terület 

17. § 

(1) Az SP, G és TE jelű különleges területek helyi építési övezetei a K1, K2 és K3 jelű kü-

lönleges övezetek. 

(2) Az SP jelű különleges terület közhasználatú, vagy közhasználat elöl elzárt sportpályák és 

kapcsolódó építményei (öltöző-, vendéglátó illetve karbantartó épület, lelátó, edzőtermek, 

stb.), valamint a vízgazdálkodással kapcsolatos és fürdő-létesítmények elhelyezésére 

szolgál:
20

 

 beépítési mód: oldalhatáron vagy szabadon álló; 

 maximális építménymagasság: 4,5 méter; 

 legkisebb kialakítható telekméret: 10000 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 10000 m
2
; 

 maximális beépítettség: 10 %; 

 építési hely: a T-4 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

–  építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembe véte-

lével. 

(3) A G jelű különleges egyéb terület nem közterületi rendeltetésű része az idős lakosok gon-

dozására, ellátására vagy otthonaként szolgáló létesítmény elhelyezésére szolgál, amely a 

közterületként kijelölt területrész egyidejű parkosítása mellett építhető be, a K2 jelű épí-

tési övezet következő előírásai szerint: 

 beépítési mód: oldalhatáron vagy szabadon álló; 

 maximális építménymagasság: 6,5 méter; 

 legkisebb kialakítható telekméret: 5000 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 5000 m
2
; 

 maximális beépítettség: 20 %; 

 építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

 építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembe véte- 

 lével; 

 az építési telek zöldfelületként fenntartandó hányadát kertészeti kiviteli terv alapján, a    

G jelű terület közterületi részével összhangban kell  kialakítani és gondozni, a kerté-

szeti tervet az épület(ek) engedélyezési tervével egyidejűleg kell benyújtani az építés-

ügyi hatósághoz, a terv megvalósítása (növénykiültetés, kerti utak, burkolási, közmű-

építési munkák) az épület használatbavételének feltétele. 

 (4) A „G” jelű különleges terület nem közterületi rendeltetésű része igazgatási, szolgáltató, 

vendéglátó, oktatási, és egyéb közösségi szórakoztató épület, valamint az idős lakosok 

gondozására, ellátására vagy otthonaként szolgáló létesítmény elhelyezésére szolgál, 

amely a közterületként kijelölt területrész egyidejű parkosítása mellett építhető be, a K2 

jelű építési övezet következő előírásai szerint:
21
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 beépítési mód: oldalhatáron vagy szabadon álló; 

 maximális építménymagasság: 6,5 méter; 

 legkisebb kialakítható telekméret: 5000 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 5000 m
2
; 

 maximális beépítettség: 20 %; 

 építési hely: a T-3 tervlap szerint megjelölt telekrész; 

 építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok figyelembe véte-

lével.  

(5)
22

 A T-3 és T-4 tervlapon KÖ jellel ellátott vízműterületek a rendeltetéshez kapcsolódó 

építmények elhelyezésére szolgálnak a következő övezeti előírások szerint: 

 beépítési mód: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok és a technológiai 

szükségesség figyelembe vételével; 

 maximális építménymagasság: 5,0 méter; 

 legkisebb kialakítható telekméret: 450  m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 450  m
2
; 

 maximális beépítettség: 30 %; 

 építési hely: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok és a technológiai szük-

ségesség figyelembe vételével; 

–  építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok és a technológiai 

szükségesség figyelembe vételével. 

(6)
22

 Különleges rekultiválandó területnek minősül a rendelet 3. sz. mellékletében szereplő 

településszerkezeti tervben R jellel megkülönböztetett 097/51 helyrajzi számú terület, 

amelyet az ipari szennyvíz káros anyagokkal elszennyezett. A terület szabályszerű ártal-

matlanítása a tulajdonos feladata. A területen az ártalmatlanításhoz feltétlenül szükséges 

építmények helyezhetők el a következő övezeti előírások szerint: 

 beépítési mód: szabadon álló; 

 maximális építménymagasság: 5,0 méter; 

 legkisebb kialakítható telekméret: 10000 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 10000 m
2
; 

 maximális beépítettség: 1 %; 

 építési hely: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok és a technológiai szük-

ségesség figyelembe vételével; 

–  építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok és a technológiai 

szükségesség figyelembe vételével. 

(7)
 22

 A (6) bekezdés szerinti különleges rekultiválandó terület 1 km-es körzetén belül csak 

akkor megengedett az 

a) állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület létesítése, ha a népegészségügyi és kör-

nyezetvédelmi szakhatósági vélemény 

b) üzemi állattartás (akkor is, ha építési engedélyezési eljárás egyébként nem szükséges), 

vagy  a 100 m2-nél nagyobb alapterületű állattartó épület létesítése, ha a környezetvé-

delmi, valamint az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző szakhatósági vélemény az  

adott ügyre vonatkozóan nem tartalmaz jogszabályon alapuló ellenvetést. 

(8)
 22

 A rendelet 3. sz. mellékletében szereplő településszerkezeti tervben SZ jellel 

megkülönböztetett különleges kommunális szilárd hulladék lerakó terület a működési en-

gedélyben  szereplő határidőkkel és feltételekkel a kommunális szilárd hulladékok lera-
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kására szolgál, és utógondozási terv szerint rekultiválandó. E rendeltetéseknek megfele-

lően helyezhetők el rajta építmények a következő övezeti előírások szerint: 

 beépítési mód: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok és a technológiai 

szükségesség figyelembe vételével; 

 maximális építménymagasság: 5,0 méter; 

 legkisebb kialakítható telekméret: 10000 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 10000 m
2
; 

 maximális beépítettség: 1 %; 

 építési hely: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok és a technológiai szük-

ségesség figyelembe vételével; 

–  építési vonal: elvi engedélyben állapítandó meg a kialakult állapotok és a technológiai 

szükségesség figyelembe vételével. 

(9)
 22

 A (8) bekezdésben szereplő különleges kommunális szilárd hulladék lerakó terület 

elsődleges és másodlagos védőzónájára a következő szabályok vonatkoznak: 

(a) elsődleges védőzónájában (határaitól mért 300 m-en belül) lakás, állandó emberi tar-

tózkodásra szolgáló épület nem létesíthető,   

(b)másodlagos védőzónájában (határaitól mért 300-1000 m között) állandó emberi tar-

tózkodásra szolgáló épület csak közegészségügyi szakhatósági vélemény, állattartó 

épület csak állategészségügyi szakhatósági vélemény alapján engedélyezhető. 

(10)
 22

 A rendelet 3. sz. mellékletében szereplő településszerkezeti tervben SZE jellel 

megkülönböztetett különleges szennyvíztisztító-mű terület a rendeltetésének megfelelő 

építmények elhelyezésére szolgál, a következő előírások szerint: 

 beépítési mód: elvi engedélyben állapítandó meg a technológiai szükségesség és a tájvé-

delmi szempontok figyelembe vételével; 

 maximális építménymagasság: 5,0 méter, illetve a technológiához feltétlenül szükséges méret; 

 legkisebb kialakítható telekméret: 5000 m
2
; 

 legkisebb beépíthető telekméret: 5000 m
2
; 

 maximális beépítettség: 40 %; 

 építési hely:  a technológiai szükségesség és a tájvédelmi szempontok figyelembe vételé-

vel elvi építési engedélyben  állapítandó meg; 

–  építési vonal: a műszaki indokoltság  és a tájvédelmi szempontok figyelembe vételével elvi 

építési engedélyben  állapítandó meg; 

– a telep határán belül, jellemzően a telekhatár közelében  takarófásítás telepítendő legalább 

100 db nemes, előnevelt, tájba illő fa kiültetésével. 

(11)
 22

 A (10) bekezdésben szereplő különleges szennyvíztisztító-mű terület határaitól mért 

300 m-en belül) lakás, állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület nem létesíthető. 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Közlekedési és közműterület 

18. § 

(1) A T-3 és T-4 tervlapok érvényességi területén belül a közlekedési  és közműterület  

 1. gépjármű-közlekedési nyomvonalait (főbb útvonalak úttengely jelöléssel) és ezek köz-

lekedéshálózati szerepét (települési főút "F" jelzéssel, települési mellékút "M" jelzés-

sel, kiszolgáló utak jelzés nélkül), 
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 2. az utak építési területsávjainak (kótázott, vagy lépték szerint 1 méter pontossággal 

mérhető) szélességi méretét, 

 3.  a közcélú parkolók létesítési helyét és elrendezésük irányadó jellegét, 

 4. a fásított területként kezelendő közlekedési területrészek (kótázott, vagy lépték szerint 

1 méter pontossággal mérhető) szélességi méretét, 

       a tervlapok ábrázolása szerint kell megállapítani. 

(2) A T-3 és T-4 tervlapok érvényességi területén kívül eső utakra vonatkozó szabályok: 

 1. Földhivatali nyilvántartásba bejegyzett út csak abban az esetben szüntethető meg, ha 

  eltérő tulajdonban lévő földrészletek közti közlekedésre nem szolgál. 

 2. A 016, 020, 0100/4 és 0136 helyrajzi számokon nyilvántartott ún. "Keceli" vagy 

  "Kiskeceli" út, a 011/1 helyrajzi számú ún. "Mélykúti" út, a 084/3,10, és 055/11 

  helyrajzi számú ("Előre" és "Béke") major-bejáróút, valamint a Parcell 071/1,2, hely

     rajzi számú útja településrészek közötti átközlekedésre illetőleg közműnyomvonalak 

     vezetésére szolgál, ezért távlati területbiztosítás érdekében a velük szomszédos ingatla-

  nokon kerítés és épület csak a közlekedési terület középvonalától számított 11,0 méter 

  széles sávon kívül helyezhető el. 

(3) A központi belterületen az Ady - Kossuth - Széchenyi és a Petőfi utca mentén, valamint 

az ezeket összekötő Rózsa és Viola - Arany J. utcákban új, utcánként egységes fafajú, le-

galább egyoldali fasor telepítendő a következő fajok egyedeiből: 

 1. Ezüst hárs  Tilia argenta; 

 2. Korai juhar  Acer platanoides; 

 3. Ezüst juhar  Acer saccharinum; 

 4. Gesztenye  Aesculus hoppocastanum; 

 5. Ostorfa  Celtis occidentalis; 

 6. Virágos kőris  Fraxinus ornus. 

(4)  A belterületek (3) pontban nem említett utcáiban a villamos- illetve távközlési nyomvo-

nalat úgy kell kialakítani, bővíteni, lehetőség szerint föld alatt vezetni, hogy legalább 

egyik utcaoldalon a fasor csonkolás nélkül megtartható illetve kialakítható legyen. Új te-

lepítés, vagy a meglévő fasor kiegészítése, cseréje során a fafajt utcánként egységesen a 

(3) pontban javasolt fajok közül kell megválasztani. 

(5) A központi belterület 393/10 helyrajzi számú telke távközlési torony elhelyezésére szol-

gál.
23

 

 

(6) A „belterület” és „egyéb belterület” közútjain, közutakkal határos parkírozókban, közterü-

leteken a 3,5 t. önsúlynál nehezebb gépjármű, mezőgazdasági vontató, pótkocsi nem vá-

rakozhat.
24

 

 

(7) A 097/430 helyrajzi számú, „FL” jelű falusias lakóterületbe, s a 097/507 helyrajzi számú, 

„KG” jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe sorolt telkeknek az 5412. jelű 

Kiskunhalas-Csávoly országos összekötőútról való közvetlen feltárása nem engedhető 

meg.
25

 

 

                                                           
23

 kiegészítette a 13/2001.(XI.15.) sz. rendelet 
24

 Módosította a  3/2008.(II.14.) rendelet 
 

25
 Megállapította a 13/2004.(X.29.)Kt.sz.  rendelet 
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Zöldterület 

19. § 

(1)  A KP jelű közparkokban az OTÉK 27. § (4) bekezdéstől eltérően a következő létesítmé-

nyek helyezhetők el: 

 a) a Szabadság téri parknak az ingatlan nyilvántartásban "a" jellel megkülönböztetett, 

díszpark céljára szolgáló részén csak sétaút,  és képzőművészeti alkotás, 

 b) a Szabadság téri park "b" és "c" jelű ingatlan nyilvántartási részén sétautak, pihenő- és 

játszóhelyek, továbbá egységes építészeti megjelenéssel, max. 3,5 méter építményma-

gassággal kereskedelmi és szolgáltató egységek épületei, és mosható burkolaton a napi 

piac árusító asztalai, 

 c) az a), b) pontban nem említett közparkokban csak a pihenést és a testedzést szolgáló 

építmények (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.). 

(2) A közparkok területének, vagy növényállományának több, mint egynegyedét érintő nö-

vénytelepítési, burkolási, átalakítási munkákat a meglévő egészséges és értékes növényál-

lomány  lehetőség szerinti megőrzésével, kertészeti kiviteli terv alapján kell elvégezni. 

 

Erdőterület 

20. § 

(1) A település erdőterületei rendeltetésük szerint 

 1.  védelmi (talajvédelmet szolgáló), 

 2. gazdasági (termelési, szaporító, vadgazdálkodási) és 

 3. egészségügyi-szociális, turisztikai 

 típusú célokat szolgálnak. 

(2) Az erdőterületek (1) szerinti hovatartozását az 1. és 2. típusú felhasználási módok és cse-

réjük esetén az erdőművelési terv határozza meg. 

(3) Egészségügyi-szociális és turisztikai célú erdőterület a 0129/4 helyrajzi szám alatt kiala-

kított, a rendelet 3. sz. mellékletében szereplő településszerkezeti tervben ekként megkü-

lönböztetett ún. "Erdei Ferenc parkerdő", melynek rendeltetését csak jelen rendelet mó-

dosításával lehet megváltoztatni. 

(4) Az (1) 1. és 2. felhasználási típusba tartozó erdőterületek – a megfelelő engedélyezési 

eljárás szerint – átalakíthatók egészségügyi-szociális és turisztikai célú parkerdővé. 

(5) Az erdőterületek által közrezárt, művelésből kivett, a földhivatali nyilvántartásban "ud-

var"-ként szereplő meglévő telkek a meglévő mezőgazdasági tanyákra vonatkozó, a ren-

delet 21. § (1) pontjában szereplő helyi szabályok szerint építhetők be. 

(6) Az erdőterületeken az OTÉK 28. § (4) szerint létesülő építményeket lehetőség szerint 

összevontan, egy épületben (épületcsoportban) és az épület (épületcsoport) közvetlen 

környékén kell elhelyezni. 

(7)  A Fehértó régi medrének (hrsz.: 0152) 200 méteres körzetében sem építmény, sem tuskó 

halom nem helyezhető el, tilos a műtrágyázás, a szennyvízszikkasztás és a szemétlerakás. 

(8) A 0115/2 helyrajzi számú erdőterület (4) szerinti kialakítása esetén az OTÉK 28. § (4) 

pontjában biztosított beépítési lehetőség a következő helyi szabályokkal egészül ki: 

 a) az érintett erdőterületre részletes szabályozási terv készítendő; 

 b) az erdő rendeltetésének megfelelő építménynek tekintendő az idegenforgalmat 

  szolgáló vendéglátó és szállásépület is; 

 c) az építménymagasság legfeljebb 4,5 méter lehet; 
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 d) az épületek kialakítása a településen és környékén fellelhető erdészház-építési hagyo-

mányokat kövesse. 

(9) A Fehértó régi medrének (hrsz.: 0152) 1 km-es körzetében az erdőterület aránya nem 

haladhatja meg a jelen rendelet hatályba lépésekor kimutatott értéket. 

 

Mezőgazdasági terület 

21. § 

(1) A földhivatali nyilvántartás szerint 1998. január 1-én már meglévő tanyagazdaságok épü-

letei újjáépíthetők, új gazdasági épületek létesíthetők, a meglévő lakóépületek max. 25 

m
2
-rel bővíthetők, amennyiben az ingatlan nyilvántartás szerint önálló alrészletben be-

jegyzett tanyaudvar beépítettsége nem haladja meg a 30 %-ot.  

(2) Az (1) pont szerinti meglévő tanyagazdaságok beépítési szabályai: 

 a) a telken meglévő épületek helye építési helynek minősül, az új építési hely határa a 

           telekhatároktól  4,5 méterre helyezkedik el; 

 b) a különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 méter lehet.  

(3) Új tanyás telken lakóépület a  

a) 6000-30000 m
2
 területű telken akkor építhető, ha az legalább 30 méter átlagszélességű,      

 ekkor: 

 a telek összes beépített területe nem haladhatja meg sem a 900 m
2
-t, sem a telek 

területének 5 %-át, 

 műszakilag különálló lakóépület a telek területének legfeljebb 3 %-át foglalhatja el; 

 építési helye a telekhatároktól legalább 4,5 méterre helyezkedik el; 

 a műszakilag különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 méter lehet; 

 

 b) legalább 30000 m
2
 területű és legalább 100 méter átlagszélességű telken a telek legfel-

     jebb 3 %-os beépítettsége mellett építhető, ekkor 

 műszakilag különálló lakóépület a telek területének legfeljebb 1,5 %-át foglalhatja 

el; 

 építési helye a telekhatároktól legalább 7,5 méterre helyezkedik el; 

 a különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 7,5 méter lehet. 

(4)
26

 A rendelet 11. § (3) b./ pontja szerinti állattartó majorok 300 méteres körzetén belüli 

mezőgazdasági területen  csak akkor megengedett az 

a)  állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület létesítése, ha a népegészségügyi és kör-

nyezetvédelmi szakhatósági vélemény 

b) üzemi állattartás (akkor is, ha építési engedélyezési eljárás egyébként nem szükséges), 

vagy  a 100 m
2
-nél nagyobb alapterületű állattartó épület létesítése, ha a környezetvé-

delmi, valamint az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző szakhatósági vélemény  

az adott ügyre vonatkozóan nem tartalmaz jogszabályon alapuló ellenvetést. 

 
 

(5) A (4) bek-ben szereplő szakhatósági véleményeket az építési engedélyt kérő, vagy az 

 üzemi állattartást folytató ügyfélnek kell beszereznie. 

                                                           
26

 Módosította a 13/2006.(XI.15.) rendelet 
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(6) A (4) szerinti helyi jogszabály alkalmazásakor üzemi állattartásnak minősül, ha az érintett 

területen egyféle állat tartása esetén az állatlétszám eléri a következőkben felsorolt meny-

nyiséget: 

       30 db  szarvasmarha 

   200 db  birka 

   100 db  sertés 

     30 db  ló 

            1000 db  brojler
27

 

   100 db  pulyka, lúd, kacsa vagy tyúk 

     40 db  anyanyúl (és szaporulata). 
 

Kétféle állat egyidejű tartásakor a felsorolt mennyiségek fele, három- és többféle állat 

egyidejű tartásakor pedig 3/10-ed része veendő figyelembe. 

(7) A T-3 és T-4 tervlapok érvényességi területének 300 méteres körzetén belüli mezőgazda-

sági területen, az (6) szerinti üzemi állattartás, vagy a 100 m
2
-nél nagyobb alapterületű ál-

lattartó épület létesítése nem megengedett.
28

 

(8) A Fehértó régi medrének (hrsz.: 0152) 200 méteres körzetén belüli mezőgazdasági terüle-

ten állattartó épület nem létesíthető, tilos a műtrágyázás, a szennyvízszikkasztás, valamint 

trágyadomb és szemét elhelyezése. 

 

Vízgazdálkodási terület
29

 

22. § 

(1) A Fehértó régi medre (hrsz.: 0152), valamint a Kőröséri főcsatorna egyéb vízgazdálkodási 

 területnek minősül. 

(2) A vízgazdálkodási területek mentén egyéb jogszabályban előírt biztonsági sávok a kar-

bantartási munkálatok elvégezhetősége érdekében kerítés és egyéb építménytől mentesen,  

szabadon hagyandók a következők szerint: 

 a) a telekhatártól, illetőleg  ha a partél kijjebb helyezkedik el, akkor  a partéltől szá-

mítva 6 méter széles területsáv a  

 Fehértó régi medre (hrsz.: 0152) körül, valamint a 

 Kőröséri főcsatorna ATIVÍZIG kezelésű (0+000 és 45+443 szelvények közötti) 

szakasza mentén mindkét oldalon, 
  

b) a partéltől számított 3 méter széles területsáv a Kőröséri főcsatorna társulati kezelésű 

(45+443 és 49+500) szakasza mentén mindkét oldalon. 
 

(3) – (6) 
30

  

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK  
 

23.§ 

Az alábbiakban helyrajzi számaikkal felsorolt telkeken építési és földmunka során régészeti 

leletek előkerülése várható, a kulturális örökségvédelem országos érvényű szabályait ennek 

megfelelően kell rájuk alkalmazni: 

                                                           
27

 módosította a 13/2001.(XI.15.)  rendelet 
28

 módosította a 13/2001.(XI.15.)  rendelet 
29

 módosította a 13/2006.(XI.15.) rendelet 
30

 hatályon kívül helyezte a 13/2006.(XI.15.) rendelet 
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1. 27529 azonosító számú „Templomdomb” lelőhely: hrsz 0133 

2. 27530 azonosító számú „Fatelep” lelőhely: hrsz 097/473 

3. 35406 azonosító számú „Farkas-tanya” lelőhely: hrsz 014/36 

4. 35407 azonosító számú „Pándi tanya” lelőhely: hrsz 095; 091/20 

5. 35409 azonosító számú „Pándi tanya környéke” lelőhely: hrsz 091/79-85 

6. 35410 azonosító számú „Várhely” lelőhely: hrsz 040 

7. 35413 azonosító számú „Városerdő” lelőhely: hrsz 084/22-38; 090/7; 091/20 

8. 35414 azonosító számú „Maján villa „A” telep” lelőhely: hrsz 0123/3; 0129/4,11 

9. 35416 azonosító számú „Két rét” lelőhely: hrsz 0135; 052/1 

10. 35420 azonosító számú „Kovács tanya” lelőhely: hrsz 097/51,61,528-536 

11. 35422 azonosító számú „Kertészeti és Magtermelő ÁG” lelőhely: hrsz 097/72 

12. 35423 azonosító számú „Szlenicskó tanya” lelőhely: hrsz 0115/2; 0152/3 

13. 35424 azonosító számú „Szűcs tanya” lelőhely: hrsz 024/3 

14. 35425 azonosító számú „Város tanya Tsz-központ” lelőhely: hrsz 084/2 

15. 35426 azonosító számú „Zabai Balázs tanyája” lelőhely: hrsz 091/71 

16. 35427 azonosító számú „Balázs tanya” lelőhely: hrsz 091/71 

17. 35428 azonosító számú „Balázs tanya környéke I” lelőhely: hrsz 091/75-78; 091/71 

18. 35429 azonosító számú „Balázs tanya környéke II” lelőhely: hrsz 091/75-78; 091/71 

19. 35431 azonosító számú „Inokai nádastól É-ra” lelőhely: hrsz 0137/25,45,46 

20. 35432 azonosító számú „Inokai nádastól É-ra II.” lelőhely: hrsz 0137/25,45,46 

21. 35433 azonosító számú „Inokai nádas” lelőhely: hrsz 0140/4,9,10 

22. 35435 azonosító számú „Huszár dűlő” lelőhely: hrsz 091/71,75; 0112/3; 051/1  

23. 35436 azonosító számú „Huszár dűlő környéke” lelőhely: hrsz 091/71,75; 0112/3; 

051/1 

24. 35440  azonosító számú   „Huszár dűlő környéke II” lelőhely: hrsz 091/71, 75; 0112/3; 

051/1 

25. 35450 azonosító számú „Várhely lapos” lelőhely: hrsz 040/121-128 

26. 35451 azonosító számú „Várhelytől É-ra” lelőhely: hrsz 014/29; 097/31 

27. 35465 azonosító számú „Ménesakol” lelőhely: hrsz 097/528-536 

28. 35470 azonosító számú „Inokai telep” lelőhely: hrsz 016/9 

29. 35486 azonosító számú „Kisitató” lelőhely: hrsz 0152/4 

30. 35405 azonosító számú „Cselédtanya” lelőhely: hrsz 091/17; 091/22; 091/23;   

091/48;.31 

  31. 35448 azonosító számú „ÁG tehénistállója mögött” lelőhely: hrsz 091/79-85 

  32. 35468 azonosító számú „Görög homokok” lelőhely: hrsz ismeretlen 

  33. 35479 azonosító számú „Alsófehértó” lelőhely: hrsz ismeretlen 

34. 35482 azonosító számú „Inoka-Pincehegy” lelőhely: hrsz ismeretlen.
32

 

35. 50905 azonosító számú „Horváth-tanya (Erdőszél)” lelőhely: hrsz 0123/4
33

 

36. 35430 azonosító számú „Bibó Károly birtoka” lelőhely: hrsz 1157/4 

37. 35446 azonosító számú „Városföldek” lelőhely: hrsz 1625/2 

38. azonosítási szám nélküli„Füzes-Zsömbör Sándor legelője” lelőhely: hrsz 08/7 

39. azonosítási szám nélküli „Füzes-Bikádi föld” lelőhely: ismeretlen 

40. 50909 azonosítási számú „Gyenizse sor I.” lelőhely: hrsz. ismeretlen 

41. 35494 azonosítási számú „Gyenizse sor II.” lelőhely: hrsz ismeretlen 

42. 50906 azonosítási számú „Kunfehértó I.” lelőhely: hrsz ismeretlen 

43. 35472 azonosítási számú „Kunfehértó II.” lelőhely: hrsz ismeretlen 

44. 50907 azonosítási számú „Tópart” lelőhely: hrsz ismeretlen 

                                                           
31

 Megállapította a 13/2006.(XI.15.) rendelet 
32

 Megállapította a 13/2004.(X.29.)  rendelet 
33

 Kiegészítette a 13/2006.(XI.15.) rendelt 
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45. 50908 azonosítási számú „Inoka” lelőhely: hrsz ismeretlen 

46. 35471 azonosítási számú „Inokai tó.” lelőhely: hrsz ismeretlen 

47. 35466 azonosítási számú „Pörnyehalom.” lelőhely: hrsz ismeretlen 

48. 35473 azonosítási számú „Balázs-tanya II.” lelőhely: hrsz ismeretlen 

49. 35474 azonosítási számú „Déli rész” lelőhely: hrsz ismeretlen 

50. 35476 azonosítási számú „Kovács-tanyától K-re” lelőhely: hrsz ismeretlen 

 

24.§ 

 

(1) Aki jelen rendeletben foglalt előírásokat nem tartja meg és cselekménye súlyosabb meg-

ítélés alá nem esik, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújt-

ható.
34

 

 

(2)
35

 Telektömbön belüli övezeti határvonal az érintett telekhatár rendezése során az új telekhatárra 

automatikusan átkerül. 

 

(3)
35

 A T-3 vagy T-4 tervlapon ábrázolt építési helyű telkek 

a) összevonása esetén a megszűnő közös határvonal melletti oldalkertek is építési hellyé válnak; 

b) közötti telekhatár-rendezés során az eredeti telkekre bejegyzett elő-, oldal-, és hátsókert mére-

tek átörökítődnek a kialakult telkekre. 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

25. § 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a kihirdetés a helyben szokásos módon tör-

 ténik. A kihirdetésről a Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.  
 

(2) A rendelet rendelkezéseit az I. fokú határozattal el nem bírált, folyamatban lévő ügyek-

ben is alkalmazni kell. 
 

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a többszörösen módosított 6/1992.(VI.17.) 

Kt.sz. rendelet 2/A.§-a hatályát veszti. 
 

Kunfehértó, 1998. október 07. 
 

 

Harnóczi Sándor sk.                                                            Csupity Zoltán sk. 

                    polgármester                                                                            jegyző 

 

 

Kihirdetve: 

 

1998. október 20-án. 

 

Csupity Zoltán sk. 

         jegyző 
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 Megállapította a 18/2003.(XII.02.) rendelet 
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 Megállapította a 13/2006.(XI.15.) rendelet 


