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HERCEGKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
a 48/2016. (X. 12.) számú határozattal módosított 44/2004. (VIII.26.) számú
határozattal jóváhagyott hatályos

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
egységes szerkezetben
I.

FEJEZET

1. Általános leírás
1.1. A településszerkezeti terv hatálya Hercegkút község közigazgatási területére
terjed ki.
2.
1.1.

1.2.

Az 1. pontban meghatározott érvényességi területen belül területet felhasználni,
továbbá telket alakítani, építési engedélyt kiadni csak az általános hatósági
előírásoknak (OTÉK, ágazati szabványok, stb.) megfelelően és jelen
településszerkezeti terv leírása és településszerkezeti terv, valamint a külön
rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat együttes alkalmazásával lehet.
A területfelhasználási egységek építési övezeti szabályozását a szabályozási terv
és a hozzá tartozó Helyi Építési Szabályzat határozza meg.

2. Közigazgatási határ
2.1.
2.2.
2.3.

A településszerkezeti terv közigazgatási határt érint.
A település északi részén található sportpálya területe Makkoshotykától
Hercegkúthoz lesz csatolva.
Igazgatási határmódosítást csupán településszerkezeti okok indoka alapján lehet
kezdeményezni.

3. Belterületi határ
3.1.
3.2.

A településszerkezeti terv belterületi határmódosítást tartalmaz.
A település déli részén kialakítandó új lakóterület, gazdasági és különleges
terület belterületi kezelésbe kerül.

4.1.

A településszerkezeti terv hatálya alá eső területen lévő településszerkezeti,
területfelhasználási egységek építési szempontból:
- beépítésre szánt területekre, azon belül építési övezetekre

4.
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beépítésre nem szánt területekre, azon belül sajátos használatuk szerinti
övezetekre tagozódnak
4.2.Az egyes területek területfelhasználási módját a településszerkezeti terv, az építési
övezeti besorolását a szabályozási terv határozza meg.
4.3. A településszerkezeti terv hatálya alá eső területeken minden beépítésre szánt
területfelhasználási egységben az építési telekhez a megközelítést közterületről
vagy magánútról biztosítani kell.
4.4. A területfelhasználási egységek rendeltetésszerű használatához szükséges
közművesítettséget biztosítani kell, melynek mértékét a Helyi Építési
Szabályzat határozza meg a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
-

5. A településszerkezeti terv elemei
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

A különböző területfelhasználási egységek meghatározása
Az eltérő területfelhasználási egységek határvonalai.
A közlekedési rendszer jelölt elemei és hierarchiája.
Az egyes területegységekre vonatkozó környezetvédelmi besorolások.
A nyomvonal jellegű infrastruktúra hálózat elemei és védőtávolsága.
Az egyes területegységekre, építményekre, települési környezetre, természeti és
egyéb objektumokra valamint a települési épített környezet védelmére vonatkozó
előírások.
6.7 Az egyes területekre vonatkozó korlátozások.

7. A településszerkezeti terv módosítása
7.1.A településszerkezeti terv elemeinek megváltoztatásához a településszerkezeti
tervet valamint a leírását is módosítani kell. Amennyiben a változás a szabályozási
tervben meghatározott övezeti szabályozást is érint, úgy a szabályozási tervet és
Helyi Építési Szabályzatot is módosítani kell.
7.2. A településszerkezeti terv módosítása esetén a módosítás a módosítással érintett
területfelhasználási egységet magába foglaló legalább egy tömbre vonatkozzon és
az adott terület környezetében lévő szomszédos tömbök együttesére is terjedjen
ki.
7.3.Amennyiben a településszerkezeti terv módosítása vonalas jellegű létesítményeket,
főforgalmi, forgalmi és gyűjtőutakat is érint úgy az érintett szakasz teljes
egészének környezetét figyelembe kell venni.
II. FEJEZET

A település természeti illetve épített környezete, természetvédelmi besorolás
1. Általános előírások
1.1 A település a 33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet 34.§. (1) bekezdése alapján
meghatározandó területi szennyeződés érzékenységi besorolás alapján „C”
kategóriájú, kevésbé érzékeny területre esik.
1.2. A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy:
- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő
- megelőzze a környezetszennyezést
- kizárja a környezetkárosítást
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1.3. Valamennyi területfelhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre
kell juttatni a környezetvédelem külön ágazati jogszabályokban megadott
előírásait.
1.4. A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek:
- a levegőtisztaságvédelem
- a zaj és rezgés elleni védelem
- a hulladékgazdálkodás
- a sugárzás
- a természetvédelem
- az épített környezet védelmének témaköreire, valamint
- az állattartással kapcsolatos előírásokra
2. Levegőtisztaság-védelmi előírások
A levegőtisztaság védelmének részletes szabályozása a hatályos jogszabályok szerint
történik.
2.1. Levegőminőségi szempontból a 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet és a 14/2001.
(V. 9.) KöM-EüM-FVM rendeletek valamint a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeltek
a mérvadóak.
2.2. Tervezési irányelvként a módosított 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet 7.§-a
szerint a területi besorolás helyett zónák lettek kijelölve a légszennyezettség
mértéke alapján, melyek figyelembeveendők.
2.3 A területen kizárólag olyan tevékenység folytatható és olyan építmények
helyezhetők el, amelyek légszennyezési anyagkibocsátása, környezetterhelése az
adott terület védettségi kategóriájára vonatkozó követelményeket teljesíti,
környezetterhelést nem okoz.
2.4. Lakó és vegyes területen csak olyan szolgáltatóipari és kereskedelmi
kisvállalkozás kaphat működési engedélyt, amely szükség szerint az érintett
hatóságok egyetértő véleményével is alá van támasztva.
2.5. Valamennyi országos rendeletben szabályozott tevékenységi kör megvalósítása
előtt környezeti hatástanulmány készítendő a 20/2001. (II. 14.) Kormányrendelet
alapján. A környezeti hatástanulmányok alapján további részletes
hatástanulmány készítése rendelhető el, amennyiben a környezetállapot
veszélyeztetettsége és a megelőzés vagy kárelhárítás lehetséges módozatai nem
kellően tisztázottak.
2.6. A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék nyílttéri valamint
hagyományos energiatermelő berendezésben történő égetése, a nem védett
illetve a helyi védelem alatt álló területeken a nádas és más vízi növények
égetése, a tarlóégetés csak önkormányzati rendeletben szabályozott módon a 9.2
bekezdés szerinti rendeletalkotás során kezdeményezett részletes előírások
szerint illetve a 24/1992. (I. 28.) Kormányrendelet 14.§ (3) értelmében
lehetséges.
2.7. Szagos, bűzös tevékenység a település beépített területétől csak legalább 1000 m
távolságban folytatható. Ettől eltérni technológiai korszerűsítés és egyedi
hatósági elbírálás által lehetséges.
3. Zaj és rezgés elleni védelem előírásai
3.1. A község belterületének zaj és rezgés elleni fokozott védelméről külön
jogszabályban, szakhatóságok által meghatározott határértékek betartásával kell
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gondoskodni.
3.2. A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében bármely zajt kibocsátó létesítmény csak
abban az esetben üzemeltethető illetve bármely tevékenység csak abban az esetben
folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke a vonatkozó rendelet szerinti
határértéket nem haladja meg.
3.3. Közlekedési eredetű zaj elleni védelem érdekében a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM
rendelet van érvényben. E rendelet szerint a település belterülete lakó és
intézményterület laza beépítéssel besorolásúnak minősül.
3.4. A rezgésvédelemre vonatkozóan szintén ezen rendelet határértékei a mérvadóak.
3.5. Új út tervezésénél az ÚT.2-1.302:2000 számú útügyi előírás betartása kötelező
3.6. A hangosító berendezéseket illetve valamennyi szolgáltatói tevékenységgel
összefüggő zajkibocsátó forrást a helyi önkormányzattal is engedélyeztetni kell.
4. A föld védelme
4.1. A mezőgazdasági termőföldek minőségének megóvására a termőképesség
fenntartása, rendeltetésszerű használata a földtulajdonosok illetve használók
kötelessége.
4.2. A termőföld védelméről külön törvény is rendelkezik. A termőföldön történő
beruházások esetében a beruházó köteles a területileg illetékes körzeti földhivatal
földvédelmi hatósági engedélyét beszerezni. A beruházó köteles gondoskodni a
termőréteg megmentéséről.
4.3. A kataszterezett un. „természeti területek” kezelési előírásairól az illetékes nemzeti
park gondoskodik.
5. A vizek védelme
5.1. Felszíni vizekbe, vízelvezető árkokba, csapadékcsatornákba szennyvíz és egyéb
szennyező anyag nem bocsátható.
5.2. Mélyfekvésű területek csak nem szennyező anyagok tölthetők fel.
5.3. Lakóterületek, ipari, mezőgazdasági és szolgáltató létesítmények csak úgy
létesíthetők, ha az ott keletkező szennyvíz és hulladék ártalommentes elhelyezése
biztosított.
6. Hulladékgazdálkodás előírásai
6.1. A községben a hulladékgazdálkodást a község önkormányzatának külön rendelete
szerint kell megszervezni.
6.2. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásai betartandók.
Tilos a hulladékok illegális lerakása és égetése.
6.3. Az elhullott állati tetemek ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
6.4. A tevékenységek engedélyezésénél figyelemmel kell lenni a veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód.
98/2001. (VI. 15.) Kormányrendeletben és a Hulladékgazdálkodásról szóló
2000.évi XLIII. Törvényben foglaltakra továbbá a települési hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 213/2001. (VI. 15.) Korm.rendelet
előírásaira.
7. Sugárzás előírásai
7.1. A sugárzás tekintetében a vonatkozó állami szabványokat kell figyelembe venni.
Sugárzás tekintetében jelenleg az MSZ 16260/1 állami szabvány van érvényben.
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8. Az épített környezet védelmének előírásai
8.1. Országos védelem alatt álló épület a településen nem található.
8.2. Településszerkezeti helyi védelem alá vonandó terület a településszerkezeti terven
jelölt határ.
8.3. A muzeális emlékek, régészeti lelőhelyek védelméről külön jogszabályok
rendelkeznek. A még beépítetlen területen el kell készíteni a régészeti lelőhelyek
topográfiáját, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárását, azok anyagának
megfelelő elhelyezését.
9. Állattartás előírásai
9.1. Az állattartással kapcsolatos előírásokat a község önkormányzatának külön
rendeletben kell elrendelnie.
III.

Fejezet

Területfelhasználási egységek tagozódása
10.
10.1. A településszerkezeti terv beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeit az
építési használatuk általános jellege, valamint sajátos használatuk szerint az alábbi
területfelhasználási egységekbe soroljuk:
Beépítésre szánt területek:
a) Falusias lakóterület
(Lf)
A település belterülete a falusias lakóterület kategóriába sorolható. A telkek
kialakítása még ma is a hagyományos karaktert őrzi (lakóház, gazdasági udvar,
kert), csak az újabb telekosztások térnek el ettől.
b) Településközpont vegyes terület (Vt)
A település magjában található 6-os, 7-es és a 10-es tömb északi része
elsősorban
az itt található intézmények miatt településközpont vegyes
terület kategóriába sorolható. A 7-es tömb az itt található épületek jellege miatt
kapta meg az intenzívebb beépíthetőséget
c) Különleges terület
IV. temető (T)
A temető területe megfelelő, környezete gondozott, bővítésre nem szorul.
V. szabadidő központ (SZK)
A település északi részén található. Régóta a hercegkútiak gondozásában
van ezért a területe Makkoshotykától Hercegkúthoz lesz csatolva.
VI. Bányák
A külterületen bányaüzem működik a Páncél hegyen. Üzemeltetője a
Zemplénkő Kelet-Magyarországi Kőbányák Bányászati Kft.
A Gombos-hegyen található kőbánya jelenleg nem üzemel. A további
működésére
csak akkor adható engedély, ha az üzemeltetési terv
tartalmazza a bezárásra vonatkozó terveket is. Mindkét területet
rekultiválni kell a tevékenység befejezése után.
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-

Különleges növénykert területe (Knk)

d) Gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató terület (GKSZ)
A környezetet nem zavaró kereskedelmi, szolgáltató gazdasági jellegű
tevékenység
a település délnyugati részén folyik (mezőgazdasági
szövetkezet). Működik még egy borkombinát a Gombos hegyen.
Beépítésre nem szánt területek:
- Mezőgazdasági terület
- Erdőterület
- Zöldterület
- Közlekedési és közmű terület
- Vízgazdálkodási terület

(M)
(E)
(Z)
(Kö)
IV. Fejezet

A településszerkezet hálózati elemei
1. A közlekedési hálózat rendszere, elemei és hierarchiája
1.1. A közúthálózat elemei és hierarchiája:
a) A község forgalmát a 38115 és a 37113 sz. bekötőutak vezetik be a
közúthálózat rendszerébe
b) A 37 sz. főút a községet érintő jelenlegi nyomvonalán négy nyomsávú
bővítést irányoztunk elő
1.2. A településszerkezetet meghatározó egyéb közlekedési rendszerek és területek:
a)
gyalogút: a pincesorok irányába a Gombos-hegyen és a Kőporosi pincesor
felé is
b)
parkoló-területek fejlesztése, főleg a településközpont környezetében
2. Közművek településszerkezetet meghatározó rendszerei
2.1. Vízellátás
a) Ellátó bázis a sárospataki és a helyi vízmű együttesen, üzemeltető a Zemplén
Vízmű Kft.
b) Az üzemelő és a távlati vízbázis hidrogeológiai védőterülete jelölésre került
2.2. Szennyvízelvezetés és tisztítás
a) A községben kiépült a szennyvízhálózat. A várható teljes szennyvízmennyiség
188 m3/ nap, csúcsban 262 m3/nap. A község Sárospatakon keresztül
csatlakozik a szennyvíztisztító telephez.
2.3. Csapadékvíz elvezetés
a) A csapadékvizek befogadója a Hotyka patak, melynek keleti oldalán 6 méter
védőtávolságot kell tartani. Az övárok-rendszer felújításra került.
2.4. Gázellátás
a) A település gázellátása megvalósult, valamennyi utcában Ø63/KPE vezetékkel,
és a távlati gázenergia igényét is biztosítani tudja az üzemeltető TIGÁZ.
(2) Záró rendelkezések
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3.1. A jelen mellékletben meghatározott szabályokat a településszerkezeti és szabályozási tervvel, valamint a Helyi Építési Szabályzattal együtt, azokkal összhangban
kell alkalmazni.

Hercegkút, 2016. október 15.

Rák József sk.
polgármester
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dr. Stumpf Enikő sk.
jegyző
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NÉMETH ÉS TÁRSA

Építészeti és Településrendezési Tervező Iroda Bt.
3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

HERCEGKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
a 48/2016. (X. 12.) számú határozattal módosított 44/2004. (VIII.26.) számú

határozattal jóváhagyott hatályos

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
RAJZI MUNKARÉSZE
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módosított településszerkezeti terv

Németh és Társa Bt. 3521. Miskolc, Miskolci u. 48.

Hercegkút Településrendezési Terv módosítása

Hatályos településszerkezeti terv tervezési területet érintő kivonata
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Hercegkút

TELEPÜLÉRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI ÉS ADATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

4./ HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV
II./ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Miskolc, 2018. november hó
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NÉMETH ÉS TÁRSA
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4.2. Tartalomjegyzék

Hercegkút
Egységes szerkezetű hatályos Helyi Építési Szabályzata
4.2./ Tartalomjegyzék
a./ Helyi Építési Szabályzat
b./ Szabályozási Terv (SzT)

Miskolc, 2018. november hó
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NÉMETH ÉS TÁRSA

Építészeti és Településrendezési Tervező Iroda Bt.
3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

HERCEGKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
8/2016. (X. 15.) önkormányzati rendeletével módosított 9/2004. (VIII. 26.)
számú rendelettel megállapított hatályos

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT
egységes szerkezetben
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya
1./ Jelen rendelet hatálya Hercegkút község teljes közigazgatási területére kiterjed.
2.§
Az 1.§ -ban meghatározott területen „területet felhasználni, továbbá telket alakítani,
építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani,
helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni,”
1,0 m-nél nagyobb mértékű tereprendezést végezni „és ezekre hatósági engedélyt adni a
253/1997. (XII. 20.) az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló
Korm. rendelet és mellékletei, (továbbiakban: OTÉK), valamint a helyi
településrendezési eszközök (helyi építési szabályzat és a szabályozási terv)
rendelkezései szerint szabad.”
3.§
Az egyes terület-felhasználási egységek övezeti lehatárolását a szabályozási terv
ábrázolja, az azokra vonatkozó előírásokat jelen Helyi Építési Szabályzat határozza meg.
4.§
Telkek beépítésének feltételei
(1) Az építési övezetekben előírt közműellátottság megléte az építés feltétele.
(2) Beépítésre szánt területen építési engedélyt adni csak teljes, vagy részlegesen
közművesített ingatlan esetén lehet.
(3) A természetes terep lejtési viszonyait megváltoztatni csak oly módon szabad, hogy az
a szomszédos ingatlanokra illetve közterületekre hátrányosan nem hathat.
5.§
Építéshatósági eljárások
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(1) A jelenleg rendelet hatálya alá eső területen az engedélyköteles építési munkák köre
az egyes építményekkel, építési munkákkal, tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi
hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9.§ában meghatározott köre az alábbiakkal egészül ki:
a) Építmények homlokzati és tetőhéjalási anyagának megváltoztatása
b) Az olyan 1m²-nél nagyobb reklámfelületek létesítése, amelyek közterületről és
közterületként használt telekterületről látszóak. Ezen engedélyezési tervnek
tartalmaznia kell a reklámhordozó műszaki terveit – a végleges felületkezelés,
színek megnevezésével, az érintett épülethomlokzat meglévő és tervezett állapotát.
c) A község belterületén minden 50 m²-t meghaladó területű térburkolat
(2) Az engedélyköteles építési munkálatok dokumentációjához csatolni kell a Területi
Főépítészi Hivatal véleményét.
(3) Az építés során keletkező hulladék elszállítása vagy annak ártalommentes elhelyezése
a használatbavételi engedély megadásának feltétele.
(4) A tervezett földmunkák előtt szükséges a terv által érintett – még beépítetlen – 1 hanál nagyobb összefüggő területek régészeti topográfiai meghatározása, a
veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárása, azok anyagának megfelelő elhelyezése.
6.§
A szabályozási terv elemei
(1) A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeket tartalmaz.
(2) Kötelező szabályozási elemek:
a) a bel- és külterületek lehatárolását (belterületi határvonal),
b) a beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek, illetőleg az azokon belüli
egyes területrészek (övezetek) lehatárolását,
c) az egyes területrészeken belül a közterületek és az egyéb területek elkülönítését,
d) a közterületeken belül a különböző célokat szolgáló területeket (közút, köztér,
közpark stb.),
e) a közterületnek nem minősülő területeken belül a telkek, építési telkek, területek
kialakítására és beépítésére vonatkozó megállapításokat,
f) az egyes területrészeken belül a védett és a védelemre tervezett, valamint a védő
területeket, továbbá építményeket,
g) az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylő elemeit,

I.

Fejezet

Területfelhasználási egységek övezeti szabályozása
Beépítésre szánt területek
7.§
A területre vonatkozó általános előírások
(1) A közigazgatási területen telekalakítás, földrészlet-alakítás akkor engedélyezhető, ha
a létrejött telkek, földrészletek az érvényes övezeti előírásoknak megfelelnek.
(2) Az építési telken a telek beépített területébe be nem számíthatóan az alábbi építmények
helyezhetők el – az oldalkerti 3 méteres tűzvédelmi folyosó (tűzoltókocsi mozgását
szolgáló térrész) biztosításával
a)Elő és oldalkertben:
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-

Közmű-becsatlakozási műtárgy
Hulladéktartály, tároló legfeljebb 1,6 m-es magassággal, kerítéssel egybeépítve,
annak takarásában
b) Oldal- és hátsókertben:
- Kerti építmény (hinta, csúszda, szökőkút, lugas)
- A terepszinttől 1,0 méternél nem magasabb padozatú lefedés nélküli terasz
- Kerti víz- és fürdőmedence
- Kerti épített tűzrakó hely
- Tereplépcső, földrézsű, ha az 1,0 méter szintkülönbségnél nem magasabb
- Szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop
(3) Az építési telken a telek beépített területébe beszámított módon az alábbi egyéb
épületek helyezhetők el az övezeti szabályoknak megfelelően:
a) Járműtároló
b) Nyári konyha, mosókonyha
c) Kisipari vagy barkácsműhely, műterem, kiskereskedelmi üzlet
d) Turizmushoz kapcsolódó épületek – idegenforgalmi, kereskedelmi szolgáltató
szálláshely funkciójú épületek
e) Mezőgazdasági termékek, gépek tárolására szolgáló építmények
8.§
Lakóterület
Lakóterületek funkcionális besorolása:
-falusias lakóterület
(Lf)
(1) Zajvédelmi besorolása lakó- és intézményterület laza beépítéssel.
(2) Előírt beépítési mód: oldalhatáron álló
(3) A falusias lakóterületen elhelyezhető:
a) lakóépület,
b)mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
a) kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó épület,
b) szálláshely szolgáltató épület,
c) kézműipari építmény,
d) helyi igazgatási-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-,
e) szociális épület, amennyiben a beépített szintterületük nem haladja meg az 500
m²-t
(4) Az övezetben nem alakítható ki 4000 m2-nél nagyobb és 900m2-nél kisebb építési
telek. A kialakult beépítetlen telkek közül csak az 500 m2-nél nagyobb telkek
beépíthetők.
(5) Szintterületi mutató:
a) P + F + 1 : pince + földszint + 1 emelet-ráépítés lehetséges amennyiben az
építménymagasság és a homlokzatmagasság lehetővé teszi.
b) P + F + T : pince + földszint + tetőtér-beépítés
(6) Előkert a kialakult állapotnak és az illeszkedés szabályainak megfelelően alakítandó
ki, az új telekosztásoknál pedig egységesen 5,0 m.
(7) Telekszélesség az új telekosztásoknál min. 20,0 m, a többi helyen a kialakult állapot
szerinti.
(8) Telekösszevonással kialakított telkek maximális utcafronti szélessége 40,0 m lehet.
(9) Maximális traktusszélesség (az összefüggő tetőidom fesztávolsága) lakóépületeknél a
tornáccal egybeértendően: 7,0 méter, intézményeknek: 9,0 méter lehet.
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(10) Lakófunkciójú épület az építési hely első 35 m-ben helyezhető el.
(11) Az építési hely maximális mélysége 60 méter (a keresztcsűrök takarásáig tart), a
szabályozási tervről leolvasható, Lf-3 sz. övezetben 45 méter.
(12) A beépítési százalék a szabályozási terven feltüntetett érték, de telkenként maximum
300 m², középületek esetében maximum 500 m².
(13) Az épületek maximális utcafronti homlokzatmagassága övezetenként :
Lf-1; Lf-3 övezetben: 4,0 m
Lf-2 övezetben: 5,8 m
A szabályozatlanság miatt kialakult meglévő állapot fennmaradhat.
(14) A maximális építménymagasság
Lf-1 övezetben: 4,5 méter
Lf -2 ; Lf-3 övezetben: 5.0 méter.
(15) Előírt tetőidom az utcán a kontyolt nyeregtető, az L-alakban utcafronton beforduló
beépítésnél (amennyiben a telekszélesség biztosítja a szükséges oldalkertet) is a
kontyolt nyeregtető. Eresztúlnyúlás utcafronton maximum: 40cm lehet
(16) Az utcafronti homlokzat falsíkjából maximum 40 cm kiállás történhet.
(17) Az Lf-2 és Lf-3 övezetben a lakóépületek utcafrontján egyállásos garázs elhelyezhető,
annak padlóvonala az út ill. járda magasságában legyen. Garázsbejárat felé
utcafronton előtető nem építhető.
(18) Terepszint alatti építmények a telek beépítettségébe nem beszámíthatóan építhetőek,
amennyiben gyepesített földtakarással látják el, és a terepszinttől mért magasságuk
nem éri el az 1,0 métert.
(19) Zöldfelületi fedettség mértéke: min. 40 %
(20) Az övezetben a haszonállat tartását önkormányzati rendelet szabályozza.
(21) Az állattartás épületeire vonatkozó előírások:
a) Építménymagasság: max. 4,0 méter – ez alól kivétel a hagyományőrző
keresztcsűrök újraépítése, felújítása.
b) Saját lakóépülettől való távolság: min. 8,0 m, szomszéd lakóépülettől min. 15 m
9.§
Településközpont vegyes terület
(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló,
lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató,
vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális
épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
(2) Előírt beépítési mód: oldalhatáron álló
(3) A településközpont vegyes területen elhelyezhető:
a) lakóépület,
b) igazgatási épület,
a) kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szállás-hely szolgáltató épület,
b) egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a
gazdasági célú használat az elsődleges,
c) egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális épület,
d) sportépítmény
(4) Az övezetben nem alakítható ki 4000 m2-nél nagyobb és 600m2-nél kisebb építési telek.
A kialakult beépítetlen telkek közül csak az 500 m2-nél nagyobb telkek beépíthetők.
(5) Szintterületi mutató:
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a) P+ F+1 : pince + földszint + 1 emelet-ráépítés, tetőtér-beépítés lehetséges
amennyiben az építménymagasság és a homlokzatmagasság lehetővé teszi.
(6) Előkert a kialakult állapotnak és az illeszkedés szabályainak megfelelően alakítandó
ki.
(7) Telekösszevonással kialakított telkek maximális utcafronti szélessége 40,0 m lehet.
(8) Maximális traktusszélesség (az összefüggő tetőidom fesztávolsága): 9,0 méter,
iskolához kapcsolódó új sportlétesítmény esetén 12,0 méter megengedett.
(9) Lakófunkciójú épület elhelyezése a lakóterületi övezeti besorolás szerint történhet úgy,
hogy az építménymagasság legfeljebb 5,0 méter, az utcafronti homlokzatmagasság
legfeljebb: 5,8 méter lehet, a maximális traktusszélesség a tornáccal egybe értendően:
7,0 méteres. Előkert a kialakult állapotnak és az illeszkedés szabályainak megfelelően
alakítandó ki, az új telekosztásoknál pedig egységesen 5,0 m.
(10) Lakófunkciójú épület az építési hely első 35 m-ben helyezhető el, a többi építési hely
a szabályozási tervről leolvasható.
(11) A beépítés mértékénél figyelembe veendő alapterület lakóépületek telkeinél
maximum 300 m2, intézményeknél maximum 800 m2, de nem lehet nagyobb a
telekterület 45%-nál.
(12) Előírt tetőidom az utcán a kontyolt nyeregtető, az L-alakban utcafronton beforduló
beépítésnél (amennyiben a telekszélesség biztosítja a szükséges oldalkertet) is a
kontyolt nyeregtető. Eresztúlnyúlás utcafronton maximum: 40cm lehet.
(13) Az utcafronti homlokzat falsíkjából maximum 40 cm kiállás történhet, kivéve
közösségi épületek utcafronti bejáratánál pl. előlépcső, lámpatest, zászlótartó falikar.
(14) Lakóépület utcafrontján egyállásos garázs elhelyezhető, annak padlóvonala az út ill.
járda magasságában legyen. Garázsbejárat felé utcafronton előtető nem tehető.
(15) Terepszint alatti építmények a telek beépítettségébe nem beszámíthatóan építhetőek,
amennyiben gyepesített földtakarással látják el, és a terepszinttől mért magasságuk
nem éri el az 1,0 métert.
(16) Zöldfelületi fedettség mértéke: min. 40 %
(17) Az övezetben a haszonállat tartását önkormányzati rendelet szabályozza.
(18) Az állattartás épületeire vonatkozó előírások:
a) Építménymagasság: max. 4,0 méter – ez alól kivétel a hagyományőrző
keresztcsűrök újraépítése, felújítása.
b) Saját lakóépülettől való távolság: min. 8,0 m, szomszéd lakóépülettől min. 15 m
10.§
Kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági terület
(1/A) A kereskedelmi szolgáltató terület az alábbi alövezetekre tagolódik:
- meglévő kereskedelmi szolgáltató terület: Gksz/m
- tervezett kereskedelmi szolgáltató terület: Gksz/t
(1/B) A gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Előírt beépítési mód: szabadon álló
(3) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:
a) mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,
b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások,
c) igazgatási, egyéb irodaépület
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A meglévő Gksz/m jelű kereskedelmi szolgáltató területre vonatkozó építésügyi
előírások:
(1)
Az övezetben nem alakítható ki 2000 m2-nél kisebb építési telek.
(2)
Szintterületi mutató: F+1
(3)
Épületek elhelyezése a meglévő beépítési rendbe illeszkedően történjen.
(4)
Maximális építménymagasság: 6,0 méter.
(5)
Egyszerű nyeregtetős tetőidom alkalmazása előírt észak-déli hosszgerinccel.
(6)
Tetőhajlásszög – ellentétben a lakóterülettel és a településközponttal – 25-38
fokos.
(7)
Beépíthetőség: 30%
(8)
Zöldfelületi fedettség mértéke: min. 20%
(12) A tervezett Gksz/t jelű kereskedelmi szolgáltató terület övezetén:
a) kialakítható legkisebb telek területe 4000 m2,
b) a létesítés
- szabadonálló formában, legfeljebb 40 % mértékű beépítéssel,
- 7,5 m átlagos építménymagasságú épületekkel, - a technológiai igény miatti
szükségességből legfeljebb 12,5 m legnagyobb építmény-magasságú
épületrészekkel,
- a beépített és burkolt felületek legkevesebb 20 % zöldfelület megtartásával
engedélyehető,
c) kialakított létesítmények használata legfeljebb részleges közművesítés
meglétének igazolása mellett engedélyezhető
10/A §
a kereskedelmi szolgáltatói területek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló
szabályozása
Alkalmazható
Sajátos
Építési
Beépítési
Min.
Min. Max. ép. Max.
használat
övezet
mód
telekter. zöldfel.
mag.
beép.
szerint
jele
m2
%
m
%
kereskedelmi Gksz/m
szolgáltató
Gksz/t
terület

SZ

2000

20

6,00

30

SZ

4000

20

7,50

40

11.§
Különleges terület
(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő
építmények különlegessége miatt (temető, sportpálya, szabadidőpark) ide sorolhatók.
(2) Elhelyezhetők itt:
a) Köztárgyak (szobor, díszkút, egyéb műalkotások)
b) Közcélú hirdető berendezés
c) Zöldfelületek, fasorok
d) Közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények
e) Közművek felépítményei
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f) Köztisztasággal kapcsolatos építmények
(3)Temetőre vonatkozó előírások:
a) Kripta és más sírhelyhez kapcsolódó építmény magassága max: 2,5 m lehet.
b) A területen csak földszintes kiszolgáló építmények helyezhetők el, maximum 50m2
alapterületig; ravatalozó esetében 150m2-ig.
- Építménymagasságuk maximum 4,0 méter lehet, ravatalozó esetében 5,0 méter.
- 36-38 fokos cserépfedésű nyeregtetős magastetővel készüljenek
- A sírkert és a szőlőhegy összképébe illeszkedjék.
(4) Sportpályára vonatkozó előírások
a) A területen csak a sportolás és annak kiszolgálását szolgáló F+T építmények
helyezhetők el, maximum 100 m2 alapterületű egységekben
- Építménymagasságuk maximum 5,0 méter lehet
- 36-38 fokos cserépfedésű kontyolt nyeregtetős magastetővel készüljenek
- Az erdőszél és a település végének léptékébe illeszkedjék.
(5) Szabadidőközpontra vonatkozó előírások
a) A területen csak a sportolás és annak kiszolgálását szolgáló F+T építmények
helyezhetők el, maximum 100 m2 alapterületű egységekben
- Építménymagasságuk maximum 6, 0 méter lehet
- 36-38 fokos cserépfedésű kontyolt nyeregtetős magastetővel készüljenek
- Az erdőszél és a település végének léptékébe illeszkedjék.
b) Nagyobb tömeget befogadó sportlétesítmény 8,0 méteres építménymagassággal
300 m2-es alapterülettel, hagyományos tömegszerkezettel és anyaghasználattal
közösségi célokra megépülhet.
c) Kertépítészeti tervek alapján kell megvalósítani
d) Zöldfelületi fedettség mértéke: min. 80%
(6) A pincesorokra vonatkozó előírások
A védett területen és környezetében minden beavatkozás csak hagyományos
szerkezetekkel és tömegekkel, természetes anyagokból és természetes színezéssel
történhet.
(7) Bányaterületek
a) Gombos-hegyi bánya:
- A területen új építmény nem helyezhető el.
b) Páncél-hegyi bánya:
- A területen csak kiszolgáló építmények helyezhetők el.
- A bányatelken belül 20 m szélességben a 37. sz. főút felőli oldalon takaró-védő
zöldsávot kell létesíteni.
- A bányászati tevékenység befejezése után az itt létesült épületeket le kell
bontani. A bontás az üzemeltető szervezet feladata.
(8) Különleges növénykert (Knk) övezet területén csak a terület rendeltetésszerű
használatával és fenntartásával kapcsolatos üzemi építmények helyezhetők el.
(9) A Knk jelű különleges növénykert terület övezetén:
a) kialakítható legkisebb telek területe K (kialakult, tovább nem oszható),
b) a létesítés
- szabadonálló formában, legfeljebb 15 % mértékű beépítéssel,
- 4,5 m átlagos építménymagasságú épületekkel,
- a beépített és burkolt felületek legkevesebb 80 % zöldfelület megtartásával
engedélyehető,
c) kialakított létesítmények használata legfeljebb részleges közművesítés
meglétének igazolása mellett engedélyezhető
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III. Fejezet
Beépítésre nem szánt területek övezeti szabályozása
12.§
Közterületek kialakítása, nyilvántartása és hasznosítása
(1) A rendelet hatálya alá eső területen lévő közterületeket a szabályozási terv határozza
meg.
(2) A közterületeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban
a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.
(3) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat engedélye
szükséges.
(4) Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel is összefügg, a tulajdonos
önkormányzat engedélyén túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.
(5) A település közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet:
a) Köztárgyak (szobor, díszkút, egyéb műalkotások)
b) Hirdető berendezés
c) Zöldfelületek, fasorok
d) Közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények
e) Távbeszélő fülke
f) Közművek felépítményei
g) Köztisztasággal kapcsolatos építmények
h) Építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok), építőanyag tárolás
i) Egyéb az önkormányzat által közterület rendeletben engedélyezett funkciók
(6) Az önkormányzat a közterületek eredeti rendeletetésétől eltérő használatának
időtartamát, a használat egyéb feltételeit, illetve használati díját, az engedély nélküli
használat szankcióit esetleg tulajdonosi elvárásokat is tartalmazó önkormányzati
rendeletben szabályozza.
(7) Az építési telkek közművesítettségét a közterületekről kell megoldani.
(8) Közterületről látható hirdető-berendezések elhelyezésére engedélyt kell kérni.
13.§
Közlekedési területek
(1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a
kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) - a közterületnek nem minősülő
telkeken megvalósulók kivételével -, a járdák és a gyalogutak, mindezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a
közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.
(2) A közlekedési területen elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló közlekedési
építmények.
(3) Az utak szabályozási szélességgel meghatározott (ÚT 2-1.201:2004 szabvány)
területsávjai mentén építményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad.
(4) A (3) bekezdés szerinti területsávba eső meglévő épületeken végezhető mindennemű
építési tevékenység csak a területsáv kialakításának várható idejét, az épületeknek a
területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét)
mérlegelve,
az
illetékes
közlekedési
szakhatóság
állásfoglalásának
figyelembevételével engedélyezhető.
(5) A közúthálózat a jövőben (terv távlatában) megvalósuló területbiztosítást igénylő
elemei:
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a) Települési főút: a 37133 sz. bekötőút. Az átkelési szakaszon 12-16-20 m-ben
határoztuk meg a szabályozási szélességet.
b) Jelentősebb lakóút: a Rákóczi utca. Szabályozási szélessége 10-16 m.
c) Lakóutcák: a lakóutcák szabályozási szélességét 7-12 m-ben határoztuk meg.
d) Parkoló területek: a kialakult parkolóhelyek megfelelő kiépítését és bővítését irányoztuk elő. A szabályozási sávban kialakítandó parkolók lehetőségét biztosítani
kell.
14.§
Közműterület, közműlétesítmények
(1) A kőművek területigényes létesítményei a szabályozási terven fel lettek tüntetve
(szennyvízátemelő, víztározó, vízmű)
(2) Az ivóvízhálózat védőterületén csak az üzemeltetés érdekében végzett építési
tevékenység folytatható, valamint a művelési előírásokat be kell tartani.
(3) A 2. bekezdés előírásai a szennyvízcsatorna hálózatra is vonatkoznak.
(4) A gázvezeték védőterületén belül végzendő munkálatainknál, az üzemeltető által
kiadott és az érvényben lévő hatályos előírásokat be kell tartani.
(5) A közművek hálózati elemei számára szükséges területen belül építmény elhelyezése
csak az illetékes szakhatóság eseti előírásainak figyelembevételével és a szükséges
engedélyek, előírások betartásával történhet.
(6) Beépítésre szánt területen a szennyvizet a csatornahálózat kiépítéséig zárt medencébe
kell gyűjteni és elszállítani.
(7) A folyékony és szilárdhulladék elhelyezésére szolgáló új területeket kijelölni csak a
földtani és vízügyi szakvélemény alapján lehet.
(8) A Hotyka-patak keleti oldalán 6 méter védősávot kell biztosítani.
(9) A tervezett gázvezeték részére az MSZ 7487/2-80 sz. szabványban előírt közmű
elrendezésének megfelelő helyet kell biztosítani.
(10) A lakossági villamos hálózat súlypontjaiban lévő trafók korszerűsítése, áthelyezése a
közüzemeltetővel leegyeztetett helyekre történjen.
(11) A meglévő, elkerített vízműterületek lehatárolásának szűkítése, kerítésének minőségi
cseréje a település összképének javítása érdekében az érintett közmű vállalat és a
települési önkormányzat közös elhatározásával történhet.
15.§
Zöldterület
(1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).
(2) A zöldterületnek közútról, köztérről közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie.
(3) A zöldterületnek kerekesszékkel és gyermekkocsival is megközelíthetőnek és
használhatónak kell lennie.
(4) A zöldterületen elhelyezhető:
a) a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya,
gyermekjátszótér, stb.),
b) a terület fenntartásához szükséges épület.
(5) A zöldterületen épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetők el.
16.§
Erdőterületek
(1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület.
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(2) Az erdőterületen lévő erdő elsődleges felhasználás szerint védelmi erdő. Az erdő egyes
rendeltetései egymástól elválaszthatatlanok, ezért az erdőgazdálkodási tevékenység
során e rendeltetésekre egyidejűleg tekintettel kell lenni.
(3) Az erdők elsődleges rendeltetését az erdészeti hatóság állapítja meg, de joga van a
képviselőtestületnek kezdeményezni a rendeltetésváltoztatást. A rendeltetés
megváltoztatásához az erdészeti hatóság engedélye szükséges.
(4) A természetben összefüggő erdőterületen a tulajdonosok az erdő védelmének, valamint
fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért – erdőgazdálkodó hiányábanegyetemleges felelősséggel tartoznak
(5) Az 1996. évi LVI „Az erdőről és az erdő védelméről” szóló tv, illetve annak 15-22 §ban foglaltakat mindenkor figyelembe kell venni.
(6) Az erdőterületen az övezeti előírások betartásával és a 20.§ szerinti anyaghasználattal
elhelyezhetők:
a)Vadgazdálkodás célját szolgáló építmények
b) Vízgazdálkodás,
c) Kutatás és ismeretterjesztés építményei
d) Közutak, közterek, és gépjármű várakozóhelyek,
e) Közművek, közműpótlékok (szennyvíztisztító és komposztáló telep kivételével),
f) Nyomvonal jellegű vezetékek,
g) Távközlés,
h) Köztárgyak,
i) Nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők,
17.§
Mezőgazdasági terület
(1) A mezőgazdasági területen csak az alábbi, nem mezőgazdasági jellegű építmények
helyezhetőek el a 20.§ szerinti szerkezetekkel, anyaghasználattal :
a) nyomvonal jellegű építmények és műtárgyak, a külön jogszabály keretei között
b) köztárgyak
c) a kutatást és ismeretterjesztést szolgáló épületnek nem minősülő építmények
d) a honvédelmet és belbiztonságot szolgáló műtárgyak
f) a nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők
g) geodéziai jelek
(2) Természeti területre eső mezőgazdasági területeken (korlátozott mezőgazdasági
terület) művelési ág váltásához pedig meg kell kérni a területileg illetékes nemzeti park
igazgatóságának hozzájárulását.
(3) A mezőgazdasági területet más célokra felhasználni nem lehet, a rendeletetésének
megfelelő hasznosítást kell folytatni.

IV.

Fejezet

18.§
Területi értékvédelem
(1)A területi helyi értékvédelem:
a) A településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, építési vonalak és
helyek)
b) A településkép és településkarakter védelmére terjed ki
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19.§
A településszerkezet helyi védelmének szabályai
(1) A meglévő utcahálózat és térrendszer megtartandó.
(2) Változtatások, beavatkozások korlátozottan és csak azokon a helyeken alkalmazhatók,
ahol ezt a szabályozási terv előírja.
(3) Telekszerkezet
a) A község területén belül védendő a kialakult telekszerkezet
b) Beavatkozások csak a szabályozási terven jelölt esetekben alkalmazhatók
- Javasolt telekhatárok megvalósítása
- Út céljára történő lejegyzés
- Telekösszevonás
- Új telekosztás
(4) Beépítési mód
a) Az egykor telepített szerkezetű község hagyományos lakókörnyezetű részein az
oldalhatáros beépítési mód soros telekformával, keskeny oldalkertekkel,
hagyományos falusias építészeti karakterrel, tornáccal (és arról nyíló bejárattal),
lakóépület tömegével egybeszerkesztett (tető, traktusszélesség) gazdasági
épületrésszel, beépítést lezáró keresztcsűrökkel.
b) Az új épületek létrehozásánál törekedni kell a környezetbe való illeszkedésre.
20.§
Településkép és a települési karakter védelme
(1) A község területén belül új építményeket, épületeket építeni csak a meglévő
településképhez illeszkedő módon lehet.
Az illeszkedés nem csak a két szomszédos épület alapján, hanem a bevezető utak felől,
a világörökség magterületét képező pincesorok és a Gombos-hegy tetejéről (tervezett
Kálvária és Kilátó) is értendő.
(2) A meglévő épületek átalakításánál, bővítésénél a szabályozás betartása mellett az
(2) A meglévő épületek átalakításánál, bővítésénél a szabályozás betartása mellett az
illeszkedés szabályait is be kell tartani. A környezettől idegen anyagok használatát és
a természetes anyagok idegen felületkezelését meg kell szüntetni.
(3) A beépítésre szánt területen, valamennyi övezetben az egyes épületek építésénél, átalakításánál az alábbi építési anyaghasználatot és szerkezeti megoldást kell alkalmazni:
a) Kerítések:
- Egyszerűbb rajzolattal: áttört deszkakerítés egyenes záródással, lábazati
mezőben zártabb kialakítással. Felületkezelése saját színével történhet.
- Díszesebb rajzolattal: áttört kovácsoltvas ill. lakatos kerítésmezők hajlított
rúdpálcákból terméskő lábazat ill. falazott-vakolt lábazat felett – lábazati
mezőben lemezelt tömör résszel – esetleg magas kapuoszlopok között. A rikító
színek használata tilos.
b) Lábazat:
 Kő, elsősorban a helyben bányászott kövek
 Műkő
 Tégla vagy egyéb igényes természetes anyag
c) Falfelületek:
 Vakolt falfelület kőporozással ill. festéssel,
alkalmazásával. Erős színek használata tilos.
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 Melléképületek esetében vakolt vagy tapasztott falfelület meszeléssel vagy
kőporozással illetve természetes színű deszkázat, vesszőfonás akár teljes
felületen is.
 Lakóépületek és intézmények estében nem alkalmazható fém és eternit jellegű
homlokzatburkolat, mázas kerámiaburkolat, falszerűen alkalmazott üveg- és
fémszerkezet. A műanyag lambériák alkalmazása sem esztétikailag sem
páratechnikailag nem megfelelő, használatuk tilos.
 A nyílások vakolatkeretezése és a homlokzati falak vakolatarchitektúrája a még
látható régi minták alapján ajánlott (hrsz.: 19. 121. 132. 199. 268. és 273.)
c) Nyílászárók
- Az épületek utcafronti nyílásfelülete maximum a vakolt felület 20 %-a legyen.
Ablakok álló arányúak legyenek, szélességük maximum 1,50 méter ( erős
pillérrel tagolt ikerablaknál max. 2,2 méter teljes szélességig).
- A műanyag nyílászárók helyett a tömbösített fa nyílászárókat ajánljuk –
épületfizikai előnye miatt is – a műanyag rolók helyett pedig a külső vagy belső
fa ill. fém spalettákat.
- Garázsajtók fából készüljenek, fém sík, ill. trapézlemez, ill. osztatlan műanyag
felületek használata tilos
e) Tető:
 Lapos tető nem építhető, a lakóházakon a magastető előírt hajlásszöge 36-38
fokos.
 Tetőforma utcára merőleges gerincű kontyolt nyeregtető, illetve utcafronton
átforduló kontyolt nyeregtető legyen.
Az egységes, hosszú nyergű tetőidom alkalmazása előírt, a tetőidomok
síkváltása maximum két helyen történhet és 1,0 méternél nagyobb nem lehet
deszkázott csatlakozó oromfallal.
Egyedileg védett épületek esetében kötelezően a meglévővel megegyező, illetve
kis mértékben korrigált tetőidom alkalmazandó.
 Egy lakóudvaron kéféle tetőhéjalásnál több nem megengedett.
A tetőfedés anyaga lakóépületen és az azzal egybeépített gazdasági
épületrészeken cserép legyen (leginkább az agyagcserép ajánlott) a piros és
barna színek természetes árnyalataiban (nem lehet rikítóan erős piros fedést
alkalmazni). Az 5m2-nél kisebb kiegészítő felületen (előtető) megengedett még
az üvegtető és az állókorcos síklemez fedés: színezetlen rézlemez, cinklemez,
horganylemez.
A műanyag hullám és síklemezek, a bitumenes zsindely alkalmazása tilos.
Az utcafrontról nem látható, a főépület tömegétől elválló gazdasági épületek fedésére a cserép mellett a nagytáblás síklemezek használata is megengedett (a
barna és a piros nem rikító árnyalataival, ill. szürke színben).
 A tetőtéri szint megvilágítására természetes színű, deszkázott oromfal, ill.
sötétebb színezésű falazott oromfal épüljön. A földszinti faltesttel egybeépítve,
4,0 méter maximális szélességgel, nyeregtető lezárással (a nagy tetőidommal
megegyező tetőhajlással, annak gerince alatti becsatlakozással ).
f) Keresztcsűrök:
- A keresztcsűrök megmentése a településkép megőrzésének fontos része, ezért
felújításuk, újjáépítésük hagyományőrzően történhet deszkázott vagy vesszőből
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fonott és betapasztott falakkal, cserép héjalással, kúpcserép helyett egymásba
akasztott felső sorral.
g) Gazdasági épületek
Épületet csak természetes anyagokból lehet építeni, azok felületkezelése ezzel
összhangban, hagyományőrzően történjen.
 Vakolt vagy tapasztott falfelület meszeléssel vagy kőporozással illetve
természetes színű deszkázat, vesszőfonás akár teljes felületen is.
 Nem alkalmazható fém és eternit jellegű homlokzatburkolat, műanyag
lambéria, mázas kerámiaburkolat, falszerűen alkalmazott üveg- és
fémszerkezet.
h) Kiszolgáló egységek, köztárgyak, reklámfelületek
Csak természetes anyagokból lehet építeni, azok felületkezelése ezzel
összhangban, hagyományőrzően történhet, esetleges megvilágításuk
visszafogott, sárga fénnyel történjen
(4) Különleges területek, zöldövezetek épületei
a) Hagyományos épületszerkezetekkel és épülettömegekkel, természetes
anyagokból és természetes színezéssel épüljenek.
b) Homlokzati falak vakolt falazott ill. fa felülettel, vakolt ill. terméskő lábazatokkal,
tetőhéjalások cserép fedéssel készüljenek.
21.§
A helyi védelem alatt épületekre és pincesorokra vonatkozó építési előírások
(l) Helyi értékvédelem alá tartozó középületeken csak természetes anyagok, hagyományos
szerkezetek alkalmazhatóak.
(2) Helyi védelem alá tartozó Gombos-hegyi és Kőporosi pincesorokon lévő pincéken és
környezetében minden beavatkozás csak hagyományos szerkezetekkel és tömegekkel,
természetes anyagokból és természetes színezéssel történhet e rendeletben szabályozott
módon.
(3) Hagyományos építésű pince: A pinceoromzatok és pincegádor kőből falazott, szürke
riolittufával burkolt. Az oromfal háromszög felületű, 40-45 fokkörüli fedkő
fallezárással. Jellemzően félköríves záródású ajtónyílás, ajtó felett a nyílásban
pinceszellőző lyukkal. Egyenes záródású tölgyfa pinceajtó, védőrácsként fonott pántú
kovácsoltvas rács. A pinceág kifalazás nélkül, kőpor kitermelésével alakítható ki.
(4) A pincék hagyományos – fentiekben részletezett - építési kultúráját meg kell őrizni,
ezért felújítás, rekonstrukció során az alábbi építési előírások betartása kötelező:
a) A pinceoromzatok mérete, geometriája a (3) bekezdésben részletezett csak
hagyományőrző módon készülhet. Az oromfal mögötti részeket, a pincegádort
füvesített földtakarással kell fedni.
b) A falazott pinceoromzatok felülete kő burkolatú lehet, szürke (kevésbé jellemzően
fehér) riolittufa fűrészelt lapokkal. A meglévő vakolt falfelületek megmaradhatnak,
de annak színezése csak középszürke lehet.
c) Oromfal vízorros fedköve terméskőből ill. műkő minőségű betonból készülhet.
d) A pincelejárat két oldalán egy-egy tömbkő ülőpad az oromfalhoz illesztve
elhelyezhető.
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e) A nyílásrendszer kialakítása hagyományőrzően, tengelyszimmetrikusan történhet. A
nagy oromfalú pincéknél két kis ablakszem (álló arányú, fából készített, 40/70cmnél nem nagyobb) megengedett.
f) Pinceajtók fából, elsősorban tölgyfából, ill. vörösfenyőből, széles deszkaelemekkel
készülhetnek, felületkezelésük saját színükkel történhet.
g) Védőrács esetén a kovácsoltvas széles pántokból „fonott”, fekete színű rácsozat
javasolt.
h) Elektromos mérőszekrények elhelyezése a pinceajtó béletében, a pinceoromzatok
nyílásrendszerét minél kevésbé zavaró módon történjen. Szekrények színezése a kő
oromzat színével egybeolvadó szürke lehet.
V.

Fejezet

22.§
Környezetvédelmi előírások
(1) Levegőtisztaság-védelmi előírásokat 200l. július 1-vel hatályba lépett 21/2001. (11.
14.) Kormányrendelet előírásai tartalmazzák.
(2) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében ipari gazdasági területen nem építhető
lakóház, óvoda, iskola, egészségügyi intézmény.
Gazdasági területeken a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM. együttes rendelet l. számú
mellékletének 4. sora szerint a megengedett zajterhelési határérték nappal 60 dB,
éjszaka 50 dB, üzemi tevékenységtől származó zaj kibocsátás esetén.
A határértékek akkor érvényesítendők, ha a területen van valamilyen védendő
létesítmény.
(3) Vízvédelmi szempontból a település teljes területe szennyeződésre fokozottan
érzékeny "A" minősítésű. A területre tervezett tevékenységek meghatározásánál be
kell tartani a 33/2000. (11. 17.) Kormányrendelet 4.§. (1) és az 5.§. szerinti tiltásokat,
korlátozásokat.
A szennyvízcsatorna kiépítése után a keletkező szennyvizeket közcsatornába kell vezzetni. A kibocsátott szennyvíz minősége meg kell, hogy feleljen a 204/2001. (X. 26.)
Kormányrendelet 2. sz. mellékletében foglalt küszöbértékeknek.
Vízgazdálkodási szempontból be kell tartani az 1995. évi LVII. törvényt, valamint az
ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 20l/200l. (X. 25.)
Kormányrendeletet.
(4) Hulladékgazdálkodási szempontból fokozottan érvényt kell szerezni a hulladékgazdálkodással kapcsolatos követelményeknek és kötelezettségeknek, amelyek
részletes szabályait a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi LXIII. és a kiadott,
illetve kiadásra kerülő végrehajtási utasításokat tartalmazzák.
Ennek értelmében minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben terhelje, ne okozzon környezetveszélyeztetést,
ill. környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását.

VI.

Fejezet

23.§
Kapcsolódó rendeletek
(1) Ezen építési szabályzathoz kapcsolódó, helyi önkormányzati rendeleteket e szabályNémeth és Társa Bt. 3521. Miskolc, Miskolci u. 48.
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zat alkalmazása során figyelembe kell venni
(2) A településen a feladatok megvalósításához közérdekből szükséges ingatlanok az arra
vonatkozó külön jogszabályokban szabályozott keretek között sajátíthatók ki.

VII.

fejezet

24.§
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet előírásai a közlését követő 5. napon lépnek hatályba.
(2)Kihirdetéséről a helyben szokásos módon Hercegkút község jegyzője gondoskodik
Hercegkút, 2016. október 15.

Rák József sk.
polgármester
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dr. Stumpf Enikő sk.
jegyző
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NÉMETH ÉS TÁRSA

Építészeti és Településrendezési Tervező Iroda Bt.
3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

HERCEGKÚT NÉMET NEMZETISÉGI KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2004. (VIII. 26.) számú rendelettel megállapított hatályos Helyi Építési
Szabályzat rajzi melléklete

SZABÁLYOZÁSI TERV
(a PANORÁMA Kft. által 2004-ben készített dokumentáció másolata)

beépítésre nem szánt területek szabályozási terv
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Módosított szabályozási terv
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Hatályos szabályozási terv tervezési területet érintő kivonata
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Hercegkút

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI ÉS ADATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

5./ MÓDOSÍTÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK
Miskolc, 2018. november hó
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NÉMETH ÉS TÁRSA

Építészeti és Településrendezési Tervező Iroda Bt.
3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

5. Tartalomjegyzék

Hercegkút
Településrendezési Terv módosításához
5.1./ Tartalomjegyzék
5.1./ Önkormányzati határozattal megállapításra kerülő Településszerkezeti Terv
módosítás
5.1./ Önkormányzati rendelettel megállapításra kerülő Helyi Építési Szabályzat
módosítás
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Hercegkút

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI ÉS ADATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

5./ MÓDOSÍTÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK
I./ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS
Miskolc, 2018. november hó
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Építészeti és Településrendezési Tervező Iroda Bt.
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5.1. Tartalomjegyzék

Hercegkút
Önkormányzati határozattal módosításra kerülő
Településszerkezeti Tervének módosításához
5.1./ Tartalomjegyzék Hercegkút Településszerkezeti Terv módosításához
a./ Önkormányzati határozat-tervezet
b./ Mellékletek:
b.1./ Hercegkút Településszerkezeti Terv Leírás módosítása
b.2./ Hercegkút Településszerkezeti Terv módosítása

Miskolc, 2018. november hó
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5.1.a./ Önkormányzati határozat-tervezet

Hercegkút
Településszerkezeti Tervének módosításához
I./ Önkormányzati határozattal jóváhagyásra kerülő munkarészek:
a./ Önkormányzati határozat-tervezet:
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Hercegkút
Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terv Leírásának módosítását
és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
7. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak döntést
hozza:
Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2018. (... ...) határozata
Hercegkút településszerkezeti terv módosításának jóváhagyásáról
1./ A Németh és Társa Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. által
készített Hercegkút Településszerkezeti Terv módosítását jelen határozat és
annak 1. mellékletét képező Településszerkezeti Terv Leírás, valamint a 2.
mellékletét képező Tszt-1 jelű Településszerkezeti Terv szerint állapítja meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
2./ A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek engedélyezése során
az 1. pont-ban megállapított Településszerkezeti Terv Leírásában és a
Településszerkezeti Tervben foglaltakat együttesen kell alkalmazni.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
K.m.f.

Rák József sk.
polgármester
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dr. Stumpf Enikő sk.
jegyző
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5.1.b./ Önkormányzati határozat-tervezet
melléklete

Hercegkút
Településszerkezeti Tervének módosításához
b.1./ Hercegkút Településszerkezeti Terv Leírás módosítása
HERCEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
../2018. (… . .. .) számú határozata
Hercegkút Településszerkezeti Tervének Leírásáról szóló módosított 9/2004.
(VIII. 26.) számú határozatának módosításához
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hercegkút Településszerkezeti Terv és a Településszerkezeti Terv Leírásról szóló 44/2004. (VIII. 26.) számú
módosított határozatát (a továbbiakban: H) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
1./ A H. 10.1 pontja szerinti beépítésre nem szánt területek az alábbiak francia bekezdéssel
egészül ki:
Beépítésre nem szánt területek:
- Különleges területek

(Kk)
2. §

4./ Jelen határozat a közlés napjától számított 5. napon lép életbe.
5./ Jelen rendelet a b/2. számú melléklet szerinti Hercegkút Szabályozási Terv módosítás
rajzi munkarésszel együtt érvényes.
Hercegkút, 2016. ………. hó .. nap.
Rák József sk.
polgármester
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jegyző
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5.1.b./ Önkormányzati határozat-tervezet
melléklete

Hercegkút
Településszerkezeti Tervének módosításához
b.2./ Hercegkút Településszerkezeti Terv módosítása Tszt-1
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Hercegkút

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI ÉS ADATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

5./ MÓDOSÍTÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK
II./ SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS
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5.2 Tartalomjegyzék

Hercegkút
Önkormányzati rendelettel módosításra kerülő
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
módosításához
5.2./ Tartalomjegyzék Hercegkút Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
módosításához
a./ Önkormányzati rendelet-tervezet
b./ Mellékletek:
b.1./ Hercegkút Helyi Építési Szabályzat módosítása
b.2./ Hercegkút Szabályozási Terv módosítása
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NÉMETH ÉS TÁRSA

Építészeti és Településrendezési Tervező Iroda Bt.
3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

5.2.a./ Önkormányzati rendelet-tervezet

Hercegkút
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
módosításához
I./ Önkormányzati rendelettel jóváhagyásra kerülő munkarészek:
a./ Önkormányzati rendelet-tervezet:
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Hercegkút
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésben
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak döntést hozza:
Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2018.(... ...) rendelete
Hercegkút Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának
jóváhagyásáról
1./ A Németh és Társa Településrendezési és Építészeti Tervező Iroda Bt. által
készített Hercegkút Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását
je-len rendelet 1. mellékletét képező módosított Helyi Építési Szabályzat,
illetőleg a 2. mellékletét képező Szt-1 jelű Szabályozási Terv szerint állapítja
meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
2./ Az építési engedélyezési eljárás során az 1. pontban megállapított Szabályozási
Tervben és a módosított Helyi Építési Szabályzatban foglaltakat együttesen kell
alkalmazni.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
K.m.f.
Rák József sk.
polgármester
Németh és Társa Bt. 3521. Miskolc, Miskolci u. 48.

dr. Stumpf Enikő sk.
jegyző
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NÉMETH ÉS TÁRSA

Építészeti és Településrendezési Tervező Iroda Bt.
3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

5.2.b./ Önkormányzati rendelet-tervezet
melléklete

Hercegkút
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervének
módosításához
b.1./ Hercegkút Helyi Építési Szabályzat módosítása
HERCEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
../2018. (… . .. .) számú rendelete
Hercegkút Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló módosított
9/2004. (VIII. 26.) számú rendeletének módosításához
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hercegkút Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervről szóló módosított 9/2004. (VIII.26.) számú
rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) A R. 5. § (1) bekezdése hatályát veszti:
(1) A jelenleg rendelet hatálya alá eső területen az engedélyköteles építési munkák
köre az egyes építményekkel, építési munkákkal, tevékenységekkel kapcsolatos
építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó 46/1997 (XII.29) KTM
rendelet 9.§-aban meghatározott köre az alábbiakkal egészül ki:
a) Építmények homlokzati és tetőhéjalási anyagának megváltoztatása
b) Az olyan 1m²-nél nagyobb reklámfelületek létesítése, amelyek közterületről és
közterületként használt telekterületről látszóak. Ezen engedélyezési tervnek
tartalmaznia kell a reklámhordozó műszaki terveit – a végleges felületkezelés,
színek megnevezésével, az érintett épülethomlokzat meglévő és tervezett
állapotát.
c) A község belterületén minden 50 m²-t meghaladó területű térburkolat
(2) A R. 5. § (2) bekezdése hatályát veszti:
(2) Az engedélyköteles építési munkálatok dokumentációjához csatolni kell a Területi
Főépítészi Hivatal véleményét.
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2. §
(1) A R. 7. § (1) bekezdése (1/A) bekezdésre változik.
(1/A) A közigazgatási területen telekalakítás, földrészlet-alakítás akkor engedélyezhető, ha a létrejött telkek, földrészletek az érvényes övezeti előírásoknak megfelelnek.
(2) A R. 7. §-a az alábbi (1/B) bekezdéssel egészül ki:
(1/B) Hercegkút módosítással érintett területi védelem alatt álló szalagtelkes,
egyutcás, írtásos útifalu helyileg védett területén építési tevékenyég
telekalakítás nélkül, a kialakult telek felhasználásával végezhető.
(3) A R. 7. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
(4) Hercegkút módosítással érintett helyileg védett területén a sűrű beépítésű
sajátos jellegű keresztcsűrrel zárt beépítési formát meg kell tartani.
(5) A R. 7. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
(5) A keresztirányú beépítés szerint építményt a telepítésre vonatkozó építési előírások betartásával az igazodási vonalon kell elhelyezni. A keresztirányú
beépítés igazodási vonala a keresztcsűrök kialakult elméleti tengelyvonala. Az
igazodási vonaltól eltérés legfeljebb a kialakult keresztcsűrös beépítés eredeti
helyének megtartása érdekében lehet.
3. §
(1) A R. 8. § (3) bekezdés szerinti felsorolása az alábbi h) alponttal egészül ki:
h) az állattartás helyi rendelete szerint megengedett állattartó épület
(2) A R. 8. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(15) Előírt tetőidom az utcán Tetőidom a közterület felőli a kontyolt nyeregtető, - és
az L-alakban utcafronton beforduló beépítésnél esetén (amennyiben a
telekszélesség biztosítja a szükséges oldalkertet) is a - kontyolt nyeregtető.
Utcavonalra merőleges gerinccel kialakított tetőidom a közterület felé hagyományos felső csonkakontyolt nyeregtetőként is kialakítható. Eresztúlnyúlás
utcafronton maximum: 40 cm lehet.
(3) A R. 8. §-a az alábbi (22) bekezdéssel egészül ki:
(22) A közterületek felőli épületek a településre jellemző építészeti tömegalakítás
szerint F+tt szintmagassággal 4,5 m épületmagassággal, egyszerű nyeregtetővel alakíthatók ki.
(4) A R. 8. §-a az alábbi (23) bekezdéssel egészül ki:
(23) Világörökségi magterület 100 m-es környezetében az építmény pinceterület
felőli telekhatáron álló oldalfalán és tetőfelületén nyílászáró nem helyezhető
el.
(5) A R. 8. §-a az alábbi (24) bekezdéssel egészül ki:
(24) A világörökségi magterület feltárulását a lakóterület felől a keresztcsűrök határvonaláig terjedő, de legalább 40 m széles területsáv fenntartásával kell
biztosítani.
(6) A R. 8. §-a az alábbi (25) bekezdéssel egészül ki:
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(25) Állattartó épület keresztirányú beépítésként nem alakítható ki.
(7) A R. 8. §-a az alábbi (26) bekezdéssel egészül ki:
(26) Keresztirányú beépítéssel zárt ingatlannak a keresztirányú beépítésen túli,
jellemzően kerthasználatú területrészén további felszíni építmény nem alakítható ki.
(8) A R. 8. §-a az alábbi (27) bekezdéssel egészül ki:
(27) Keresztirányú, tetőtérrel kialakításra kerülő beépítés esetén a tetőfelület ritmusosan elhelyezett, tetőkiemeléses nyílászáróval is tagolható.
4. §
(1) A R. 13. §-a (13/A) §-ra változik.
5. §
(1) A R. az alábbi 13/B. §-al egészül ki:
13/B. §
Különleges beépítésre nem szánt Kk jelű területek
(1) A különleges beépítésre nem szánt területek övezete az alábbi alövezetekre
tagolódik:
a) Kialakult különleges beépítésre nem szánt Kkpi-1 jelű világörökségi
pinceterületek alövezete
b) Különleges beépítésre nem szánt Kkpi-2 jelű világörökségi pinceterület
alövezete
c) Különleges beépítésre nem szánt üdülés-idegenforgalmi Kküi jelű alövezet
(2) Az övezetben telket kialakítani nem lehet.
(3) Az alövezetek területeinek ingatlanai legfeljebb 10 % mértékig építhetők be.
6. §
(1) A R. az alábbi 13/C. §-al egészül ki:
13/C. §
Kkpi-1 jelű alövezet
(1) Az alövezet területén csak földdel takart, a kialakult jellemzők szerinti, az
illeszkedés szabályainak megfelelő pince felépítmények helyezhetők el.
(2) Az alövezet területén új épület nem alakítható ki.
(3) Az alövezetben kialakult ingatlanokon építmények szabadonálló formában helyezhetők el. A bejárati homlokzat a kialakult jellemző építménymagassággal
létesíthető.
7. §
(1) A R. az alábbi 13/D. §-al egészül ki:
13/C. §
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Kkpi-2 jelű alövezet
(1) Az alövezet területén pinceszinttel kialakított közösségi épület helyezhető el.
(2) Az alövezetben kialakult ingatlanon építmény szabadonálló formában helyezhető el. A bejárati homlokzat magassága legfeljebb 3,5 m építménymagassággal alakítható ki.
(3) Az alövezetben kialakult ingatlanon csak az üzemeltetéshez szükséges felszín
alatti építmények helyezhetők el.
8. §
(1) A R. az alábbi 13/E. §-al egészül ki:
13/E. §
Kküi jelű alövezet
(1) Az alövezet területén
a) szállás szolgáltató
b) vendéglátó épület
helyezhető el.
(3) Az alövezetben kialakult ingatlanon építmény szabadonálló formában
legfeljebb 4,5 m építménymagasságú épület helyezhető el.
(4) Az építmény építészeti kialakítása során a településre jellemző karakterjegyeket - arányok, tömeg, homlokzat, tetőidom, nyílásarány, stílus, anyaghasználat - kell alkalmazni, egyúttal illeszkedjen a világörökségi magterület
építményeinek tájképi megjelenéséhez.
(3) Az alövezetben kialakult ingatlanon csak az üzemeltetéshez szükséges felszín
alatti építmények helyezhetők el.
9. §
(1) A R. az alábbi 13/F. §-al egészül ki:
13/F. §
A különleges beépítésre nem szánt területek területek övezeteinek telekre
vonatkozó összefoglaló szabályozása
Alkalmazható
Sajátos
Építési
Beépítési
Min.
Min. Max. ép. Max.
használat
övezet
mód
telekter. zöldfel.
mag. beép.
szerint
jele
m2
%
m
%
különleges
beépítésre
nem szánt
Kk jelű
terület

Kkip-1

SZ

K

20

-

10

Kkip-2

SZ

K

40

-

10

Kküi

SZ

K

40

4,50

10
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10. §
1./ Jelen rendelet a kihirdetés napjától számított 15. napon lép életbe.
2./ Jelen rendelet a b/2. számú melléklet szerinti Hercegkút Szabályozási Terv
módosítás rajzi munkarésszel együtt érvényes.

Hercegkút, 2018. ………. hó .. nap.
Rák József sk.
polgármester

Németh és Társa Bt. 3521. Miskolc, Miskolci u. 48.

dr. Stumpf Enikő sk.
jegyző

Hercegkút Településrendezési Terv módosítása

NÉMETH ÉS TÁRSA

Építészeti és Településrendezési Tervező Iroda Bt.
3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

5.2.b./ Önkormányzati határozat-tervezet
melléklete

Hercegkút
Településszerkezeti Tervének módosításához
b.2./ Hercegkút Szabályozási Terv módosítása Szt-1
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Hercegkút

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI ÉS ADATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

6./ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
Miskolc, 2018. november hó
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6.2. Tartalomjegyzék

Hercegkút
Településrendezési Tervének módosításához

6.1./ Címlap
6.2./ Tartalomjegyzék
6.3./ Alátámasztó munkarészek:
a./ Jegyzőkönyvi kivonat Hercegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2018. (VIII. 17.) számú határozata
b./ Műszaki leírás Hercegkút Településrendezési Terv módosításához
c./ Örökségvédelmi hatástanulmány
d./ Biológiai aktivitás érték számítás

Miskolc, 2018. november hó
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NÉMETH ÉS TÁRSA

Építészeti és Településrendezési Tervező Iroda Bt.
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6.3.a./ JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Hercegkút
Településrendezési Tervének módosításához
Készült: Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testületének 2018. augusztus 17-én
megtartott üléséről

Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testületének
49/2018. (VIII.17) határozata: Döntés a településrendezési eszközök módosításáról
Hercegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközök
módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a település beruházással érintett 4. hrsz-ú ingatlant is magába foglaló
telektömb területét kiemelt fejlesztési területévé nyilvánítja.
A Képviselő-testület hozzájárul a község igazgatási területén lévő telektömbre vonatkozó
településrendezési eszközök, ezen belül Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási Terv módosításának megindításához.
A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja
értelmében támogatja, hogy Hercegkút község igazgatási területén megvalósítandó
beruházás érdekében a kiemelt területre a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban
kerüljön módosításra
A településrendezési eszközök módosított terve készítésével az Önkormányzat a Németh és
Társa Építészeti és Településrendezési Tervező Iroda Bt.-t bízza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a településrendezési eszközök
módosítása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: polgármester, települési (alkalmazott) főépítész

Rák József
polgármester sk.

dr. Stumpf Enikő
jegyző sk.

A kivonat hiteléül:
(aláírás, dátum, pecsét)
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NÉMETH ÉS TÁRSA

Építészeti és Településrendezési Tervező Iroda Bt.
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6.3.b./ Műszaki leírás
Hercegkút
Településrendezési Tervének módosításához
1./ Előzmények:
Hercegkút Településrendezési Tervének elfogadása:
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2004. (VIII.26.)
számú módosított határozatával jóváhagyta Hercegkút Településszerkezeti Terv Leírását és elfogadta Hercegkút Településszerkezeti Tervét, valamint a mósosított
9/2004. (VIII. 26.) számú rendeletével megalkotta Hercegkút község kül- és belterületének Szabályozási tervéről és a Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletét.
2./ Változtatási szándékok Hercegkút Településrendezési Tervének módosítására:
Hercegkút Község Önkormányzata megbízást adott a település hatályos
településrendezési tervének a Képviselő-testület 49/2018. (VIII. 17.) számú határozata szerinti módosítására, ami a hatályos településrendezési terv szerinti, a település
Ény-i részén a Kőporosi pincesor környezetére terjed ki. A módosítás területeit
Hercegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, így az egyeztetési eljárást tárgyalásos eljárás lefolytatásával kell
lefolytatni .

légifotó a településről és a tervezéssel érintett területről
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A tervezési terület az UNESCO Világörökségi Bizottság 26 COM 23.13 számú
határozata alapján Tokaj Történelmi Borvidék Kultúrtáj világörökségi terület
magterülete környezetében a hatályos szabályozási terv szerint általános
mezőgazdasági területet, valamint a település Petőfi S. - Kossuth L. - 44 hrsz-ú - 87
hrsz-ú utak által határolt beépítésű, szalagtelkes, keresztcsűrrel zárt egyutcás irtásos
útifalu történeti településrészére terjed ki.
A település egésze Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék kultúrtájként része a
világörökségi területnek és mint történeti táj műemléki védettséget élvez.
A terület kiemelt vízminőségvédelmi, és hidrogeológiai védőidom terület, a település
egésze nitrátérzékeny felszín.
3./ Illeszkedés a magasabb rendű tervekhez:
a./ Országos területrendezési tervvel való összhang
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
(továbbiakban OTrT.) alapján Hercegkút az országos terület-felhasználási
rendszerében mezőgazdálkodási térség.
A módosított OTrT 2. § 17. pontja szerint a mezőgazdálkodási térség országos,
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított
területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt
álló területek találhatók. A település területe hagyományos vidéki települési térség,
ami a módosított OTrT 2. § 8. pontja szerint kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervekben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe ide nem értve a városokat - a 15 fő/ha-nál nem nagyobb belterületi laksűrűségű
települések települési területei tartoznak,
A módosított OTrT az ország szerkezeti tervét - a 2. számú rajzi melléklettel -,
valamint az országos térségi övezeteket – a 3. számú rajzi melléklettel – és az
ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magába.

Magyarország szerkezeti terve 2. számú rajzi melléklet
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módosított OTrT 4. § (2) bekezdés szerinti terület-felhasználási övezetek közül a
település területét az a,/, e./, f./, g./ pontokban rögzített alábbi övezetek érintik:
- 3/1 számú melléklet az országos ökológiai hálózat övezete
A módosított OTrT 2. § 21. pontja szerint országos ökológiai hálózat az országos
területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű
természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot
teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és
amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek.

3/1. számú melléklet az országos ökológiai hálózat övezete
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2008. évi L. törvénnyel módosított
2003. évi XXVI. törvény települést érintő kivonata alapján
„Ökológiai folyosó övezete”
18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a
beépítésre szánt terület a külön jogszabály szerinti területrendezési
hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell,
hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai
kapcsolatok zavartalan működése.
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket
tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín
alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni.
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek
nyomvonala az ökológiai folyosó és az érintkező magterület
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok
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közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki
megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető,
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.”
„Pufferterület övezete”
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet
csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy
ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint
táji értékeit nem veszélyezteti.”
3/5. melléklet a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete

/5. melléklet a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a
településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a
kiemelt térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében
meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási
területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és
a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a
tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési
szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba
illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
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(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására
látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat
meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket
és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
- 3/6. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

3/6. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos terület övezete,
Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
14/B. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos
területen:
a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a
világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal,
b) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek területe nem bővíthető,
c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a kulturális és természeti örökségi értékek sérelme nélkül, területi
egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési
tervnek megfelelően kell elhelyezni.

-

3/7. melléklet az országos vízminőség-védelmi terület övezete
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3/7. melléklet az országos vízminőség-védelmi terület övezete
Országos vízminőség-védelmi terület övezete
15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe
történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni
kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az
építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
b./ térségi területrendezési tervvel való összhang
B.A.Z. Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta B.A.Z. Megyei
Területrendezési irányelvekről, ajánlásokról és intézkedésekről szóló 37/2009.
(IV. 30.) számú határozatát és 10/2009. (V. 5.) számú rendeletével megállapította
B.A.Z. Megye Területrendezési Tervének Szabályzatát.
A jóváhagyott megyei területrendezési terv alapján a település területe
településhálózati csomópont és világörökségi és tájképvédelmi területen, felszíni
szennyezés tekintetében érzékeny települési, ásványi nyersanyag-gazdálkodási,
földtani veszélyforrásnak és vízeróziónak kitett nitrát érzékeny területen
helyezkedik el. A település területe a Zempléni Tájvédelmi Körzet
megaterületének pufferterülete egyben természetvédelmi szempontból a megye
ökológiai zöldfolyosójának és a Natura 2000 madárvédelmi terület része.
A település védendő vízbázis hidrogeológiai védőidomának része.
A település területén áthalad a 37. számú országos főközlekedési út.
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B-A-Z Megye területrendezési Terve
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kivonat BAZ Megye területrendezési tervéből Magterület övezete (3.1 sz. melléklet)
Kivonat B.A.Z. Megye Területrendezési Tervének Szabályzatáról szóló 10/2009. (V. 5.)
számú rendeletéből
Ökológiai folyosó övezete:
18. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja .
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt
terület a külön jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető
ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes
és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok
zavartalan működése.
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett
módon, a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki
megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell
elhelyezni.
(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra hálózatok elemeinek nyomvonala az
ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását
biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni
művelésű bányatelek nem bővíthető.
Puffer terület övezete:
19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az
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esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó
természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.

kivonat BAZ Megye területrendezési tervéből országos és térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete (3.4 sz. melléklet)
Kivonat B.A.Z. Megye Területrendezési Tervének Szabályzatáról szóló 10/2009. (V. 5.)
számú rendeletéből
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete:
14/A. § (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt
térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés
alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan
területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és
szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a
kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti.
(3) Az építési övezetre, vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellen őrzéséhez a tájképet
jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott
látványtervet is kell készíteni.
(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett
módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával — beleértve a felszín alatti vonalvezetést is — kell elhelyezni.
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete:
21.§ (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan
területfelhasználási egység jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a
kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem
veszélyezteti.
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(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település
településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki,
továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési
övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek
fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek, vagy övezetnek az
építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek
ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön
jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett
módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni.
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban
ki kell jelölni a településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező
kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai
hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi
területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó
fontos területeket tartalmazza.

kivonat BAZ Megye területrendezési tervéből világörökségi terület, történeti
települési terület övezete, (3.5 sz. melléklet)
Kivonat B.A.Z. Megye Területrendezési Tervének Szabályzatáról szóló 10/2009. (V. 5.)
számú rendeletéből
Világörökség terület övezete:
22/A. § (1) Világörökség és világörökség várományos terület övezetben a
területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a
kezelési tervben meghatározott célokkal.
(2) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni
művelésű bányatelek területe nem bővíthető.
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(3) Az övezetben közlekedési infrastrukturális hálózatokat és építményeket a kulturális
örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységét megőrizve, látványuk
érvényesülését elősegítve kell elhelyezni.
(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájbaillesztett
módon, a világörökségi területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni.
Történeti települési terület övezete:
22/B. § (1) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeiben ki kell jelölni
a településkép-védelmi terület határát, amely a védendő területegységeket –
különösen a történeti településközpontot, a történeti kertet, a jelentős régészeti
lelőhelyet, az országos és helyi védelem alatt álló területeket, valamint ezek
környezetét, védőövezetét – foglalja magában.
(2) Történeti település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének tartalmaznia
kell a településkép-védelmi terület értékőrző fejlesztését elősegítő, a történeti
településkép megőrzését, illetve új építmények illeszkedését biztosító szabályokat.
(3) Történeti településkép érvényesülését befolyásoló, a kialakult településszerkezetet,
településkaraktert megváltoztató, nagy kiterjedésű építmény elhelyezésére vonatkozó
építési-műszaki tervhez a külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell
készíteni.

kivonat BAZ Megye területrendezési tervéből ásványi nyersanyag-gazdálkodási
terület övezete (3.6 sz. melléklet)
Kivonat B.A.Z. Megye Területrendezési Tervének Szabályzatáról szóló 10/2009. (V. 5.)
számú rendeletéből
15. § A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében
bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
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kivonat BAZ Megye területrendezési tervéből ásványi nyersanyag-gazdálkodási
terület övezete (3.8 sz. melléklet)
Kivonat B.A.Z. Megye Területrendezési Tervének Szabályzatáról szóló 10/2009. (V. 5.)
számú rendeletéből
16/A. § Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés
eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési
övezetre, vagy övezetre szabályokat megállapítani.

kivonat BAZ Megye területrendezési tervéből földtani veszélyforrás terület övezete
(3.13 sz. melléklet)
Kivonat B.A.Z. Megye Területrendezési Tervének Szabályzatáról szóló 10/2009. (V. 5.)
számú rendeletéből
25. § Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett
területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület csak kiNémeth és Társa Bt. 3521. Miskolc, Miskolci u. 48.
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vételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki.

kivonat BAZ Megye területrendezési tervéből vízeróziónak kitett terület által érintett
települések övezete (3.14 sz. melléklet)
Kivonat B.A.Z. Megye Területrendezési Tervének Szabályzatáról szóló 10/2009. (V. 5.)
számú rendeletéből
26. § Vízeróziónak kitett terület övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein
olyan területfelhasználást kell előírni a települések településszerkezeti tervében, és
a helyi építési szabályzatban olyan építési övezeti, övezeti előírást kell
meghatározni, amely a vízerózió mértékét csökkenti.
4./ Változtatási szándékok:
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A hatályos településrendezési eszközök szerinti tervezési területen az Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2018. (VIII. 17.) számú határozata szerint a beépítés
feltételeit kell rögzíteni.
5./ Javaslat:
A hatályos településrendezési rendezési terv helyi építési szabályzata és
szabályozási terve megállapítja a módosítás szabályait. A hatályos
településrendezési eszköz a településszerkezeti tervvel és annak leírásával,
illetőleg a szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításával tárgyalásos
eljárás lefolytatásával változtatható.
A területen a meglévő csemetekert megtartásával az érintett területen a
tájhasználathoz igazodó, a történeti táj képét nem befolyásoló és nem tájidegen
építészeti kialakítású, a környezeti adottságokra és veszélyforrásokra is tekintettel
lévő gazdasági terület a módosított településrendezési eszközök szerinti
feltételekkel kialakítható.
6./ Infrastruktúra hálózat javaslata
6.1/ Út és víziközmű hálózat
a./ Közlekedésfejlesztés
1. Közlekedésföldrajzi elhelyezkedés
Hercegkút község Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sárospataki járásában,
Miskolctól kb. 80 kilométerre, északkeletre, Sárospataktól 3 km-re
északnyugatra található.
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A község közlekedés földrajzi helyzete közúti vonatkozásban megfelelően
biztosított. A település a 37. Felsőzsolca – Sátoraljaújhely II. rendű főúton
keresztül, a 38115 sz. Makkoshotykai bekötő út és a 37133 sz. Hercegkúti
bekötő út érintésével érhető el.
A település déli részén egy önkormányzati út közvetlen kapcsolatot biztosít
a 37 sz. főút és a 37133 sz. út között. A tervezési terület ezen út mellett
helyezkedik el.
A településnek közvetlen vasúti kapcsolata nincs.
A település közforgalmú (tömeg) közlekedési ellátottsága a térségi
kapcsolatok irányában jónak mondható, ugyanis a Sárospataki és a Miskolci
autóbusz-pályaudvarokon keresztül elérhető a település, valamint az előbb
említett városok vasútállomása is.

átnézeti térkép

2. Meglévő közutak forgalmi adatai
- 37. Felsőzsolca – Sátoraljaújhely II. rendű főút
nehéz gépkocsi forgalom: 883 j/nap
- 38115 sz. Makkoshotykai bekötő út
nehéz gépkocsi forgalom: 24 j/nap
- 37133 sz. Hercegkúti bekötő út
nehéz gépkocsi forgalom: 50 j/nap

ÁNF: 9676 j/nap

ÁNF: 588 j/nap
ÁNF: 682 j/nap

3. főútvonalak (külterületi főutak)
A 37. Felsőzsolca – Sátoraljaújhely II. rendű főút, külterületi főút a
település beépített területeit elkerüli. A főút a település déli oldalán
található, mely nyomvonal 2x1 forgalmi sávos folyópályával és
körforgalmi csomóponttal korszerűen kiépített. A főútról a községig a
38115 sz. Makkoshotykai bekötő út használata szükséges.
4. belterületi főutak
A belterület feltárását közvetlenül a 37133 sz. Hercegkúti bekötő út
biztosítja. A település közlekedési szempontból zsáktelepülés.
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5. belterületi mellékutak (gyűjtőutak)
A település déli részén egy önkormányzati út közvetlen kapcsolatot biztosít
a 37 sz. főút és a 37133 sz. út között. A tervezési terület ezen út mellett
helyezkedik el.
Beavatkozás:
 Az út nyugati oldalán zöldterület és falusias lakóterület kerül
kialakításra.
 Az út keleti oldalán zöldterület és kereskedelmi - gazdasági terület kerül
kialakításra.
A meglévő úthálózat fejlesztése szükséges, szilárd burkolatú út kiépítése
szükséges, mely biztosítja az új területek közlekedési kiszolgálását.
6. a külterület hálózati elemei
A külterületi dűlőutak
kiszolgálását végzik.

főleg

mezőgazdasági

területek,

szántók

Beavatkozás:
 Az út keleti oldalán zöldterület és kereskedelmi - gazdasági terület
kerül kialakításra. A kiépítendő gyűjtőútról leágazva egy új
mezőgazdasági út kerülhet kialakításra, mely biztosíthatja a gazdasági
terület mögötti mezőgazdasági területek elérhetőségét, kiszolgálását.
A módosítással érintett településrész úthálózatán az alábbi szabályozási
szélességeket terveztük:
- belterületi mellékutak (gyűjtő utak):
16 m
- belterületi kiszolgáló (mezőgazdasági utak)
6m
7. Autóbusz közlekedés
A település közforgalmú (tömeg) közlekedési ellátottsága a térségi
kapcsolatok irányában jónak mondható, ugyanis a Sárospataki és a
Miskolci autóbusz-pályaudvarokon keresztül elérhető a település.
8. VASÚTI KÖZLEKEDÉS
A község közvetlen vasúti kapcsolattal nem rendelkezik. A közeli,
Sárospataki vasútállomás a közforgalmú (tömeg) közlekedési járatokkal
érhető el.
9. Parkolás
A tervezési területen a parkolást alapvetően az ingatlanokon belül kell
megoldani, de biztosított az útpadkán történő megállás lehetősége is.
10. Módosított munkarészekre vonatkozó összefoglaló
A tervezési területen történő módosításokat a meglévő közlekedési hálózat
megfelelő színvonalon ki tudja szolgálni.
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b./ Viziközmű fejlesztés
1.

Meglévő állapot

1.1.

VÍZELLÁTÁS

A vízvezeték hálózat kiépítettsége minden utcában megoldott. A vezetékes
vízzel a lakások ellátottak.
A Petőfi Sándor utcában kiépített ivóvíz vezeték található. A vezeték anyaga
műanyag vezeték. A vezeték nyomása 3 bar. A vezeték átlagosan 1,2 - 1,5
mélyen halad.
1.2.

SZENNYVÍZ ELLÁTÁS:

A meglévő lakó terület végénél, a Petőfi Sándor utcában egy gravitációs
rendszerű szennyvíz vezeték üzemel. A csatornacső anyaga: KG PVC. A
vezeték átlagosan 1,5 – 1,7 méter mélyen halad.
1.3

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS:

A településen a csapadékvizek elvezetését az utak melletti nyílt árkok
biztosítják. Ezek a településen belül burkolt árkok, a településen kívül
földárkok. A külterületen nagyszelvényű árkok találhatóak, melyek a
csapadékvizeket elvezetik a belterületről.
2.

Módosított munkarészekre vonatkozó javaslatok

A tervezési területen történő módosításokat a meglévő közmű hálózat
megfelelő színvonalon ki tudja szolgálni.
6.2./ Energiaközmű hálózat
a./ gázellátás
- Meglévő vezeték hálózat
A település ellátása a Sárospatak mellet lévő gázfogadó nagyközépnyomású
állomástól Hercegkútra.
A gázfogadó állomásról D 110 PE középnyomású (Gfk) vezeték indul
Hercegkút és Makkoshotyka felé, de Hercegkútra D 63-as PE méretű vezeték
érkezik.
A településen kialakított gázvezeték hálózat sugaras elrendezésű és minden
gázelosztó vezeték szakasz mérete D 63-as PE. A meglévő ingatlanok felé
történő leágazás az ingatlanok PE anyagú leágazóval és földi elzáróval
kötnek a gerinchálózatra, jellemző méret D 20. A teljes vezetékhálózat
tulajdonjoga a TIGÁZ DSO Kft.-é.
- A gázvezetéken szükséges (tervezett) átalakítások változtatások

A belterületbe vonandó ingatlanok gázellátása kapcsán a meglévő gázelosztó
hálózaton átalakítás nem szükséges.
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b./ villamosenergia hálózat
Hercegkút település villamos energia ellátása az ÉMÁSZ Miskolci
Régióközpontjához, mint a terület áramszolgáltatójához tartozik.
A szigeteletlen középfeszültségű fővezeték hálózati gerinc a település keleti
oldala mellett, a település észak-déli tengelyével közel párhuzamosan halad.
A középfeszültségű hálózat lehet nagyobb üzembiztonságú fővezetéki
rendszer része, vagy szárnyvezeték. A térség középfeszültségű villamos
hálózata szárnyvezeték, névleges feszültségszintje: 20kV. Ez a feszültségszint
tipikusan a középfeszültségű vidéki elosztás feladatait látja el. A
középfeszültségű hálózat a vizsgált szakaszon egyrendszerű szabadvezeték. A
szabadvezetéken átlagosan és 100km-enként 35-40 hiba keletkezésével lehet
számolni évente. Az önműködő háromfázisú visszakapcsolás első gyors
ciklusa (~0,5s) ennek 70-80%-át, a lassú ciklusa (max.60s) mintegy további
10%-át hárítja el tartós áramszünet keletkezése nélkül. A tartós hibák esetén
néhány órás elhárítási idő vehető figyelembe.
A fővezetéki hálózatról szárnyvezetékek indulnak a fogyasztókat ellátó
transzformátorokhoz. A 20kV-os középfeszültségű hálózat jellegzetessége,
hogy a rákapcsolt transzformátorok egy lépcsőben 21/0,4 kV névleges
áttétellel közvetlenül táplálják a kisfeszültségű fogyasztói hálózatot. A
település kommunális ellátását szolgáló transzformátorok száma három,
egyenként oszloptranszformátor kialakítással. Jelölésük: 11461/20, 11462/20,
11463/20. A transzformátorok a tartó oszlopok megtartása mellett nagyobb
névleges teljesítményűre cserélhetők. A települést kiszolgáló három
oszloptranszformátoron
kívül
egy
további,
a
11464/20
jelű
oszloptranszformátor a mezőgazdasági üzemet látja el villamos energiával.
A transzformátorok szekunder oldali elosztóiból indulnak a kisfeszültségű
kommunális és közvilágítási áramkörök. A kommunális és a közvilágítási
áramkör közös oszlopsoron haladó szigetelt légvezeték (légkábel), vagy
csupaszvezeték. Műszaki állapotuk megfelelő. A fogyasztói csatlakozók
szigetelt légvezetékek.
A közvilágítási lámpatestek az áramszolgáltatói oszlopsoron találhatók. A
közvilágítás műszaki megoldása, termék kiválasztása közel egységes. A
hálózaton energiatakarékos fényforrások, a telepítéskor még jó
fényhasznosításúnak számító lámpatestek találhatók. A műszaki
amortizációval időszerűvé váló közvilágítás korszerűsítés során célszerű
újabb, további energia megtakarítást eredményező fejlesztést végrehajtani.
A település belterületének kiterjesztése déli irányban történik a Petőfi út
páratlan oldalához csatlakozva; területfelhasználása kereskedelmi szolgáltató
gazdasági.
A villamos energia igény kielégítésének alapja a fent tárgyalt
középfeszültségű 20kV-os szárnyvezeték, melyre a gazdasági területen
végzendő tényleges tevékenység függvényében telepíthető transzformátor. A
fejlesztési területen a számításba vett hálózat a meglévőhöz hasonlóan
légvezetékes. A földkábel a szabadvezetékhez képest növeli az
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üzembiztonságot, de itt a kiterjedt csatlakozó szabadvezetékes hálózat
alapjaiban meghatározó.
A közvilágítási lámpatestek az áramszolgáltatói oszlopsorra kerülnek. A
lámpatest
típus
esetében
a
legkorszerűbb
műszaki-gazdasági
követelményeknek megfelelőt kell választani. Az EU 2005/32/EK irányelv
értelmében környezetbarát tervezési követelményeket kell meghatározni
azokra az energia felhasználó termékekre vonatkozóan, amelyek lényeges
értékesítési és kereskedelmi volument képviselnek, lényeges környezeti
hatással járnak, környezeti hatásuk pedig túlzott költségráfordítás nélkül
lényegesen javítható. Az energiatakarékos fényforrások üzemeltetéséhez
nélkülözhetetlen aktív és passzív elemek jelentősen befolyásolják az
energiafelhasználást, valamint a világítás további paramétereit. A lámpatest
helyesen megválasztott optikai rendszerei (reflektor és refraktor) és védettsége
döntően meghatározzák a teljes élettartamra, illetve a felújítási ciklusra vetített
költséget. A közvilágítás létesítésekor az útvilágítási osztályok meghatározása
és az ahhoz tartozó világítástechnikai jellemzők megállapítása az MSZ EN
13201-2…4 szabvány előírásai alapján történik. A világítástechnikai
jellemzők meghatározásának alapjául szolgáló világítási helyzetet a forgalom
résztvevői, az úthasználók alapján kell megállapítani. Az első szempont a fő
úthasználó jellemző sebessége, ha azt megállapítottuk, akkor a megengedett
és kizárt egyéb úthasználók figyelembevételével határozhatjuk meg az adott
feladatra jellemző világítási helyzetet.
6.3./ Hírközlő, műsorszóró hálózat
A település teljeskörű kiépített hálózattal rendelkezik. A fejlesztési terület
ellátása a meglévő hálózat bővítésével történik.
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6.3.c./ Örökségvédelmi hatástanulmány
Régészeti fejezet

Hercegkút
Településrendezési Tervének módosításához
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NÉMETH ÉS TÁRSA

Építészeti és Településrendezési Tervező Iroda Bt.
3521 Miskolc, Miskolci u. 48.

6.3.d./ Biológiai aktivitásérték számítás

Hercegkút
Településrendezési Tervének módosításához
Hercegkút biológiai aktivitás (BIA) érték számítását a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet
előírásai alapján került meghatározásra.
Hatályos terv szerinti állapot
Tervi jelölés

Területfelhasználási Területhasználati Terület
(ha)
egység megnevezése
kategória

Má

közlekedési
mezőgazdasági

Kpi

különleges

Z

kiszolgáló utak

BIA BIA
egység érték

1,89

6,0

11,34

általános

0,804

3,7

2,9748

pinceterület

1,42

1,5

2,13

összesen

4,114

16,4448

Módosított terv szerinti állapot
Tervi jelölés
Kkpi
Kküi
összesen

Területfelhasználási Területhasználati Terület
(ha)
egység megnevezése
kategória
különleges

pinceterület
üdülés-idegenforg.

2,33
0,804
1,82

BIA BIA
egység érték
3,2
3,2

7,456
2,5728
10,0288

Hercegkút biológiai aktivitásértéke a terület-felhasználás változásán miatt csökken.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 7 § (3)
bekezdés b) pontja alapján újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg
a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.
Hiányzó BIA érték 6,414, ami a település É-i részén önkormányzati tulajdonú 0,713 ha
védelmi rendeltetésű erdőterület telepítésével kerül kompenzálásra.

Németh és Társa Bt. 3521. Miskolc, Miskolci u. 48.

Hercegkút Településrendezési Terv módosítása

