Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
22/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl
Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
6. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az országos
településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §
(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze, Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, HajdúBihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Földhivatala, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága,
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége, Közlekedési Koordinációs Központ
Budapest, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Debrecen, Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Miskolci Bányakapitánysága, Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal
Budapest, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest
Magyar Közút Nonprofit Zrt, Debrecen; az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló
1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Fıépítésze; az
építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérıl és mőködési feltételeirıl szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörben eljáró Hajdúnánás Város Önkormányzatának Jegyzıje, mint I. fokú építésügyi
hatóság véleményének kikérésével
a következıket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A város igazgatási területén építési telket és területet alakítani, területet felhasználni,
épületet, építményt bontani, építeni, átalakítani, bıvíteni, felújítani, e
tevékenységekre hatósági engedélyt adni, az Országos Területrendezési és Építési
Követelményekrıl szóló (253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet), valamint e rendelet
alapján szabad.
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(2) E rendelet
a) 1. melléklete az
b) 2. melléklete az
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sz-1 Igazgatási terület szabályozási terv
M= 1:20 000
Sz-2 Belterület és közvetlen környezete szabályozási terv
M=1: 5 000
3. melléklete az
Sz-2/T Tedej településrész szabályozási terv M=1:5 000
4. melléklete az
Sz-3 Városközpont szabályozási terv
M= 1: 2 000
5. melléklete az
„Építési övezetek elıírásai” 1-5 táblázat
6. melléklete
Ábra
7. melléklete az „Elıkertek szabályozása” A/3 mérető tervlap
8. melléklete az „Országos és térségi övezetek lehatárolása” A/3 mérető tervlap
2. Értelmezı rendelkezések
2. §

1.

a) Belsı körgyőrő: Ady E. krt. - Széchenyi- – Kazinczy u. – Irányi u. – Jókai u. – Bartók
B. krt. – Bethlen G. krt. által összefüggıen képzett városközpont körüli közutak
összessége.
b) Külsı körgyőrő: amely egyben a településszerkezeti védelemterületének határvonala
is

2.

Fıépület: az építési telken, építési területen, valamint földrészleten elhelyezhetı,
fırendeltetéső épület.

3.

Melléképület: a fırendeltetési egységekhez tartozó egyéb, kiegészítı helyiségeket,
tárolást, állattartást, a fı rendeltetési egység mőködtetéséhez kapcsolódó, magában
foglaló önálló épület, és az építési telken, építési területen, földrészleten - az övezeti
elıírás szerint – elhelyezhetı fıépületnek nem minısülı épület.

4.

Zártsorú beépítés: olyan zártsorú beépítési móddal szabályozott építési övezet, mely a
városközpontban és a városközpontot határoló kiskörút külsı oldalához csatlakozó kis
városias lakóövezetben került bevezetésre, ott ahol az ingatlanok számottevı része a
korábbi szabályok szerint oldalhatáron álló beépítési mód szerint épült be. A
zártsorúsodás fokozatosságára és az épület-elhelyezés hézagokkal történı tagolásának
lehetıvé tétele érdekében, az országos településrendezési és építési követelményekrıl
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet által megengedett épület elhelyezési
lehetıségeken kívül az épület-elhelyezés helyi szabályokkal is kiegészült.
3. A terület-felhasználási egységek általános elıírásai
3. §
(1) A város igazgatási területe a településszerkezeti terv meghatározásainak
megfelelıen a következı terület felhasználási egységekre tagolódik:
a) beépítésre szánt területek, ezen belül
cb) lakóterületek,
cc) vegyes területek,
cd) gazdasági területek,
ce) különleges területek,
cf) üdülı területek
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b)

beépítésre nem szánt területek, ezen belül
ba) közlekedési területek,
bb) zöldterületek,
bc) erdıterületek,
bd) mezıgazdasági területek,
be) vízgazdálkodási területek,
bf) természetközeli területek,
bg) különleges területek.

(2) Az egyes terület-felhasználási egységek lehatárolását, és építési övezetekre való
felosztását a szabályozási tervlapok tartalmazzák.
(3) E rendelet részét képezı szabályozási terven ábrázolt kötelezı szabályozási jeleket
és elemeket csak e rendelet módosításával lehet megváltoztatni. Amennyiben
valamely telektömbben az övezeti határ telekhatár is egyben, annak módosulásával
az övezeti határ e rendelet módosítása nélkül változik. Az övezeti határ telektömbön
belül legfeljebb egy telek övezeti átsorolásával rendezési terv módosítása nélkül ez
esetben változtatható, ha a telektömbön belüli valamely övezet nem szőnik meg.
(4) A belterületbe vonás ütemezetten is végrehajtható.

4. A telekkiosztás, telekrendezés általános elıírásai
4. §
(1) Telkek kialakítása, telekrendezés (telekcsoport újra osztás, telekfelosztás,
telekegyesítés, telekhatár rendezés) csak a rendezési terv elıírásaival összhangban
történhet. Az építési övezeteknél feltüntetett telekterület a telekrendezés,
telekmegosztás, telekalakítás esetén kialakítható legkisebb telekterületet jelenti.
Új területen építési telket alakítani csak az övezeti elıírásban meghatározott
legkisebb telekterület legkisebb telekmélység és szélesség (utcai homlokvonal)
betartásával lehet.
Az utcai homlokvonal meghatározását – saroktelkek esetén – az alábbiakra is
tekintettel kell lenni: oldalhatáron álló beépítési mód esetén: ha az oldalkert a
szomszéd telek felé esik, az elıkert méretével a telekszélességet növelni kell.,
szabadonálló beépítési mód esetén, ha az oldalkert kisebb az elıkertnél , a kettı
különbségével.
(2) A meglévı telkeket több önálló telekké lehet osztani, ha a telekmegosztás után
mindegyik új és visszamaradó telek eléri az övezetben elıírt telekterületet és
szélességet. Az elıírt telekterület betartása mellett az elıírt telekszélesség (utcai
homlokvonal is) 10 %-kal csökkenthetı, ha a telek megosztására más mód nincs.
(3) Ha a telek területe az övezeti elıírások szerint egyébként megosztható lenne, de
utcai homlokvonalának hossza ezt másként nem teszi lehetıvé, valamint ha a telek
végének megközelítésére vonatkozóan a szabályozási terv új utca nyitását nem
irányozza elı, nyúlványos (nyeles) telek is kialakítható. A telek nyúlványos része
legalább 3,0 m szélességő és legfeljebb 50 m hosszúságú. Nyúlványos telek csak a
nagykörúton belül alakítható. A nyúlványos telekrész a telek beépítettségének
számításakor telekterületként nem vehetı figyelembe.
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5. §
(1) Telek kiegészítés abban az esetben is engedélyezhetı, ha az ily módon kiegészülı
telek elıírás szerinti paraméterei kiegészítés után is kisebbek maradnak az
övezetben elıírt minimumnál, de az elıírt mértéket jobban megközelíti. Telekrész
csak akkor csatolható el, ha a megmaradó telek területe és szélessége az elıírtaknak
megfelelı marad.
(2) Az elıírástól kisebb telekmélységgel már kialakult telek felosztása akkor
engedélyezhetı, ha a területe és legkisebb telekszélesség megfelel az övezeti
elıírásoknak.
(3) Új építési telek kialakítása vagy telekmegosztás esetén az övezeti szabályozásban
megadott alakítható legkisebb telekterületeknél kisebb telket nem lehet kialakítani.
Kivétel a telekhatár módosítás, és a telekkiegészítés az (1) bekezdés szerinti
követelmények mellett.
(4) Meglévı telek esetén, a szabályozási terven feltüntetett, utcanyitást, utcaszélesítést
jelentı telekalakítás abban az esetben is engedélyezhetı, ha a meglévı telek területe
ezzel a telekalakítással (vagy már a tervezett telekalakítás elıtt is) kisebb lesz, az
övezetben elıírt legkisebb alakítható telekterületnél de továbbra is beépíthetı
marad.
(5) A vízügyi területek mellett 6,0 – 6,0 m, az önkormányzati kezelésben lévı árkok
partéleitıl 3,0 – 3,0 m, a már beépített helyeken a nyílt árkok karbantartására
legalább 3,0 m, sávot karbantartás, és belvízi védekezés számára szabadon kell
hagyni. Ezt lekeríteni nem lehet.
5. Közterület-szélesítés, utak-szabályozása
6. §
(1) A közterület-szélesítéssel érintett teleksávon, valamint az utak szabályozási vonallal
kijelölt szélesítési sávjában új közmőbekötést a szabályozási vonal, mint jövıbeni
közterületi telekhatár figyelembevételével kell létesíteni.
(2) A beépítésre szánt telektömbök belsejének feltárására a szabályozási tervben
szereplı utakon kívül közforgalom elıl el nem zárt magánutak is létesíthetık. Ezen
esetekben az útterület-szélesség az adott út révén megközelítendı építési telkek
beépíthetıségéhez szükséges út és közmővek (szilárdburkolatú út, felszíni
vízelvezetés, villamos energia-, és közmőves vízellátás stb.) útkezelıi és
közmőfenntartók által jóváhagyott telepítési tervei szerint szükséges mértékkel
alakítható ki. A magánutak szélessége 10,0 m-nél kevesebb nem lehet.
(3) Az ingatlan-nyilvántartásban magán útként bejegyzett telek használati módja nem
változtatható meg, kivéve, ha csak olyan tel(k)ek megközelítését szolgálja,
amely(ek)nek közterületi kapcsolata a változtatás után is biztosított marad. Ezen
magánutak megszüntetése esetén, a meglévı közmőveket szükség esetén át kell
helyezni, a felszíni csapadékvíz-elevezetı árkot ki kell váltani, vagy a partélétıl
számított 3,0 m-es karbantartási sávval együtt önálló telekként kell megtartani.
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II. FEJEZET
A BEÉPÍTÉS HELYI SZABÁLYOZÁSA
6. Az építési telkek beépítésének általános elıírásai
7. §
(1) Belterületen állattartó épület csak lakott (lakóépülettel rendelkezı) telken építhetı
és tartható fenn.
(2) A lakótelken az elıírt számú gépjármő elhelyezését biztosítani kell:
a) a fı funkciót jelentı épület szerves részeként;
b) a kiszolgáló gazdasági épület, építmény részeként vagy
c) gépjármővel megközelíthetı, min. 3,0 x 5,0 méter nagyságú szabad területen.
Külön épületben gépjármővet csak 400m2-nél nagyobb telken lehet elhelyezni.
(3) A tároló, gazdasági, állattartó épületek építésénél, amennyiben a lakóépülettel egy
épülettömeget képezve összeépül, az építmény és tetıgerinc magasságára
vonatkozóan a lakóépület övezeti elıírásait kell betartani, azzal a megkötéssel, hogy
a lakóépület tényleges építmény-, és gerincmagasságát csak 5,5 m
építménymagasságig léphetı túl és csak falusias lakóterületen.
(4) Az utcavonalra elıkert nélkül elhelyezett épületnél, amennyiben az utcára lakás
helyiségei néznek, azok padlóvonala az utca járdaszintje fölött legalább 1,2 m
magasságban helyezendı el.
8. §
(1) Az elıkertek szabályozását e rendelet 7. melléklet „Elıkertek szabályozása”
tartalmazza. Az elıkert méretét (3,0 m, vagy 5,0 m, vagy 0,0 m) az alábbiak szerint
kell meghatározni:
a) Elıkert nélküli beépítés – utcavonalon álló épület elhelyezéssel
b) Elıkert nélküli beépítés - választható (utcavonalon álló, vagy attól 3,0 m
távolságra álló épület elhelyezéssel)
c) Elıkertes beépítés.
Az elıkertek mérete:
ca) Lakóövezetekben a nagykörúton belül és azon kívül csak ott, ahol jelenleg is
kisebb 5,0 m-nél 3, 0. Újosztású utcák esetében 5, 0 méter,
cb) Gazdasági területeken 15,0 méter, (kivéve ahol a szabályozási terv mást nem
ír elı,
cc) Új oktatási létesítmények esetében: 10,0 m.
cd) Egyéb övezetek esetében az övezeti elıírás határozza meg
(2) Az oldalkert legkisebb szélessége nem lehet kisebb:
a) szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén az elıírt
(megengedett) legnagyobb építménymagasság mértékének felénél, de legalább
3,0 m.
b) oldalhatáron álló beépítési mód esetén az elıírt (megengedett) legnagyobb
építménymagasság mértékénél, de legalább 6,0 m.
c) azokon a területeken, ahol régebbi szabályok (pl.: OÉSZ) szerint a telkek zöme
már beépült, 5,0 m-nél kisebb építménymagasság esetén az oldalkert mértéke
4,0 m-re csökkenthetı a (6) bekezdés a,b,c,d pontjában meghatározott
követelmények együttes betartása mellett.
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(3) A hátsókert legkisebb mélysége nem lehet kisebb:
a) sem 6,0 m-nél,
b) sem az övezetben elıírt legnagyobb építménymagasságnál.
c) sem a hátsókertre nézı épületrész tényleges építménymagasságánál.
(4) Amennyiben az oldalhatáron álló beépítésre szabályozott meglévı építési telek
kötelezı, utca felıli építési vonalon mért szélessége nem teszi lehetıvé egy legalább
6,0 méter szélességő épület elhelyezését akkor az épület olyan elıkert mélységgel is
elhelyezhetı, ahol az elvárható minimális (6,0 m) szélességő épület megépíthetı.
(5) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében, az alábbi feltételek teljesülése esetén
szabadonálló épület elhelyezés is engedélyezhetı az utcában kialakult elıkert
mélységének biztosításával,
a) saroktelek esetén
b) 18,0 métert elérı vagy meghaladó szélességő telek esetén, vagy
c) ha az építési oldal változása miatt az épület a telek egyik oldalán sem volna
elhelyezhetı az építési helyen belül az övezetben elıírt építménytávolság
megtartása mellett.
(6) Oldalhatáron álló épület-elhelyezés esetén, az épületet az építési oldalt képezı
telekhatártól 1,0 m-es csurgó távolságra kell elhelyezni. Amennyiben a szomszédos
ingatlanon az építéssel érintett ingatlan építési határvonalától számított 2,0 méteren
belül épület található, akkor az új épületet az építési oldalt jelentı telekhatártól
távolabb kell elhelyezni úgy, hogy a két épület átfedı homlokzatai között legalább
2,0 méter távolság maradjon az alábbi feltételekkel:
a)
b)

c)
d)

A szomszédos építmények I-III. tőzállósági fokozatúak legyenek, továbbá
nem éghetı anyagú falazatot és vakolatrendszert tartalmazzanak.
A két szomszédos építmény egyikének a másik felé nézı homlokzati
falában csak a mellékhelyiségek, helyiségenként legfeljebb 1 db 0,40 m2
nyíló felülető szellızıablak, ill. szellızınyílás lehet.
Az érintett építmények egyikének tőzterhelése sem haladhatja meg a 800
MJ/m2-t.
A mindkét építmény egymás felé nézı tetı héjazata nem éghetı legyen.
9. §

(1) A közterület felöl minden önálló építési telek hátsó kertjének gépjármővel való
közvetlen megközelítését biztosítani kell. Zársorú beépítés esetén, az e célra
kialakított kocsiáthajtó szabad szélessége 3,5 m és belmagassága legalább 3,0 méter
legyen.
(2) Az elıkertben terepszint feletti építmény – közmő mőtárgyak kivételével – nem
helyezhetı el. Az építési helyen kívül az egyébként elhelyezhetı építmények közül
az üvegházakat vagy fóliasátrakat a hátsókertben a szomszéd telekkel közös határtól
legalább 1,50 m távolságra szabad telepíteni. Tároló és állattartó épületek a
hátsókertben a fıépület mögött azzal takartan és a hátsó telekhatártól legalább
3,0 m-re helyezhetık el és csak falusias lakóterületeken. Minden más esetben
építési helyen kívül csak 0,6 m kiüléső párkány kivételével épület, épületrész nem
helyezhetı el. Az elı és oldalkertben üvegházak lehajtó vagy emelkedı rámpák
nem helyezhetık el, és nem építhetık.
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(3) Az Lk, Lke, Lf lakóövezetekben és a Vt vegyes övezetekben, telken belül
elhelyezhetı önálló rendeltetési egységeket, amennyiben azok az utcavonalon, vagy
az utcaképet befolyásoló módon – egymás mellett – kerülnek elhelyezésre, egy
épületben, vagy egy egységesen megtervezett épülettömegben kell elhelyezni. A
rendeltetési egységekhez tartozó egyéb, kiegészítı helyiségek (tárolás, állattartás, a
fı rendeltetési egység mőködtetéséhez kapcsolódó tevékenységek) önálló épületben
(melléképületekben) akkor helyezhetık el a fırendeltetési egységet magában
foglaló épület mögött, azzal azonos oldali építési oldalon építési helyen belül, ha az
építési telek területe eléri a 400 m2-t, állattartó melléképítmények esetében pedig az
500 m2-t.
7. Tetıterek beépítésének, valamint építménymagassági szintekre vonatkozó helyi
elıírások
10. §
(1) A meglévı és új kialakítású tetıtérben csak egy hasznos szint alakítható ki, felette
csak üres padlástér lehet.
(2) Abban az esetben, ha a meglévı épület kialakult építménymagassága nagyobb, mint
az övezeti szabályozásban megengedett legnagyobb építménymagasság értéke úgy
az átalakítás, bıvítés, rendeltetés megváltoztatása esetén megtartható, de nem
növelhetı. Lapostetıs épületre – a (b) pont szerintiek betartásával– magastetı
építhetı.
a)

Az épületek legfelsı építményszintjének szintmagassága nem lehet több az
építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasságnál, kivéve:
aa) a b) pont hatálya alá esı meglévı épületek függıleges bıvítményeit,
amelyeknél a legfelsı építményszint szintmagassága a meglévı lapostetı
vagy a meglévı padláspadló szintmagassága lehet;
ab) a c) pont hatálya alá tartozó tornyokat és toronyjellegő építményeket,
amelyeknél esetileg kell meghatározni a legfelsı építményszint
magasságát.

b)

A jelenleg megengedettnél magasabb lapostetıs épületnél magastetı építése
esetében a bıvítés legfeljebb 1,0 m-rel növelheti a meglévı
építménymagasságot.

c)

Az e rendelet hatálybalépése elıtti, elıírásoknak megfelelıen épült épületek az
építménymagasság növelése nélkül, az - a) pontban megengedett kivételt
figyelembe véve – bıvíthetık.

(3) Az épületekre elıírt maximális építménymagasság nem vonatkozik a gazdasági és
mezıgazdasági területeken lévı technológiai építményekre, mőtárgyakra és sajátos
építményfajtákra, és az oktatási létesítményekhez tartozó sport és tornatermekre.
(4) Az övezetekben elıírt minimális építménymagassági követelmény nem vonatkozik
az egyes építési telkeken elhelyezhetı különálló melléképületekre és építményekre,
valamint a gazdasági és mezıgazdasági övezetekre.
(5) Lakóterületen középület (oktatási, egészségügyi, igazgatási) esetében, az erre a
célra kialakított telken kivételesen az építménymagasság 8,5 m-re növelhetı
szabadonálló beépítési mód mellett.
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8. Terepszint alatti építmények elhelyezésének helyi elıírásai
11. §
A terepszint alatti építmények elhelyezésének szabályai:
a)

A terepszint alatti építmények közül pince, csak épület alatt helyezhetı el.
Önállóan épület nélkül, a földalatti parkoló vagy garázs és nyilvános illemhely
kivételével terepszint alatti építmény nem építhetı.

b)

Terepszint alatti építmények a lakóterületeken csak az építési helyen belül ill. a
hátsókertben a telekhatártól legfeljebb 1,50 m távolságig építhetık. Telepszerő
beépítés esetében az építési helyen belül építhetık.

9. Településszerkezeti és városképvédelmi elıírások a védett településszerkezet területén
Zártsorú épületelhelyezés alkalmazása
12. §
(1) A Zártsorú épület-elhelyezés esetén az épületek zárt sora helyenként, a megengedett
építménymagasság 2/3-a, de minimum 10,0 m-es épületközzel megszakítható. Ha
az épületköz területe két telekre esik, abból legalább 30 %-ának, és 4,0 m széles
résznek egy telekre kell esnie.
(2) Ha az építéssel érintett telekkel közvetlen szomszédos valamelyik telken álló épület
oldalhatáron áll - az épület rendeltetésszerő használhatóságának megtartása
érdekében - a tervezett épületet úgy kell elhelyezni, hogy az a szomszédos épület
felé esı telekhatártól legalább 4,0 m-re álljon.
(3) Az utcavonalon elıírt kötelezı építési vonal esetében az utcafrontra kerülı épületet
utcafronti homlokzatának homlokvonalra vetített vetületi hosszának legalább 80 %ban ténylegesen utcavonalon állóan kell elhelyezni. A hátrább helyezkedı
épületrész az utcavonaltól 3,0 m-nél több, és 1,50 m-nél kevesebb távolságra nem
kerülhet.
(4) A fokozatos vagy utólagos zártsorúsítás érdekében, az építési vonaltól számított
max. 12 méter mélységig az épületet a zártsorú beépítésére vonatkozó általános
szabályok betartásával, az építési hely teljes szélességében el lehet helyezni. Tőzfal
építése e mélységig kötelezı, azon túl nem megengedett. Az e mögött lévı építési
helyen belül a szabályozott építménymagassággal (de legfeljebb 6,0 m) az oldal
határon álló épület-elhelyezés szabályai szerint udvari épületszárny is építhetı
(hajlított ház).
(5) Az építési hely meghatározását tekintve a beépítés elıkert nélküli, az utca felöli
kötelezı építési vonal az utcai telekhatár, kivéve ahol a szabályozási terv (kötelezı
építési vonallal) vagy e rendelet 7. „Elıkertek szabályozása” melléklete ettıl
eltérıen intézkedik. Ugyancsak az építési hely meghatározását tekintve, hátsó kert a
„Vt”- jelő (településközpont vegyes) övezetekben nincs és az épületet a hátsó
telekhatárra tőzfallal csatlakozva lehet elhelyezni, vagy a hátsó telekhatártól
legalább 6,0 távolságra. Más övezetben a hátsó kert mérete 6,0 méter.
Az
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utcafronti épületrész tetıgerince az utcavonallal párhuzamos. A szomszédos
telkeken utcavonalon elhelyezett épületeket a homlokzattal szervesen összeépített
kapuépítménnyel, és homlokzatszerő kerítéssel kell összekötni. A hátsó udvar
megközelítését egy legalább 3,5 méter szélességő és őrszelvényő átjáróval
biztosítani kell. Ha az épület elhelyezés elıkertes, kapuépítmény építése
szükségtelen.
(6) Az utcavonalon garázskapu nem létesíthetı. Építési helyen kívül csak utólagos
akadálymentes megközelítés létesíthetı emelkedı, vagy lehajtó.
(7) A tetı hajlásszöge és a tetıfedés anyagára vonatkozóan jelen elıírás 13.§
(3) bekezdésében elıírtakat kell alkalmazni.
Oldalhatáron és szabadon álló épület elhelyezés alkalmazása
13. §
(1) Oldalhatáron álló épület elhelyezés esetében, 8,0 méter épületszélességig utcára
merıleges nyeregtetı alkalmazható. Védett településszerkezet területén egyébként
általánosságban utcával párhuzamos nyeregtetıvel kell az épületeket kialakítani.
(2) Szabadonálló épület-elhelyezés esetén az építési helyen belül az építési vonalhoz
alkalmazkodva az épület bárhol elhelyezhetı.
(3) A lakóövezetekben létesülı épületeket 35°-45° között meghatározott dılésszögő
tetıvel kell megvalósítani. A tetı dılésszöge illeszkedjen a szomszédos telkeken
lévı, legalább közepes állagú épület tetı dılésszögéhez. Torna és sporttermeknél,
ha azok nem közterületrıl láthatók, lapostetı is létesíthetı. Tetıfedı anyagként csak
a helyben hagyományos anyagok és színek alkalmazhatók. Utcai homlokzaton,
tájidegen építészeti elemek, anyagok, színezés nem alkalmazható. Ennek
értelmében:
a)

b)

c)

Földszintes épület tetıhéjazatául, (a melléképítmények valamint, a Gmg, GipAg, Gip, Gksz övezetekben megvalósuló épületek kivételével), csak cserép,
pala, vagy fazsindely alkalmazható. A tetıfedı anyagok színe: sárgásvörös,
vörös, barna, vagy sötétszürke.
Emeletes épületek esetében, amennyiben a helyi érték- vagy mőemlékvédelmi
elıírások másként nem rendelkeznek, az elıbbieken kívüli, de legfeljebb 45oos dılésszögő, fémlemezfedés is alkalmazható (fém hullámlemez kivételével).
Kiegészítı épületrészek (elıtetı, toronysisak, párkányok stb.) - a teljes
tetıfelület 20% -át meg nem haladó összfelülető egyedi megformálású
tetıfelületek – egyéb dılésszöggel elsısorban bronz vagy fémlemezzel történı
fedése is megengedett.
Egyéb elıírások
14. §

(1) A közlekedés környezetterhelésének csökkentése, a belvárosi arculat és
településszerkezet megtartása érdekében a város védendı sugaras-körgyőrős
településszerkezetének külsı körgyőrője által határolt területen belül nem
helyezhetı el 500 m2 összes szintterületet meghaladó mérető élelmiszer áruház,
napicikk áruház, valamint bármely olyan kereskedelmi egység, amely a földszintjén
9

500 m2-t meghaladó alapterülettel rendelkezik, vagy összes szintterülete 1000 m2nél nagyobb.
(2) A közterületrıl látható homlokzaton klímaberendezés az épület megjelenéséhez
illeszkedve, vagy takart módon létesíthetı. A kondenzvíz elvezetésérıl megfelelıen
gondoskodni kell, az a közterületre vagy a szomszédos ingatlanra nem folyhat át.
(3) Transzformátor-állomás a város belsı körgyőrőjén és azon belüli közterületeken
csak földbe süllyesztve, takarva helyezhetı el.
(4) A város védett településszerkezetén belül a villamos energia ellátási, a távközlési, a
kábel TV és internet hálózat létesítésekor és rekonstrukciójakor földkábelbe, vagy
alépítménybe helyezve föld alatt vezetve kell építeni.
A közművek elhelyezésénél a város külső körgyűrűin belül csapadékvíz elvezetést
zártan kell kialakítani, fokozatosan megszüntetve a nyílt árkokat. A közművek
nyomvonalának kiépítése során az utcák fásítási igényeit is figyelembe kell venni.

15. §
(1)

Az épület közterülettel határos nem homlokzati igényő határoló falát (pl.: tőzfal).
A helyi utcaképi elıírásoknak megfelelıen kell kialakítani.

(2)

Épület felújítás esetén elsısorban a védett, és a nyilvántartott épületeknél
építészeti tagozatot, homlokzati díszítıelemet, burkolatot megszüntetni nem lehet,
a hiányzó elemeket a felmérés és kutatás alapján az eredetivel azonos módon
pótolni kell.

(3)

A város belsı körgyőrője menti építési telkek-, és azon belül esı területek
esetében, az építési telkek beépítésével összhangban kell kialakítani a
homlokvonali (utcafronti) kerítést. A védett kerítés vagy kerítésrészek
megtartásáról, felújításáról gondoskodni kell.

(4) Az új épületek utcai homlokzatmagassága nem haladhatja meg az övezetben elıírt
legnagyobb építménymagasság értékét, és nem lehet kisebb az övezetben elıírt
minimális építménymagassági értéknél, a 10. § (3), (4) és (5) bekezdésben leírtak
figyelembe vételével.
16. §
(1) A város nagykörúton kívüli beépítésre szánt területén területgazdálkodási okokból,
valamint az utca fásítási és utca-bútorozási lehetıségének a biztosítására a villamos
energia, a közvilágítási és a távközlési, a kábel TV és internet hálózat
szabadvezetékeit közös oszlopsoron kell vezetni.
(2) A közmővek elhelyezésénél az utcák legalább egyoldali fásítási lehetıségét
figyelembe kell venni ott, ahol a kialakult kiszolgáló utcák 12,0 métert, a győjtıutak
a 22 métert elérik, vagy annál szélesebbek.
(3) Újonnan több telket kiszolgáló közmő gerincvezetékeket (víz, csatorna, gáz,
elektromos, hírközlés) csak közterületen szabad elhelyezni, építési telken nem.
Ebbıl a célból szolgalmi jog sem létesíthetı.
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10. Az Illeszkedés szabályai
17. §
Minden új épületet e rendelet alapján, vagy szabályozás hiányában az illeszkedés
szabályai szerint a környezetbe illeszkedıen kell kialakítani.
a)

b)

c)

Jelen elıírás alapján a legkisebb és legnagyobb építménymagasság keretei
között úgy kell elhelyezkednie az épületnek, hogy a meglévı és szomszédos
épületek építménymagassága legfeljebb 1,5 m-el térjen el egymástól, mely alól
kivételt képeznek a közhasználatú épületek (iskola, tanintézmény, jelentısebb
középületek).
A szomszédos telkeken meglévı szabályosan elhelyezett épületekhez (elıkert,
homlokzati- tömegképzési jelleg, tetıforma, anyaghasználat) vonatkozásában
kell illeszkedni.
Az illeszkedésnél nem vehetık figyelembe a közepesnél rosszabb állagú
épületek (kivéve, ha azok védettek) a szabálytalanul elhelyezett épületek, a
szabályozott beépítettséget meghaladóan beépített telkeken elhelyezkedı
épületek.

11. Az általános elıírásoktól eltérı mélységő és elhelyezéső telkek beépítésének sajátos
szabályai
18. §

(1) A kismélységő telkek beépítése:
a) Kismélységő teleknek az az építési telek minısül, melynek építési oldalon
mért mélysége (feltéve, hogy a szemközti telekhatártól max. 5m-el rövidebb) a
30,0 métert zártsorú beépítési mód esetén 20,0 métert nem éri el. Amennyiben
a szemközti telekoldal hosszától való eltérés 5m–nél nagyobb, a két oldal
átlagának értékét kell figyelembe venni. A 30,0 m mélységet el nem érı
kismélységő telkek esetében, a telek beépítésére vonatkozó általános és egyedi
övezeti elıírásoktól eltérı elıírásokat is be kell tartani.
aa) Ha a telek vége nem a szomszédos telek építési oldalához csatlakozik,
hátsó kertet nem kell tartani, azaz az építési hely a hátsó telekhatárhoz
csatlakozik. Az épületet a hátsó telekhatárig tőzfallal ki lehet építeni,
vagy ha a szomszédos telken már épület található, legalább 3 m
távolságot vagy a szabályozott építménymagasság felét kell tartani.
ab) Ha a telek vége a szomszédos telek építési oldalához csatlakozik, az
övezetben elıírt oldalkert jelenti a betartandó hátsó kert méretét.
ac) Amennyiben a hátsó telekhatárhoz csatlakozó telek is jelen elıírások
szerinti kismélységő teleknek minısül, legalább 3 m távolságot vagy a
szabályozott építménymagasság felét kell tartani.
(2) A vasúti területre lenyúló telkek beépítése:
a)

Az építési hely a hátsó telekhatárhoz csatlakozik (hátsókert nincs).

b)

A hátsó telekhatárt egységes építészeti megjelenést eredményezı módon kell,
az oda kerülı épülettel és azzal együtt megtervezett kerítéssel lezárni. Az ide
kerülı kerítést legfeljebb 20 %-os átláthatósággal, 2-2,5 méter közötti
magassággal kell megépíteni.
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(3) Lakóházakra, utcákra telekvéggel forduló telkek (féloldalas- és kétutcás telek)
beépítése:
a)

A szemközti épületekre telekvéggel forduló ingatlanok beépítésénél vagy az
elıírt hátsókertet, vagy az elıírt építménytávolságot kell tartani.

b)

Az építési hely a hátsó telekhatárhoz, vagy ahhoz elıkerttel csatlakozik
(övezeti elıírás szerint). Az a) és ez esetben is az utcára nézı épületeket
legalább 3,0 m építménymagassággal, az övezetben elıírt tetıformával
igényesen kell kialakítani (beleértve a tároló és egyéb épületeket is).

c)

Két utcára nézı telkeken mindkét utca felıl építhetı fırendeltetéső épület is,
övezeti elıírás szerint.

d)

Állattartó melléképítmény mindkét utca felıl 20,0 m távolságnál közelebb nem
helyezhetı el.

III. FEJEZET
AZ ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK
12. Zöldfelületekre vonatkozó helyi elıírások
19. §

(1)

Övezeten belüli ökológiai zöldterület:
Építési övezetekben, a természetes vízfolyások medrére lenyúló telekvégeket
lekeríteni nem lehet. Használata korlátozott annak érdekében, hogy a
természetes vízfolyás kezelhetı és környezeti károsodása elkerülhetı legyen.
A szabályozási terven jelölt területen belül épület nem helyezhetı el. A
területet kertgazdálkodási, mezıgazdasági-növénytermesztési, erdımővelési
céllal, vagy pihenı- rekreációs- sportolási célú zöldterületként lehet
hasznosítani.

(2)

Telken belüli védı zöldterület:
A szabályozási terv meghatározott területeken, elsısorban gazdasági (Gip,
Gksz) és különleges mezıgazdasági üzemi (Kmü) övezetekben
környezetvédelmi, és (vagy) településképi indokok alapján, telken belüli
kötelezı védı zöldterület kialakítását jelöli. A kijelölt területre vonatkozóan a
tulajdonost beültetési kötelezettség terheli.

(3)

Telken belüli védızóna:
A szabályozási terv környezetvédelmi indokok alapján, a gazdasági
övezetekhez csatlakozó, vagy közvetlen közelében lévı lakóterületek védelme
érdekében telken belüli, korlátozott használatú védızónát jelöl. A kijelölt
védızónában legalább 60 %-os zöldterületi fedettséget (fásított területet) kell
létesíteni. A területen belül az övezetben megengedett építmények közül
termelı tevékenységnek, vagy a környezetet zaj, talaj vagy légszennyezéssel
terhelı egyéb tevékenységnek helyet adó épület nem helyezhetı el.
Adminisztrációs, szociális épület, raktárépület, fásított parkoló a területen
elhelyezhetı, a terület 15%-os beépítettségével.
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13. A város közterületi beépítésére vonatkozó helyi elıírások
20. §
(1) Közterület fölé nyitott épületrész (erkély, oldalfolyosó, elıtetı 60 cm-nél nagyobb
kiüléső, eresz, stb.) csak abban az esetben nyúlhat, ha az a közterület
rendeltetésszerő és biztonságos használatát, az esetleges légvezetékek biztonsági
zónáját nem érinti, valamint a közterületi fák, növényzet lombozatát, állagát nem
veszélyezteti, a közterület szélessége a 20,0 m-t eléri, vagy meghaladja. Zárt erkély
közterület felé nyúló része a homlokzati hossz 4/5-ét foglalhatja el, a telekhatártól
legalább 3,0 m kivételével, 3,0 m fölötti őrszelvény biztosításával. A kiülése a
közterület felé legfeljebb 1,0 m lehet.
(2) Kereskedelmi, szolgáltató, valamint vendéglátó tevékenység céljára közterületen
épület, pavilon nem létesíthetı, kivéve a hírlapárusító pavilont, nyilvános wc-t és
telefonfülkét. A jelenleg közterületen álló pavilonok és árusítóhelyek bıvítése
területi és magassági értelemben sem engedhetı meg.
(3) Vendéglátó épületek fogyasztótérként használt vendéglátóipari teraszai szezonális
jelleggel, április 15-tıl október 15-ig terjedı idıszakon belül közterületen is
elhelyezhetı. Ezen köztéri terasz fölé – ideiglenes jelleggel – terasztetı is
létesíthetı, az épület színezésével összhangban lévı vászonárnyékolókkal,
ernyıkkel lefedhetık. Az ideiglenes terasztetıt csak oszlopokkal vagy konzolokkal
szabad alátámasztani, s az ilyen fedett teraszokat oldalról nyitottan, oldalfalak
(üvegezés, ponyva, fólia, nádroló stb… takarások, lehatárolások) nélkül kell
kialakítani. Vendéglátóipari terasz zárt kialakítással közterületen nem létesíthetı.
(4) Vendéglátó terasz közterületen csak akkor létesíthetı, ha a terasz ülıhelyeit is
számításba véve a szükséges illemhely kapacitás 20 m-es körzeten belül biztosított.
(5) Vendéglátó teraszok csak akkor létesíthetık a közterületi járdákon, ha a terasz által
elfoglalt terület mellett visszamaradó gyalogos járófelület szélessége legalább
1,6 m.
(6) A vendéglátó terasz homlokzattal párhuzamos hosszmérete nem haladhatja meg az
épület homlokzati szélességének mértékét a kapubejárat és az egyéb rendeltetési
egységek
kirakatainak
és
bejáratainak
akadálytalan
megközelítése
figyelembevételével. Szomszédos, vagy más rendeltetéső épület elé vendéglátó
terasz nem telepíthetı.

14. Cégér, reklám és hirdetıtáblák elhelyezésére, valamint reklámfelületek képzésére
vonatkozó elıírások
21. §
(1) A város területén cégér legfeljebb 0,5 m2-es felülettel létesíthetı, ami közterület
fölé a telek homlokvonalától és a homlokzati síktól számított 0,80 m-nél jobban és a
járda felett 3,0 m-nél alacsonyabban nem lóghat ki.
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(2) A város belsı körgyőrőjét határoló közterületeken, és a belsı körgyőrő belül
elhelyezkedı közterületeken reklám és hirdetıtábla csak 2,0 m2 alatti nagysággal –
az e területen lévı szolgáltatás reklámozása céljára – külön rendeletben
szabályozott követelmények figyelembevételével helyezhetı ki. Az egymás mellé
kerülı reklám és hirdetıtáblák felületei - jelen szabályozási cél érvényesítése
érdekében - összesítve kerülhetnek megítélésre, mely alapján a felület
meghatározásánál az egymástól 3,0 m-nél nem távolabb fekvı hirdetı berendezések
együttes felületét kell figyelembe venni.
(3) Reklámtábla elı- és oldalkertben a város lakó, vegyes és üdülı területein és az
épületek homlokzatain nem helyezhetı el. Utcai kerítésen csak abban az esetben
helyezhetı el reklámtábla, ha az a kerítés szabályozott magassága alatt marad. A
közterületen legfeljebb 2 m2 nagyságú reklámtáblák helyezhetık el, melynek
magassága legfeljebb 3,0 m lehet.
(4) A város belsı körgyőrője mentén, és ezen belül esı területeken belül közterületrıl
látható homlokzaton reklám jellegő festés, vetítés, megvilágítás nem
alkalmazható. A kiskörúton belüli épületen reklámtáblák nem, csak felirati betők
(az épület falára felhelyezett betőkbıl álló reklámfelirat) helyezhetık el, melyek
magassága legfeljebb 35 cm lehet.
Közterületen a 2,0 m2-t meghaladó mérető reklámhordozók egymástól való
távolsága nem lehet kevesebb, mint az adott közlekedési terület szabályozási
szélessége. A reklámhordozókat úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos, kerékpáros és
a gépjármővek biztonságos közlekedését ne veszélyeztesse, ezért elhelyezés elıtt az
illetékes szakhatósággal is egyeztetni kell.
A város belsı körgyőrője mentén és ezen belül esı közterületeken átfeszítés, és az
épületekre kihelyezett transzparens, molinó csak idegenforgalmi, tudományos,
vallási, továbbá kulturális, nemzeti és városi események alkalmából, ideiglenesen és
meghatározott idıre helyezhetı ki.

IV. FEJEZET
LAKÓTERÜLETEK
15. A lakóterületek tagozódása
22. §
(1) A lakóterületek sajátos építési használatuk és általános jellegük szerint a következı
terület felhasználási egységekre tagolódnak:
a) Ln-1
Nagyvárosias lakóterület,(meglévı, kialakult, többszintes, telepszerő
beépítés)
b) Lk-1
Kisvárosias lakóterület (emeletes zártsorú általános beépítési móddal,
változó épület-elhelyezéssel)
c) Lk-2
Kisvárosias (földszintes, zártsorú általános beépítési móddal, változó
épület-elhelyezéssel),
d) Lk-2x
Kisvárosias (emeletes, oldalhatáron álló beépítési móddal
oldalhatáron álló épület-elhelyezéssel),
e) Lk-2xx Kisvárosias (emeletes, oldalhatáron álló beépítési móddal és változó
oldalhatáron vagy szabadonálló épület-elhelyezéssel),
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f)

Lk-3

g)
h)
i)
j)

Lke-3
Lke-4
Lf-4
Lf-4x

Kisvárosias (kertvárosias jellegő, oldalhatáron álló beépítési móddal
és épület-elhelyezéssel.)
Kertvárosias (meglévı lakótömbök)
Kertvárosias (újonnan kialakított, lakótömbök)
Falusias (meglévı lakótömbök),
Falusias (újonnan kialakított, lakótömbök)

16. Ln-1 építési övezet
(Nagyvárosias lakóterület)
23. §
(1) Az övezetbe a város meglévı több rendeltetési egységet magába foglaló, elsısorban
lakóépületekkel telepszerően beépített Ady Endre körút, Hunyadi utca és Mártírok
utca által határolt terület tartozik.
(2) Az övezet kialakult, korábban egységesen megtervezett és megépített fsz + 4
emeletes épületekkel megvalósult lakótelep. Az övezetben a kialakult telekrendszert
megváltoztatni nem lehet, a zöldfelület nem csökkenthetı új építési hely nem
jelölhetı ki, a meglévı épületek, csupán hıszigetelés miatt az épületek 10 cm-el és a
lépcsıházak személyfelvonó építése céljából bıvíthetık. Az épületekre magastetı
építhetı, de az építménymagasság csupán 1,0 m-rel növelhetı. A tetıtér beépíthetı.
A magastetı csak több épület, és épületegyüttes figyelembevételével létesíthetı,
településképileg illeszkedı módon.
A garázsok egyéb célra újonnan nem alakíthatók át. Közkertben közhasználatú
kertészeti jellegő berendezések létesíthetık.

17. Lk-1 építési övezet
(Kisvárosias lakóterület, emeletes, zártsorú általános beépítési móddal))
24. §
(1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 4,5 - 6,0 méter közötti
építménymagasságú épületek elhelyezésére szolgál, ahol egy rendeltetési egységre
legalább 80 m2 telekhányadot kell biztosítani.
(2)
a) Az övezetben elhelyezhetı, a 10. § (5) bekezdés figyelembe vételével:
aa) lakóépület,
ab) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület és rendeltetési egység (egy rendeltetési egységnek legfeljebb 140 m2
nettó alapterület számítható),
ac) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület és rendeltetési egység,
ad) az aa)-ac) alpontban felsorolt rendeltetéső épületekhez tartozó kiszolgáló és
járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület.)
b) Az övezetben kivételesen elhelyezhetı:
ba) sportlétesítmény,
bb) igazgatási épület,
bc) szálláshely szolgáltató épület,
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bd) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró kézmőipari épület,
be) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású egyéb
tevékenység céljára szolgáló épület.
c) Az övezetben nem helyezhetı el:
ca) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármővek és
az ilyeneket szállító jármővek számára.
cb) üzemanyagtöltı és tároló létesítmény,
cc) állattartó melléképítmény,
cd) úszótelkes sorgarázs,
ce) önálló árusító pavilon.
(3) Az övezet telkeinek beépítése zártsorú-általános melynek sajátos elıírásait e
rendelet 12. §-a tartalmazza.
(4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhetı
építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során
alkalmazandó legkisebb telekméreteket, az 5. melléklet 1. táblázata szerint kell
meghatározni a 10. § (5) bekezdés figyelembe vételével.
(5) A telek területének elıírt zöldfelülete min. 30 % saroktelkeknél zártsorú épületelhelyezés esetén 20%, melybe a fásított parkoló-mezık terültének 20%-a
beszámítható.
(6) Az övezetben az épületek teljes közmővesítettség esetén helyezhetık el.
(7) A (2) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott építmények különállóan csak
400 m2-nél nagyobb telekterület esetén, és csak az építési helyen belül helyezhetık
el.
(8) Az övezetben kivételesen (a (2) b, pontban felsoroltak) azzal a feltételekkel
építhetık, ha használtuk igazoltan az övezetben elıírt zaj és levegıszennyezés
mértékét nem lépi túl valamint a felszín alatti vizeket sem szennyezi azzal nagyobb
mértékben.
18. Lk-2, Lk-2x és Lk-2xx építési övezetek
(Kisvárosias lakóterület – emeletes oldalhatáron álló beépítési móddal és
épület-elhelyezéssel)
25. §
(1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 4,5 - 6,0 (9,5) méter
építménymagasságú épületek elhelyezésére szolgál, ahol egy rendeltetési egységre
legalább 100m2 telekterületet kell biztosítani. (9,5 m-es építménymagasságú
épületek csak az LK-2xx övezetben építhetık)
(2) a)

Az övezet telkeinek beépítési módja oldalhatáron álló, választható utcavonali
vagy 3,0 m-es elıkertes épület elhelyezéssel, a kialakult állapothoz igazodva.

b)

A 18 méternél szélesebb telkek, és a saroktelkek esetében oldalhatáron álló
beépítési mód esetén az építési helyen belül szabadonálló épület-elhelyezés
alkalmazása is megengedett.
16

c)

Tömbbelsıbe bevezetı kiszolgáló utcára nézı saroktelek esetén a tömbbelsıt
feltáró utca felé az épületeket 3,0 m-es elıkerttel kell elhelyezni.

d)

Az övezetben elhelyezhetı (a 10. § (5) bek. figyelembe vételével):
da) lakóépület,
db) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület és rendeltetési egység (egy rendeltetési egységnek legfeljebb 140m2
nettó alapterület számítható)
dc) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület és rendeltetési egység,
dd) igazgatási épület,
de) a da)-dd) alpontban felsorolt rendeltetéső épületekhez tartozó kiszolgáló és
járulékos létesítmények, melléképületek. (Garázs, tároló épület.)
Az övezetben kivételesen elhelyezhetı:
ea) sportlétesítmény,
eb) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró kézmőipari épület,
ec) szálláshely szolgáltató épület
ed) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági
építmény.
Az övezetben nem helyezhetı el:
fa) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 tonna önsúlynál nehezebb
gépjármővek és ilyeneket szállító jármővek számára,
fb) üzemanyagtöltı.

e)

f)

(3) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhetı
építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során
alkalmazandó legkisebb telekméreteket, az 5. melléklet 1. táblázata szerint kell
meghatározni.
(4) A telek területének elıírt zöldfelülete min. 30 %, melybe a fásított parkoló-mezık
terültének 20%-a beszámítható.
(5) Az övezetben az épületek teljes közmővesítettség esetén helyezhetık el.
(6) A (4) bekezdés ad) pontjában említett melléképületek különállóan építési helyen
belül és csak 400m2 vagy annál nagyobb telkeken; állattartó melléképítmények
pedig 500 m2 vagy annál nagyobb telkeken helyezhetık el. (7. § (1) bek. figyelembe
vételével.)
(7) Az övezetben kivételesen a (2) b) pontban felsoroltak közül azok helyezhetık el,
melyeknek használata igazoltan nem lépi túl az övezetben elıírt zaj és
levegıszennyezést valamint a felszín alatti vizeket sem szennyezi annál nagyobb
mértékben.
19. Lk-3 építési övezet
(Kisvárosias lakóterület –kertvárosias jelleggel földszintes, oldalhatáron álló beépítési
móddal)
26. §
(1) (1) A övezetbe a belsı körgyőrő és nagykörút közötti lakóterületek kisvárosias, de
kertvárosi jellegő lakóövezetbe sorolt részei tartoznak.
(2) Az egy telken megvalósuló, elhelyezhetı rendeltetési egységek száma legfeljebb 4.
és egy rendeltetéső egységre legalább 120 m2 telekterületet kell biztosítani.
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(3) a)

Az övezetben elhelyezhetı:
aa) lakóépület
ab) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület, és rendeltetési egység. (Egy rendeltetési egységnek legfeljebb 140
m2 nettó alapterület számítható.)
ac) az aa - ab) alpontban felsorolt rendeltetéső épületekhez tartozó kiszolgáló
és járulékos létesítmények, melléképületek. (Garázs, tároló épület.)
ad) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
ae) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari
építmény.

b) Az övezetben kivételesen elhelyezhetı (A 10 § (5) bekezdés figyelembe
vételével.)
ba) szálláshely- szolgáltató épület
bb) igazgatási épület
bc) termelı kertészeti építmény
bd) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági
tevékenység céljára szolgáló épület.
be) üzemanyagtöltı
c) Az övezetben nem helyezhetı el:
ca) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármővek és
az ilyeneket szállító jármővek számára.
(d) A 18 méternél szélesebb telkek, és a saroktelkek esetében az építési helyen
belül szabadonálló épület-elhelyezés alkalmazása is megengedett.
(4) a) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb
telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhetı
építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében – az 5. melléklet 1.
táblázata szerint kell meghatározni.
b) telek területének min. 40 %-át zöldfelületként kell kialakítani.
(5) Az övezetben az épületek teljes közmővesítettség esetén helyezhetık el.
(6) A (3) bekezdés a-d) pontjaiban említett melléképületek különállóan építési helyen
belül 400 m2 vagy annál nagyobb telkeken, állattartó melléképítmények pedig
500 m2 vagy annál nagyobb telkeken helyezhetık el. (7. § (1) bek. figyelembe
vételével) legfeljebb 2 rendeltetési egység esetén.

20. Lke-3 és Lke-4 építési övezet
(Kertvárosias lakóterület kialakult, túlnyomórészt már beépített, és újonnan kialakított
területen)
27. §
(1) Az övezetbe a nagykörút külsı peremén kívüli, és ahhoz csatlakozó Lke-3-al
zömmel már beépített és a Lke-4-el jelölt fokozatosan kiépülı, újonnan kialakított
lakótömbök tartoznak.
(2) Az egy telken, elhelyezhetı rendeltetési egységek száma legfeljebb 2. (Egy
rendeltetési egységnek legfeljebb 140 m2 nettó alapterület számítható).
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(3) a)

Az övezetben elhelyezhetı:
aa) legfeljebb kétlakásos lakóépület,
ab) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
épület.
ac) az aa - ad) alpontban felsorolt rendeltetéső épületekhez tartozó kiszolgáló
és járulékos létesítmények, melléképítmények. (Garázs, tároló épület.)
ad) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület (A 10. § (5) bekezdés
figyelembevételével)
ae) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású kézmőipari épület.

b)

Az övezetben kivételesen elhelyezhetı:
ba) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,
bb) legfeljebb négylakásos lakóépület
bc) sportépítmény,
bd) üzemanyagtöltı,
be) a terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági
építmény
bf) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület,
Az övezetben nem helyezhetı el:
ca) szálláshely szolgáltató épület - a megengedett lakásszámot meg nem haladó
vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület kivételével,
cb) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármővek és
az ilyeneket szállító jármővek számára.
cc) kétlakásosnál nagyobb lakóépület 500 m2-nél kisebb telek esetén állattartó
melléképítmény és, vagy 400 m2-nél kisebb telek estén önálló
melléképület.

c)

(4) a) Az övezet telkeinek beépítése oldalhatáron álló az adott utcára jellemzı
legalább 3m és legfeljebb 5m, újonnan kialakított területen 5m-es elıkerttel.
b) A 18 méternél szélesebb telkek, és a saroktelkek esetében az építési helyen
belül szabadonálló épület-elhelyezés alkalmazása is megengedett.
(5) a) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb
telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhetı
építménymagasság mértékét - a beépítési mód függvényében – az 5. melléklet 1.
táblázata szerint kell meghatározni.
b) A telek területének legalább 50 %-át zöldfelületként kell kialakítani. Az elıírt
zöldterületbe a fásított parkolómezık 20 %-át be lehet számítani.
(6) Az övezetben az épületek teljes közmővesítettség mellett helyezhetık. A vezetékes
szennyvízhálózat megépítéséig átmenetileg zárt szennyvíztároló, vagy más
engedélyezett közmőpótló létesítése is alkalmazható.
(7) Az övezetben kivételesen a (3) b) pontban felsoroltak közül azok helyezhetık el,
melyeknek használata igazoltan nem lépi túl az övezetben elıírt zaj és
levegıszennyezést valamint a felszíni vizeket sem szennyezi annál nagyobb
mértékben.
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21. Lf-4, Lf-4x építési övezet
Falusias (kialakult, túlnyomórészt beépített, és újonnan kialakított) lakóterület
28. §
(1) Az övezetbe a szabályozási terven zömmel már beépített, (Lf-4) ill. Lf4x-szel jelölt
újonnan kialakítható, ill. fokozatosan átépülı lakóterületek tartoznak.
(2) Az övezetben legfeljebb 4,5 m-es épületmagasságú lakóépületek, a mezıgazdasági
építmények, továbbá a helyi lakosságot szolgáló nem zavaró hatású kereskedelmi,
szolgáltató és kézmőipari építmények helyezhetık el.
(3)

b)

c)

a) A falusias lakóterületen elhelyezhetı:
aa) legfeljebb kétlakásos lakóépület,
ab) mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
ad) szálláshely szolgáltató épület, legfeljebb 10 fő elhelyezése részére,
ae) kézműipari építmény,
af) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, (a
10. § (5) bekezdés figyelembe vételével)
ag) sportépítmény,
ah) üzemanyagtöltő.
Az a) pont aa)-ah) alpontjában felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó
kiszolgáló és járulékos létesítmények. (Garázs, tároló, melléképület állattartó
melléképítmény)
A falusias lakóterületen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát
nem zavaró hatású egyéb - nem nagyüzemi - gazdasági tevékenység céljára
szolgáló építmény is.

(4) Az övezet telkeinek beépítése oldalhatáron álló, az adott utcára, vagy utcaszakaszra
jellemzı 3,0~5,0 m újonnan kialakított lakóterületek esetén 5,0 m mélységő
elıkertes beépítéssel.
(5) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhetı
építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során
alkalmazandó legkisebb telekméreteket, az 5. melléklet 1. táblázata szerint kell
meghatározni.
(6) A telek területének legalább 40 %-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a
fásított parkolómezık területének 20%-a beszámítható.
(7) Az övezetben teljes közmővesítettség kötelezı. A vezetékes szennyvízelvezetés
megvalósításáig zárt szennyvíztároló vagy más, engedélyezett közmőpótló létesítése
is alkalmazható.
(8) Az állattartó melléképítmények csak a hátsókertben, (az utcavonaltól mért 20
méternél távolabb) a lakóépület mögött helyezhetık el, a hátsó telekhatártól
legalább 3,0 m távolságra a fıépülettıl takartan, 500 m2-nél nagyobb vagy övezeti
elıírás szerinti, meglévı legkisebb mérető telekterületen.
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V. FEJEZET
VEGYES TERÜLETEK
22. Általános elıírások
29. §
(1) Hajdúnánás területén a lakóterületek és intézmények, vegyesen történı
elhelyezésére. Elsısorban a kiskörúton belüli, városközponti vegyes rendeltetéső
területek sorolhatók ebbe a terület felhasználási kategóriába.
Ebbıl a célból:
a) Vt: településközpont vegyes terület és
b) Vk: központi vegyes terület került kijelölésre,
a. Vt-1
Településközpont vegyes terület, többszintes, jellemzıen telepszerő
beépítéssel, általában kialakult állapotban.
b. Vt-1x Településközpont vegyes terület, kisvárosias jellegő, magas beépítési
intenzitással
c. Vt-1xx Településközpont vegyes terület (mőemléki templomkert),
d. Vt-2
Településközpont vegyes terület, közepes magasságú, magas
intenzitású beépítéssel átépítendı tömbök.
e. Vt-2x Településközpont vegyes terület, jellemzıen kisvárosias beépítéssel
átépítendı tömbök.
f. Vt-3
Településközpont vegyes terület, Tedej településrész központi
területén
g. Vt-4
Településközpont vegyes terület, piactér
h. Vk-1
Központi (többszintes) vegyes terület.
(2) A telek beépítésének általános szabályai:
a)

A vegyes területeken állattartó építmények nem helyezhetık el.

b)

A közterület felöl minden önálló telek hátsó kertjének gépjármővel való
közvetlen megközelítését biztosítani kell.

23. Vt-1, Vt-1x és Vt-1xx építési övezetek
Településközpont (laza, többszintes telepszerő beépítéső) vegyes terület
30. §
(1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi
települési szintő igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely
szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek elhelyezésére
szolgál, amelyek alapvetıen nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
a) A Vt-1 övezet a városközpont legforgalmasabb helyein többnyire kialakult
intézményi és (telepszerő) többszintes lakó vegyes terület, legalább 2 vagy ennél
magasabb, többszintes beépítéssel, parkosított környezettel lazább beépítettséggel.
b) A Vt-1x övezet a városközpont átépítésre, fejlesztésre szánt, intenzív (de
legfeljebb 35 %-os beépítettségre szabályozott) beépítéső intézményi és lakó vegyes
terület.
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c) A Vt-1xx övezet a mőemléki védettségő templom és templomkert, mely
kialakultnak tekintendı, ahol a meglévı épületeken kívül semmiféle bıvítmény
nem építhetı.
Az övezet jellemzı beépítési módja zártsorú általános zártsorú keretes az épületek
elhelyezése oldalhatáron álló és szabadonálló a kialakult állapotnak megfelelıen a
meglévı telepszerő beépítésekhez illeszkedve. A meglévı többszintes épületekre
vonatkozóan a 23. § (2) bek.-ben elıírtak az irányadóak. A beépítetlen, és
átépítendı telkek beépítése illeszkedési alapon, eseti elbírálás alá esik.
(2) a) Az övezetben elhelyezhetı illeszkedési alapon:
aa) lakóépület,
ab) igazgatási épület,
ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató
épület,
ad) egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén,
amelyben a gazdasági célú használat az elsıdleges,
ae) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
af) sportépítmény,
b) Az övezetben nem helyezhetı el
ba) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb
tehergépjármővek és az ilyeneket szállító jármővek számára.
bb) üzemanyagtöltı,
bc) önálló garázsépület, ill. úszótelkes sorgarázs.
bd) különálló, kiegészítı funkciójú melléképület (épület)
be) állattartó melléképítmény.
(3) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhetı
építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során
alkalmazandó legkisebb telekméreteket az 5. melléklet 2. táblázata szerint kell
meghatározni.
(4) Az övezetben az épületek teljes közmővesítettség esetén helyezhetık el.
Közmőpótló nem alkalmazható
(5) Az újonnan beépíthetı telek területének szabadon maradó (be nem épített) részének
50 %-át zöldfelületként kell kialakítani. Ebbe a fásított parkolómezık területének
20 %-a beszámítható.
(6) Újonnan építendı oktatási és gyermek létesítményeknél a beépíthetıség mértéke
legfeljebb 25 % a beépítési mód szabadonálló 10,0 m-es elıkerttel (melyet új
telepítéseknél kell alkalmazni)
A meglévı telkeken új épületek, bıvítmények a telek 25%-os beépítettségéig
helyezhetık el.
24. Vt-2, Vt-2x építési övezetek
Településközpont (Kisvárosias jellegő magas beépítési intenzitású) vegyes terület
31. §
(1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, részben, vagy egészben
átépítendı telektömbökben, lakó és olyan helyi települési szintő igazgatási,
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási,
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egészségügyi, szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetıen
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
a) A Vt-2x övezet a többszintes, telepszerő beépítettségő területek közelében lévı,
részben átépítésre váró tömbökben került kijelölésre.
b) A Vt-2 övezet a városközpont többnyire lakóépületekkel beépített, kisebb
forgalmú (belsı) területein került kijelölésre.
(2) a)

Az övezetben elhelyezhetı:
aa) lakóépület,
ab) igazgatási épület,
ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
ad) egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a
gazdasági célú használat az elsıdleges,
ae) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
af) az aa)-ae) alpontban felsorolt rendeltetéső épületekhez tartozó kiszolgáló
és járulékos létesítmények. (garázs, tároló épület, egyéb melléképületek)

b)

az övezetben kivételesen sportlétesítmény is elhelyezhetı, eltérı beépítési
móddal.
ca) Az övezetben nem helyezhetı el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t
önsúlynál nehezebb tehergépjármővek és az ilyeneket szállító jármővek
számára.
cb) üzemanyagtöltı,
cc) állattartó melléképítmény.
cd) különálló melléképítmény az a) és b) pontokban felsorolt létesítményekhez
400m2-nél kisebb telkek esetén.

c)

(3) Az övezet telkeinek beépítése jellemzıen zártsorú általános, vagy zártsorú keretes
az épület-elhelyezés elıkert nélküli, vagyis az utcavonal kötelezı építési vonal.
(4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhetı
építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során
alkalmazandó legkisebb telekméreteket, az 5. melléklet 2. táblázata szerint kell
meghatározni.
(5) A telek területének szabadon maradó (be nem épített) részének 50 %-át
zöldfelületként kell kialakítani. Melybe a fásított parkolómezık területének 20 %-a
beszámítható.
(6) Az övezetben az épületek teljes közmővesítettség esetén helyezhetık el.
Közmőpótló nem alkalmazható.
25. Vt-3 építési övezet
Településközpont (Hajdúnánás-Tedej településrész központi) vegyes terület
32. §
(1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi
települési szintő igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely
szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek elhelyezésére
szolgál, amelyek alapvetıen nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
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(2)
a)

b)
c)

Az övezetben elhelyezhetı:
aa) lakóépület,
ab) igazgatási épület,
ac) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,
ad) egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a
gazdasági célú használat az elsıdleges,
ae) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
af) sportépítmény,
ag) az aa)-af) alpontban felsorolt rendeltetéső épületekhez tartozó kiszolgáló
és járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület, egyéb melléképítmény)
Az övezetben kivételesen elhelyezhetı nem zavaró hatású egyéb gazdasági
építmény.
ca) Az övezetben nem helyezhetı el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t
önsúlynál nehezebb tehergépjármővek és az ilyeneket szállító jármővek
számára.
cb) üzemanyagtöltı
cc) állattartó melléképítmény

(3) a) Az övezet telkeinek beépítés módja oldalhatáron álló, 5,0 m mélységő
elıkerttel, oldalhatáron álló, vagy szabadonálló épület-elhelyezéssel.
b) A 18 méternél szélesebb telkek, és a saroktelkek esetében az építési helyen
belül szabadonálló épület-elhelyezés alkalmazása is megengedett az elıírt
építménytávolságok betartása mellett..
(4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhetı
építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során
alkalmazandó legkisebb telekméreteket az 5. melléklet 2. táblázata szerint kell
meghatározni.
(5) Az övezetben az épületek teljes közmővesítettség birtokában helyezhetık el.
(6) A telek területének min. 25 %-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a fásított
parkolómezık 20 %-a beszámítható.
(7) A (2) bekezdés a) pont ag) alpontban felsoroltak különállóan csak 400 m2-nél
nagyobb telkeken helyezhetık el.
26. Vt-4 építési övezet
Településközpont (piactér) vegyes övezet
33. §
(1)

A terület a városi piactér és a hozzá szervesen kapcsolódó kiszolgáló
létesítmények elhelyezésére szolgál.
(2) A területen elhelyezhetı:
a) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület és rendeltetési egység;
b) piaccsarnok áruraktárak, logisztikai funkciót tartalmazó építmények;
c) szabadtéri árusítóhelyek;
d) igazgatási épület, iroda;
e) a terület kiszolgálásához szükséges parkoló, parkolóház, garázs.
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(3) A területen nem helyezhetı el:
a) lakóépület
b) úszótelkes sorgarázs
c) állattartó melléképület az eladásra szánt kis haszonállatok átmeneti
tartására szükséges melléképítmények kivételével.
d) Kedvtelésbıl tartott állatok elhelyezésére szolgáló melléképítmények.
(4)

Az övezet telkeinek utcavonali beépítési módja zártsorú általános, elıkert
nélküli.

(5)

A piactérhez tartozó terület építési helyén belül, telepszerő, szabadonálló
épület elhelyezések.

(6)

Az övezet legnagyobb beépíthetısége: 30 % a szabadtéri árusítóhelyek
kivételével.

(7)

A telek területének legalább 10 %-át zöldfelületként kell kialakítani.

(8)

Az övezetben az épületek teljes közmővesítettség esetén helyezhetık el,
közmőpótló sem alkalmazható.

(9)

A terepszint alatti építmények közül pinceszint, az építési helyen belül
építhetı.

(10) A meglévı telket tovább osztani nem lehet (kialakultnak tekintendı), de az
övezeten belül a meglévı telkek összevonhatók.
27. Vk-1 építési övezet
Központi vegyes terület
34. §
(1) Az övezet elsısorban több települést kiszolgáló épületek, a telekigényes
egészségügyi-szociális létesítmények elhelyezésére szolgál.
(2) a)

Az övezetben elhelyezhetı:
aa) sportépítmény,
ab) nem zavaróhatású egyéb gazdasági építmény,
ac) a fıtevékenységet szolgáló épületen belül a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások, a fı funkció 15%-nak megfelelı
mértékben
ad) az aa)-ac) alpontban felsorolt rendeltetéső épületekhez tartozó kiszolgáló
és járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület, egyéb melléképítmény)

b) ba) Az övezetben nem helyezhetı el a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármővek
és ilyeneket szállító jármővek részére parkoló terület, garázs, valamint
állattartó épületek.
bb) üzemanyagtöltı.
bd) úszótelkes sorgarázs
(3) Az övezetben kötelezı a teljes közmővesítettség. Közmőpótló nem létesíthetı.
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(4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhetı
építménymagasság mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során
alkalmazandó legkisebb telekméreteket az 5. melléklet 2. táblázata szerint kell
meghatározni.

VI. FEJEZET
GAZDASÁGI TERÜLETEK
28. Általános elıírások
35. §
(1) A város területén, elsısorban ipari-kereskedelmi, szolgáltató célú építmények
elhelyezésére:
a) Gksz-1
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (általános)
b) Gksz-2
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (intenzív)
c) Gip-1
Ipari gazdasági terület
d) Gmg-1
Mezıgazdasági- Ipari gazdasági terület került kijelölésre.
(Tedej)
(2) A telkek beépítésének általános szabályai:
a) a gépjármőveket elsısorban az elıkertben, fásított parkolóban kell elhelyezni,
b) a teljes közmővesítettség és a technológiához tartozó ellátó biztonsági
rendszerek kialakítása kötelezı,
c) a védıterületet annak terhére és annak a telkén kell kialakítani, akinek a
tevékenysége azt szükségessé teszi,
d) melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez szükséges
épületek és építmények helyezhetık el.
e) az (1) bekezdés a) ~ d) övezetben (a Gmg-1 övezet kivételével) állattartó
épületek és melléképítményei, valamint növénytermesztést szolgáló építmény
nem helyezhetı el.
f) A telkek beépítési módja szabadonálló, és szabadonálló telepszerő.
g) Amennyiben az ingatlan régészeti nyilvántartás szerint érintett, az építési
illetve építési engedélyezési eljárás vonatkozó szabályit is be kell tartani.

29. Gksz-1 építési övezet
Kereskedelmi, szolgáltató (általános) gazdasági terület
36. §
(1) Az övezet kereskedelmi, szolgáltató, elsısorban nem jelentıs zavaró hatású
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2) a)

Az övezetben elhelyezhetı:
aa) mindenfajta, nem jelentısen zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági tevékenységi célú épület,
ab) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások (annak legfeljebb 15 %-ig),
ac) igazgatási és iroda épület,
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ad) parkolóház, üzemanyagtöltı, szerviz,
ae) sportépítmény.
b) Az övezetben kivételesen elhelyezhetı:
ba) egyházi, oktatási, valamint
bb) egyéb közösségi szórakoztató épület.
(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb
telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhetı
építménymagasság mértékét az 5. melléklet 3. táblázata szerint kell meghatározni.
(4) A telkek minimális zöldterületi fedettsége 20 %, melybe a fásított parkolómezık
20 %-a beszámítható.
(5) A teljes közmővesítettség és a technológiához tartozó ellátó biztonsági rendszerek
kialakítása kötelezı. Közmőpótló nem üzemeltethetı.
30. Gksz-2 építési övezet
Kereskedelmi, szolgáltató (intenzív) gazdasági terület
37. §
(1) Az övezet kereskedelmi, szolgáltató, elsısorban nem jelentıs zavaró hatású
gazdasági tevékenységi célú épületek (benzinkút, építıanyag kereskedés,
tüzéptelep, raktáráruházak, stb.) elhelyezésére szolgál.
(2) a)

Az övezetben elhelyezhetı:
aa) mindenfajta, nem jelentısen zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú
épület,
ab) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások (annak legfeljebb 15 %-ig),
ac) igazgatási és iroda épület,
ad) parkolóház, üzemanyagtöltı, szerviz,
ae) sportépítmény.

b) Az övezetben kivételesen elhelyezhetı:
ba) egyházi, oktatási, valamint
bb) egyéb közösségi szórakoztató épület.
(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb
telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhetı
építménymagasság mértékét az 5. melléklet 3. táblázata szerint kell meghatározni.
(4) A telkek minimális zöldterületi fedettsége 15 %, melybe a fásított parkolómezık
20 %-a beszámítható.
(5) a teljes közmővesítettség és a technológiához tartozó ellátó biztonsági rendszerek
kialakítása kötelezı.
(6) Az övezetben az épületeket újonnan legalább 5,0 m-es elıkerttel, a lakóépületek
felöl 10,0 m-es elıkerttel kell elhelyezni.
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31. Gip-1 építési övezet
Ipari gazdasági terület
38. §
(1) Az övezet olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek
más beépítésre szánt területen nem helyezhetık el.
(2) Az övezetbe csak környezeti hatás szempontjából semleges (nem különlegesen
veszélyes, pl. tőz-, robbanás-, fertızıveszélyes) üzemek (pl: élelmiszer-,
könnyőipar, gépipar, fémipar, építıipar, település-ellátás) helyezhetık el.
(3) Az ipari gazdasági területen kivételesen elhelyezhetı a gazdasági tevékenységi célú
épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások.
(annak legfeljebb 10%-ig)
(4) Az övezetben teljes közmővesítettséggel lehet az épületeket elhelyezni az ipari
szennyvizek elıtisztítása mellett.
(5) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb
telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhetı
építménymagasság mértékét az 5. melléklet 3. táblázata szerint kell meghatározni.
(6) A telek minimális zöldterületi fedettsége 20 %, melybe a fásított parkolómezık
20 %-a beszámítható.
(7) Az övezetet átszelı nagyfeszültségő elektromos vezetékek védızónáján belül
épületet elhelyezni nem lehet, de az építési telek területébe beszámítható, a területe.
(8) Építés elıtt régészeti bejárás (és szükség esetén) feltárás kötelezı.

32. Gip-T építési övezet
39. §
(1) A terület az üzemen kívüli téglagyár területe.
(2) Az övezet távlati hasznosítását üzemi termelés helyett, idegenforgalmi- rekreációs
célban jelöli meg a város hosszútávú fejlesztési koncepciója. A környezetében lévı
nyersanyag készlet (anyag) kimerüléséig a tevékenység folytatható, a technológiai
korszerősítés, környezetvédelmi célú beruházások lehetségesek, de a környezeti
terhelés növekedését eredményezı bıvítés nem engedélyezhetı.

33. Gmg-1 építési övezet.
Mezıgazdasági üzemi terület (Tedej)
40. §
(1) Az övezetbe, azok a mezıgazdasági üzemek tartoznak, ahol a mezıgazdasági
termékek feldolgozása, tárolása, a mezıgazdasági gépek, és szállítóeszközök
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javítása folyik, nagyüzemi állattartás vagy mezıgazdasági és mezıgazdasági
termeléshez szorosan kapcsolódó ipari tevékenység befogadására alkalmas.
(2) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb
telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhetı
építménymagasság mértékét az 5. melléklet 3. táblázata szerint kell meghatározni.
(3) A szakhatósági elıírások alapján – amennyiben szükséges – védıterületet kell
kialakítani. A védıterületet az építési telekhez kell csatolni, vagy az építtetı
köteles azt biztosítani. A védıterületen belül a szolgálati lakás kivételével a
védıterület legfeljebb 15%-nak igénybevételével lakó és szállás épület nem
építhetı, azok részére telek nem alakítható.
(4) A gépjármővek elhelyezését az építési telkeken belül szükséges biztosítani.
(5) A teljes közmővetítettség és a technológiához tartozó ellátó biztonsági rendszerek
kialakítása kötelezı. Közmőpótló berendezések a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelıen létesíthetık abban az esetben, ha a keletkezı szennyvizek győjtése,
ártalmatlanítása környezetterhelési problémákat nem okoz.

VII. FEJEZET
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
34. Általános elıírások
41. §
(1) A város területén azon létesítmények számára, melyek különlegességük miatt
helyhez kötöttek, jelentıs hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük
megengedett hatásaitól is védelmet igényelnek. A különleges területek beépítésre
szánt és beépítésre nem szántak lehetnek.
(2) Beépítésre szánt különleges területek:
a)
b)
c)
d)

Kst
Ksp
Kid
Ksz

e)
f)
g)
h)

Ksp-lov
Kid-mü
Kn
Kmü

Strand célú különleges terület,
Sportolási célú különleges terület,
Idegenforgalmi hasznosítású különleges terület,
Folyékony hulladék elhelyezésére, kezelésére és hulladékudvar
kialakítására szolgáló terület,
Sportolási célú különleges terület – lovas sport számára
Idegenforgalmi funkcióval rendelkezı mezıgazdasági üzemi terület
Nemzetvédelmi célú különleges terület
Mezıgazdasági üzemi különleges terület (meglévı majorok és
tanyák)

Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb
telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhetı
építménymagasság mértékét az 5. melléklet 4. táblázata is tartalmazza.
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(3) Beépítésre nem szánt különleges területek:
a) Kk-id
b) Ktem

Idegenforgalmi hasznosítású különleges terület
Temetı, kegyeleti park, különleges terület.

35. Kst, Kst-x jelő övezetek
Strand és kapcsolódó létesítményei - különleges terület
42. §
(1) Az övezet a jelentıs területigényő, zöldterületbe-ágyazottan kialakítható
intézmények elsısorban: strand, kemping, és kiszolgáló létesítményeinek
(szállásépület, kereskedelmi- vendéglátó- szolgáltató épület, sport- építmények)
elhelyezésére szolgál.
(2) a) A Kst – jelő övezetben lévı ingatlant megosztani, több telekre felosztani nem
lehet. A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m, melynek számításakor
a sport- és szabadidı technológiai létesítmények magasságát figyelmen kívül kell
hagyni. Beépíthetıség: 15 %.
b) A Kst-x – jelő alövezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság12,5m,
a telek megengedett legnagyobb beépítettsége: 20 %. Az alakítható legkisebb
telekterület 1 ha.
(3) Az övezetben az épületek teljes közmővesítés esetén helyezhetık el. Közmőpótló
átmenetileg sem alkalmazható.
36. Ksp, Ksp-x jelő övezetek
Sportolási célú különleges terület
43. §
(1) Az övezet a jelentıs területigényő, zöldterületbe-ágyazottan kialakítható
sportterületek elhelyezésére szolgál. Az övezet elsısorban sportpálya, egyéb
szabadidıs létesítmények (pl.: kalandpark, lıtér, stb.) lovarda, parkoló,
idegenforgalomhoz kapcsolódó létesítmények (szálláshely, kulturális-, vendéglátó-,
kereskedelmi épületek) elhelyezésére szolgál.
(2) a) A beépítés módja szabadonálló.
b) A Ksp övezetben a legnagyobb beépíthetıség mértéke, a telekterület 15 %-a,
c) A Ksp-x alövezetben a legnagyobb beépíthetıség mértéke 30 %. Az 5391 és
5384 hrsz.-ú telkeket megosztani nem lehet. Az alakítható legkisebb
telekterület 2 ha.
A létesíthetı legnagyobb építménymagasság 12,5 méter.
(3) A terepszint alatti építmények közül pinceszint, épületek alatt építhetı.
(4) Az övezetet teljes közmővesítéssel kell ellátni.
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37. Kid-1, Kid-2 jelő övezetek
Idegenforgalmi hasznosítású, beépítésre szánt különleges terület
44. §
(1) Az övezet a város idegenforgalmi jelentıségő területein került kijelölésre.
(2) A területen az idegenforgalomhoz kapcsolódó építmények, pihenı, sport,
kereskedelmi, vendéglátó, és szolgáltató, szálláshely szolgáltató létesítmények
helyezhetık el.
(3) Az épületeket szabadonállóan lehet elhelyezni a terület Kid-2 övezetben legfeljebb
20 %-os, a Kid-1 övezetben legfeljebb 30 %-os beépítettséggel, legfeljebb 6,0
méteres építménymagassággal.
Az alakítandó legkisebb zöldfelület Kid-1 övezetben 40 %, Kid-2 övezetben 60 %.
A Kid-2 övezetben elıírt zöldfelületet erdıs
területként kell biztosítani,
felhasználva a területen meglévı erdısítést is !
(4) A Kid-2 övezetek telkei nem megoszthatóak. A Kid-1 területen az alakítható
legkisebb telekterület 1 ha.
(5) A terepszint alatti építmények közül pinceszint, az építési helyen belül a beépítési
százalékot meg nem haladó mértékben építhetı. Önállóan, épület nélkül nem
építhetı.
(6) Az övezetben az épületeket teljes közmővesítés esetén lehet elhelyezni.
(7) Az övezetben állattartó melléképület (lóistálló kivételével, melyeknek helyét
esetileg egyeztetni kell) nem helyezhetı el.
38. Ksz- jelő övezet
Folyékony hulladék kezelésére, elhelyezésére szolgáló terület és hulladékudvar
45. §
(1) A települési kommunális létesítmények elhelyezésére (folyékony hulladék
elhelyezésére, kezelésére valamint hulladékudvar kialakítására) szolgáló területek.
A területen csak a technológia mőködtetéséhez szükséges valamint az ırzéshez
szükséges karbantartásához építmények helyezhetık el. A területet védı fásítással
kell körbevenni, legalább 10 méter szélességben.
(2) A létesítmény körül a tevékenység és az alkalmazott technológia függvényében a
szabályozási terven feltüntetett védıterületet biztosítani kell.
(3) A Ksz terület mőködése, korszerősítése, bıvítése csak környezeti hatásvizsgálat
elvégzése esetén lehetséges, a szabályozási terv elıírásaival összhangban.
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39. Ksp-lov jelő övezet
Sportolási célú különleges terület – lovas sport számára
46. §
(1) Az övezet a város déli oldalán elhelyezkedı strandfürdı környezetében kijelölt
üdülı- idegenforgalmi és rekreációs terület részeként került kijelölésre, az üdülırekreációs célú városrész délkeleti szélén. A terület hasznosítása a hozzá (keleti
oldalon) csatalakozó mezıgazdasági állattartó telep (átalakítás után idegenforgalmi
funkciót is betöltı különleges mezıgazdasági üzemi övezet) miatt célirányosan
meghatározott.
(2) A területen elsıdlegesen a lovas sport szabadtéri és fedett létesítményei, ezen kívül
egyéb sportolási célú építmények, vendéglátó létesítmények helyezhetık el.
(3) Az épületeket szabadonállóan, a terület legfejlebb 20 %-os beépítettségével lehet
elhelyezni, maximum 7,5 méteres építménymagassággal.
(4) A Ksp-lov övezet területét megosztani nem lehet.
(5) A terepszint alatti építmények, pinceszint nem létesíthetık.
(6) Az övezetben az épületeket teljes közmővesítés esetén lehet elhelyezni. A
szennyvízhálózat kiépítéséig átmenetileg közmőpótló alkalmazása megengedett.
40. Kid-mü jelő övezet
Idegenforgalmi funkcióval rendelkezı mezıgazdasági üzemi terület
47. §
(1)

Az övezet a strandfürdı környezetében kijelölt üdülı- idegenforgalmi és
rekreációs terület keleti szomszédságában lévı mezıgazdasági állattartó telep
csatlakozó részén került kijelölésre. Az övezet kijelölésének célja a gazdasági
funkció megtartása mellett az ott folyó tevékenység átalakításának elısegítése. A
tevékenység idegenforgalomhoz kötıdı átalakítása – lovak tartása, a szarvasmarha
különbözı fajainak és tartásuk módjának bemutatása-. További cél a közeli üdülı
–és rekreációs területek környezetvédelmi elvárásaihoz történı igazodás
elısegítése.

(2)

A területen elsıdlegesen a ló tartás építményei, ezen kívül idegenforgalmi
bemutató jelleggel a helyben hagyományos állatfajok (szarvasmarha, juh)
bemutatását, háziállatok tartását és gondozását bemutató építmények helyezhetık
el. Az övezet északi határvonalától mért 100 méter távolságon belül kizárólag
védıtávolságot nem igénylı állattartás folytatható.

(3)

Az épületeket szabadonállóan, a terület max. 30 %-os beépítettségével lehet
elhelyezni, legfeljebb 7,5 méteres építménymagassággal.

(4)

Az övezet területét megosztani nem lehet.

(5)

A terepszint alatti építmények nem létesíthetık.

(6)

Az övezetben az épületeket teljes közmővesítés estén lehet elhelyezni. A
szennyvízhálózat kiépítéséig átmenetileg közmőpótló alkalmazása megengedett. A
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keletkezı trágya és trágyalé csak szigetelt, fedett tárolóhelyeken győjthetı,- a
terület déli részén - és legalább 2 havonként elszállításáról gondoskodni kell.
41. Kn jelő övezet
Nemzetvédelmi célú különleges terület
48. §
Az övezetbe a külterület északi szélén lévı katonai bázis területe tartozik. Az övezetben az
ágazati elıírásokon kívül, az általános építésügyi elıírásokat kell alkalmazni, és az illeszkedés
szabályait kell betartani. Az övezetben telekalakítás nem engedélyezhetı, a területet felosztani
nem lehet. A területen az épületeket, építményeket sajátos építményfajtáknak kell tekinteni.
42. Kmü jelő övezet
Mezıgazdasági üzemi különleges terület
49. §
(1)

Az övezetbe azok a meglévı mezıgazdasági üzemek (majorok) tartoznak
melyekhez nem vagy nem megfelelı nagyságú mezıgazdasági terület tartozik,
ahol a mezıgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezıgazdasági gépek, és
szállítóeszközök javítása, üzemi vagy nagyüzemi állattartás folyik és folytatható.
Alkalmas mezıgazdasági és mezıgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó
ipari tevékenység befogadására is alkalmas és területüket 2011. dec. 1-ig a
mővelésbıl kivontak. A terület beépítettsége 40 %-ig növelhetı. Önálló lakóépület
nem építhetı, de a tulajdonos, használó és személyzet számára lakás létesíthetı,
legfeljebb a beépített terület 10%-ban. A lakás építés terhére árubemutató,
árusítóhely létesíthetı. Megközelítésükhöz szilárd burkolatú utat kell építeni.

(2)

Azok a meglévı tanyaudvarok, melyeknek a területét 2011. dec. 1-ig a mővelésbıl
kivonták, és beépítésre szánt területté minısítették, fenntarthatók, de területük csak
birtokközponttá fejlesztés esetén növelhetık. Új lakóépület nem, de gazdasági
épület építhetı a meglévı telken belül 30 %-os beépítettségig. Ez esetben a
meglévı lakás korszerősíthetı, és a helyben termelt mezıgazdasági termékek
értékesítése céljából legfeljebb 30 m2-es üzlet is létesíthetı. Feltétele a szilárd
burkolatú út megléte, vagy kiépítése. A beépítésre szánt területté nem minısített
tanyaudvarok beépítése csak birtokközponttá fejlesztés esetén növelhetı. A
meglévı lakóépület korszerősíthetı, de a lakásszám nem növelhetı. A meglévı
lakás egyszeri alkalommal 25 m2-rel bıvíthetı.

(3)

Az övezet meglévı építési telkeit megosztani nem lehet. Meglévı telkek csak
birtokközponttá fejlesztés céljából növelhetık, a birtokközpontra vonatkozó
szabályok betartásával.

(4)

A Kmü-1 övezet beépíthetısége 40 %, míg a Kmü-2 övezet beépíthetısége 20 %.
Egyéb elıírások (1)-(3) bekezdéssel azonosak.
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43. Kk-id jelő övezet
Idegenforgalmi hasznosítású, beépítésre nem szánt különleges terület
50. §
(1) Az övezet a téglagyár környezetében, a tervezett üdülıterületi fejlesztésekhez
kapcsolódóan került kijelölésre, azokon a területeken, ahol a terepadottságokat
figyelembe véve tavas- pihenı zóna kialakítása célszerő, közbeékelıdı beépítésre
alkalmassá tehetı kisebb területekkel.
(2) A területen az idegenforgalomhoz kapcsolódó építmények, pihenı, sport,
kereskedelmi, vendéglátó, és szolgáltató, szálláshely szolgáltató létesítmények
helyezhetık el.
(3) Az épületeket szabadonállóan, a terület max. 2 %-os beépítettségével lehet
elhelyezni, legfeljebb 6,0 méteres építménymagassággal.
(4) Épületeket legfeljebb 2 ha egybefüggı (a tó területén kívüli) területen lehet
elhelyezni. Önálló építési telek nem alakítható.
(5) A terepszint alatti építmények közül pince, pinceszint nem létesíthetı.
(6) Az övezetben az épületeket teljes közmővesítés vagy azzal egyenértékő,
engedélyezett közmőpótló kiépítését követıen lehet elhelyezni.
(7) A földterületen meglévı tó (vízfelület) aránya nem csökkenthetı.

44. Ktem jelő övezet
Temetık, kegyeleti parkok különleges terület
51. §
(1) Az övezetbe a temetık és a kegyeleti parkok tartoznak. A temetı területét
növényzettel (fasorral) kell szegélyezni.
(2) A temetık, kegyeleti parkok területén, kegyeleti építmények (ravatalozó, családi
sírkamrák, sírboltok) helyezhetık el.
(3) a)
b)
c)
d)

A beépítés módja szabadonálló.
A terület legnagyobb beépíthetıségének mértéke, a telekterület 2 %-a.
c) A meglévı telekterület tovább nem osztható. Szabályozási terv szerinti
bıvítése szakaszosan, vagy egy ütemben is végrehajtható.
A létesíthetı maximális építménymagasság 6,0 méter.

(4) A családi sírkamrák, sírboltok csak zárt, szigetelt kivitelben, a közegészségügyi
elıírásokat és egyéb vonatkozó jogszabályokat, a temetıkrıl és a temetkezések
rendjérıl szóló önkormányzati rendeletet betartva készülhetnek.
(5) A temetı szabályozási terven bejelölt védıterületén belül új sírhelyek nem
jelölhetık ki, csak a rátemetés engedélyezhetı.
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VIII. FEJEZET
ÜDÜLİ TERÜLETEK
45. Általános elıírások
52. §
(1) A város igazgatási területén üdülési, pihenési célokat szolgáló építmények
elhelyezése céljából, üdülıterületi övezetek kerültek kijelölésre, a következık
szerint:
a)
b)
c)
d)

Üü- 1
Üü- 1x
Üh-1
Üh-1

Üdülıházas (új)
Üdülıházas (meglévı)
Hétvégi házas (Meglévı aprótelkes)
Hétvégi házas (új)

(2) Az üdülıterületen állattartó épület, nem helyezhetı el. Ez alól kivételt, az ÜÜ-1
övezet szabályozási tervben külön e célra kijelölt, területei jelentenek, ahol lovas
turizmus célját szolgáló lóistálló létesíthetı.
(3) A területen épületet csak teljes közmővesítettség birtokában lehet elhelyezni
bármelyik övezetben.
(4) Az épületeket 5,0 m-es elıkerttel szabadonállóan kell elhelyezni.
46. Üü-1, Üü-1x jelő övezetek
Üdülıházas üdülıterületek
53. §
(1) Az övezetbe a város délkeleti részén, a Debrecen- Tiszalök vasútvonal, a Görbeházi
út és a Keleti- Fıcsatorna közötti területen kijelölt üdülıterületek tartoznak.
Helyüket a Szabályozási terv tünteti fel.
(2) Az övezetben olyan üdülıépületek, üdülıtábor és kemping, és ezen övezet ellátását
szolgáló épület helyezhetı el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és
felszereltségük, valamint infrastruktúrális ellátottságuk alapján az üdülési célú
tartózkodásra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan változó üdülıi kör hosszabb
tartózkodására, ellátására szolgálnak.
(3) Az övezetben állattartó épület nem helyezhetı el, kivéve az Üü-1x alövezetet, ahol
a lovas turizmust szolgáló istálló épület elhelyezhetı. Az övezetben nem
helyezhetı el külön árnyékszék, továbbá állatkifutó, trágyatároló, komposztáló,
(lovas turizmust szolgáló istállóban tartozók kivételével) siló és ömlesztett anyag-,
folyadék- és gáztároló melléképítmény.
(4) A területen csak a terület igényei szerinti parkolók és garázsok helyezhetık el. A
3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjármővek számára parkoló vagy garázs nem
létesíthetı.
(5) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb
telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhetı
építménymagasság mértékét az az övezet építési telkeinek kialakítása során
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alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az
építhetı építménymagasság mértékét az 5. melléklet 5. táblázata szerint kell
meghatározni.
(6) Az Üü-1 övezetben lévı 5379/2 telket megosztani nem szabad.
(7) Az övezetben az épületeket közmővesítés esetén lehet elhelyezni. Közmőpótló
átmenetileg sem létesíthetı.
47. Üh-1, Üh-1x jelő övezetek
Hétvégiházas üdülıterületek
54. §
(1) Az övezetbe a város délnyugati részén, a strandfürdı környezetében kialakult, és
tervezett hétvégiházas üdülı területek tartoznak.
Az Üh-1 övezet meglevı aprótelkes, míg az Üh-1 x övezet újonnan felosztható
terület.
(2) Az övezetben legfeljebb két üdülıegységes üdülıépületek, kerti építmények,
helyezhetık el. Elhelyezhetı továbbá a terület rendeltetésével összhangban álló
kiszolgáló- és sport építmények is.
(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb
telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhetı
építménymagasság mértékét az övezet építési telkeinek kialakítása során
alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az
építhetı építménymagasság mértékét az 5. melléklet 5. táblázata szerint kell
meghatározni.
(4) Az Üh-1 övezetben az épületek csak az esetben bıvíthetık ha a beépítettség az
elıírt mértéket nem haladja meg. A meglévı telkeket megosztani nem, csak növelni
vagy egyesíteni lehet.

IX. FEJEZET
KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK
48. A közlekedési területek általános elıírásai
55. §
(1) Az övezet az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármő várakozó
helyek (parkolók) – a közterületnek nem minısülı telken megvalósulók kivételével
-, a járdák és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és
környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, továbbá a közmővek és a
hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. A tervben a következı közlekedési
területek lettek kijelölve:
a)
b)
c)
d)

Köu-1
Köu-2
Köu-3
KÖk

Közúti közlekedési terület – településszerkezeti jelentıségő
Közúti közlekedési terület – kiszolgáló utca
Közúti közlekedési terület – Gyalogos zóna,
Kötöttpályás (vasúti) közlekedési terület.
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(2) A közutak elhelyezése céljából a településszerkezeti terven ábrázoltaknak
megfelelıen útkategóriáktól függıen, legalább a következı szélességő építési
területet kell biztosítani:
a)

M3-as autópálya kialakult szabályozási szélességgel

b)

A 3502 sz. országos fıút alábbi szakaszain 40 m:
ba) Tiszavasvári út külterületi szakaszán,
bb) Debreceni út külterületi szakaszán és
bc) tervezett, várost elkerülı szakaszán,

c)

A 3502 sz. országos fıút Tiszavasvári és Debreceni út belterületi bevezetı
szakaszain 30m;

d)

A 3502 sz. országos fıút Tiszavasvári út belterületi, nagykörúton vezetı
szakaszán 24 m;

e)

Az országos mellékutak közül, az alábbiak esetében 30 m:
ea) a 3501 sz. út Polgári út külterületi szakaszán, és belterületen a nagykörútig
bevezetı szakaszon,
eb) a Polgári út Tiszavasvári útig tervezett új nyomvonala a Fürj- ér északi
oldalán,
ec) a 3508 sz. út belterületen a nagykörútig bevezetı szakaszán,
ed) a 3317 sz. út Balmazújvárosi út külterületi szakaszán,
ee) a 3317 sz. út Nyíregyházi út külterületi szakaszán,
ef) a Hajdúdorogi út és Balmazújvárosi út között tervezett, város körüli külsı
körgyőrő részét képezı elkerülı út.

f)

A helyi győjtıutak közül, az alábbiak esetében 18-22 m, a szabályozási terven
feltüntetett szélességgel: ahol a szélesség nem jelölt, ott a kialakult állapot a
mérvadó.
fa) Belsı körgyőrő
fb) Móricz Zsigmond utca – és a Polgári utca Bethlen Gábor krt-tól
nagykörútig vezetı szakasza,
fc) Fáy András utca - kapcsolódó Tiszavasvári út, a Kossuth utcától a
nagykörútig vezetı szakasza,
fd) Kossuth utca belsı körgyőrőtıl északra kivezetı szakasza- kapcsolódó
Eszlári utca a Róka utcáig,
fe) Nyíregyházi utca a Tulipán utcától a nagykörútig,
ff) Dorogi utca kis- és nagykörút közötti szakasza,
fg) Petıfi utca,
fh) Bocskai utca kis- és nagykörút közötti szakasza,
fi) Jókai utca,
fj) Hunyadi utca kis- és nagykörút közötti szakasza;
fk) A Tulipán utca és a kapcsolódó Vörösmarty, majd annak folytatásaként a Liliom
utca a Róka utcáig.
fl) Kiss Ernı utca és a kapcsolódó 2537 és 2496 hrsz-ú utak.
fm) Kazinczy utca
fn) Szabó Dezsı utca
fo) Rákóczi utca a kiskörúttól a nagykörútig terjedı szakasza
fp) Fürdı utca
fq) Deák Ferenc utca a kapcsolódó Wesselényi utcával.
fr) Béke utca a kapcsolódó Szabadság utcával.
37

g)
h)

Kiszolgáló utak esetén 12 m,
Kerékpárút esetén 3 m.

(3) A közlekedési területen elhelyezhetı a közlekedést kiszolgáló:
a) Közlekedést kiszolgáló létesítmények (autóbusz megállók, állomások épületei,
közterületi parkolók),
b) közmővek és
c) hírközlési létesítmények.
(4) A Kök -jelő övezeteket, (vasúti területeket) az Sz-2 jelő szabályozási terv tünteti fel.
a) Megmaradó szintbeni vasút- közút keresztezıdés:
aa) a Balmazújvárosi út keresztezésénél és
ab) a Polgári út keresztezésénél.
b)
c)

Tervezett szintbeni vasút- közút keresztezıdés a Görbeházi út Hunyadi
utcához kapcsolódó új bevezetı szakaszával való keresztezıdésnél.
A vasúti területen elhelyezhetık a közlekedést kiszolgáló megállók, állomások
épületei.

(5) Gyalogos zóna Köu-2 -jelő övezet:
1. Kossuth utca belsı körgyőrőn belüli szakasza,
2. Bem József utca,
3. Köztársaság tér és
4. Reviczky utca.
(6) A közlekedési területen az épületek elhelyezése céljából építési telket kialakítani
nem kell.

X. FEJEZET
ZÖLDTERÜLETEK
49. Általános elıírások
56. §
A város belterületén Közparkok beépítésre nem szánt övezeteinek helyét, területét a
szabályozási terv tünteti fel.
50. Z-1 és Z-1x övezetek
Közparkok területe
57. §
(1) A Z-1 övezetbe a közparkok, díszparkok, pihenı- és játszóparkok tartoznak, míg a
Z-1x övezet a Hısök parkja.
(2) Területüknek közútról, köztérrıl közvetlenül megközelíthetınek kell lennie.
Gyermekkocsival, kerekes székkel is megközelíthetınek és használhatónak kell
lennie.
(3) Az övezetben elhelyezhetı:
a) a pihenést és testedzést szolgáló építmények (sétaút, pihenıhely, tornapálya,
gyermekjátszótér, a Z-1x övezetben szabadtéri színpad, nézıtér és kellékei)
b) vendéglátó, elárusító épület, nyilvános illemhely és
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c) a terület fenntartásához szükséges épület(ek).
(4) Épületek a terület max. 2%-os, Z-1x övezet 3 %-os beépítettségével helyezhetık el,
legfeljebb 3,0 m, a Z-1x övezetben 4,5 m legnagyobb építménymagassággal, teljes
közmővesítettséggel.
(5) Az övezetben építési telket kialakítani nem lehet.

XI. FEJEZET
ERDİ TERÜLETEK
51. Általános elıírások
58. §
A város igazgatási területén az erdıterületek övezetekre való bontása a településszerkezeti
terv terület felhasználásra vonatkozó meghatározásai alapján:
a) Ev védelmi célú erdı,
b) Ee egészségügyi-szociális, turisztikai célú erdı és
c) Eg
gazdasági célú erdı övezetek kerültek megkülönböztetésre.
A területen építési telkek nem alakíthatók ki.
52. Ev, Evp övezetek
Védelmi rendeltetéső erdık
59. §
(1) Telepítésük szükség szerint a környezetre ártalmas bőzös üzemek, hulladéklerakó
helyek védıtávolságának csökkentése, a lakóterületek védelme érdekében történik.
(2) Területükön épület nem helyezhetık el.
(3) Az Evp övezetben 60%-os zöldterületi fedettség megtartása mellett fásított, parkoló
területek kialakíthatók.
53. Ee övezet
Egészségügyi-szociális, turisztikai erdık
60. §
(1) Az erdı rendeltetésének megfelelı építmények helyezhetık el a terület, legfeljebb 2
%-os beépítettséggel, 5 hektárt meghaladó egybefüggı területen.
(2) A megengedett maximális építménymagassága 4,5 m. Az épületeket szabadonállóan
kell elhelyezni.
(3) Az övezetben építési telkek nem alakíthatók ki.
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54. Eg övezet
Gazdasági erdık
61. §
(1) Az erdı területén rendeltetésének megfelelı építmények helyezhetık el a 10 hektárt
meghaladó területen, legfeljebb 0,5 %-os beépítettséggel.
(2) Az övezetben építési telkek nem alakíthatók ki.
(3) A megengedett legnagyobb
szabadonállóan kell elhelyezni.

építménymagasság

3,5

m.

Az

épületeket

XII. FEJEZET
MEZİGAZDASÁGI TERÜLETEK
55. Általános elıírások
62. §
(1) A város külterületének, mezıgazdasági termelést (növénytermelést, állattenyésztést
továbbá termékfeldolgozást és tárolást) szolgáló része.
(2) A mezıgazdasági területeken a következı övezetek kerültek kijelölésre:
a) Msz-1 Többségében szántó mőveléső terület
b) Mgy-1 Többségében gyep, legelı mőveléső terület
c) Mk
Kertgazdálkodásra szolgáló terület is.
d) M-ik Intenzív kertészet területe.
(3) A területen elhelyezhetı építményeket jelen szabályzat és az adott terület építési
hagyományainak megfelelıen kell kialakítani.
56. Msz-1 övezet
Többségében Szántó mőveléső terület
63. §
(1) Az övezetbe a mezıgazdasági területek azon- viszonylag egybefüggı részei
tartoznak, ahol a szántó mőveléső területek meghatározó arányban találhatók, ezért
fıként a szántóföldi mővelés jelenti a fı gazdálkodási tevékenységet.
(2) Az övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel
kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, valamint ha azt a hatósági
elıírások az ott folytatott tevékenység védıtávolság igénye miatt egyébként nem
tiltják meg, a tulajdonos, vagy az ott dolgozók részére lakóépület helyezhetı el,
ahol az elhelyezésre kerülı lakóépület által elfoglalt terület nem haladhatja meg, a
beépíthetı terület felét.
(3) Épületek legalább 3 ha (30.000m2) területen helyezkedik el tömbösítetten, 3%
beépíthetıség mellett, melybıl lakóépület 1,5% beépíthetıséggel építhetı. A
lakóépület 7,5 m építménymagassággal magastetıvel építhetı. Lakóépület által
elfoglalt terület egy részét fel lehet használni, a helyben megtermelt áru
értékesítésére szolgáló kereskedelmi, szolgáltató valamint falusi turizmust szolgáló
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szállásjellegő épületek létesítésére. A területen birtokközpont kialakítható. Kiváló
minıségő szántó területen építményt elhelyezni csak kivételesen, helyhez kötött
beruházás esetén szabad. E területeken birtokközpont, és mezıgazdasági üzemi
terület újonnan nem létesíthetı, a meglévık nem bıvíthetık. Az épületeket
tömbösítetten kell elhelyezni. Megközelítésükhöz szilárd burkolatú utat kell építeni.
(4) Birtokközpont kialakításának feltételei:
a) Birtokközpont kialakítható új területen a települési területtıl legalább 200 m
távolságra új területen vagy a meglévı, kivett terület bıvítéseként is.
b) A birtokközpont nagysága legalább 10.000 m2 (1ha) legyen.
c) A beépítettség mértéke 45 %, a hozzá tartozó birtok(ok)kal együtt 3 %
d) A birtokközpont területét 2 soros fásítással kell körülvenni.
e) A gépjármő várakozóhelyeket telken belül kell kialakítani.
f) A lakó és szállásjellegő épületeket legfeljebb 7,5 m építménymagassággal és
magastetıvel kell kialakítani. A lakóépület és a helyben termelt áru
értékesítését szolgáló kereskedelmi vendéglátó épület is építhetı kintlakás
esetén.
g) Egyebekben (pl.: a be nem építhetı területekre építési tilalom bejegyzése) az
érvényes kormányrendelet szerint kell eljárni.
h) A birtokközpont megközelítéséhez szilárd burkolatú utat kell kiépíteni.
57. Mgy-1 övezet
Többségében gyep, legelı mőveléső terület
64. §
(1) Az övezetbe a mezıgazdasági területek azon - viszonylag egybefüggı részei
tartoznak, ahol a gyep, legelı mőveléső területek meghatározó arányban találhatók,
ezért fıként a legeltetés, állattartás jelenti a fı gazdálkodási tevékenységet.
(2) Az övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel
kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, valamint ha azt a hatósági
elıírások az ott folytatott tevékenység védıtávolsága miatt egyébként nem tiltják
meg, a tulajdonos, vagy az ott dolgozók részére lakóépület helyezhetı el, ahol az
elhelyezésre kerülı lakóépület által elfoglalt terület nem haladhatja meg, az
egyébkénti beépíthetıség által elfoglalt terület felét. A lakóépületben kialakítható a
helyben termelt áru értékesítésére szolgáló kereskedelmi és vendéglátó épületrész
is.
(3) Épületeket a legalább 10 (100.000 m2) ha nagyságot elérı egybefüggı területen
lehet elhelyezni, szabadon álló beépítési móddal, legfeljebb 4,5 m
építménymagasságú épületekkel, a telekterület legfeljebb 3 %-os beépítésével. Az
épületek, tömbösített formában a lakóépületeket magastetıvel építhetık.
Megközelítésükhöz szilárd burkolatú út megépítése szükséges.
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58. Mk jelő övezetek
Kertgazdálkodásra szolgáló terület
65. §
(1) Az övezetbe azok a mezıgazdasági területek tartoznak, ahol kertgazdálkodást,
túlnyomórészt zöldség-, szılı- és gyümölcstermesztést folytatnak. Azok a
földrészletek, melyeket korábban zárkertnek parcelláztak, vagy a hagyományos
szılıskertek.
(2) Az övezetben a telkek legfeljebb 3 %-os beépítettségével elhelyezhetı 1 gazdasági
épület és terepszint alatti építmény (pince). Az építmények maximális
építménymagassága 4,0 m, max. gerincmagassága 5,5 m, a padlóvonal max. 0,3 m
lehet. A legkisebb beépíthetı terület legalább: 1000 m2. 12 m-es minimális
telekszélesség mellett.
(3) Az övezetben állattartó épületek nem helyezhetık el.
(4) Növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor vagy üvegház (a telekhatártól elıírt 1,5
m távolság betartásával) bármely földrészleten elhelyezhetı. Az üvegház
gerincmagassága maximum 5,0 m lehet.
(5) Legalább 6000 m2 területet elérı telken legfeljebb 2 lakásos lakóépület is építhetı
legfeljebb 7,5 m építménymagassággal. Lakóépület legfeljebb a telekterület 1,5%át foglalhatja el. A lakóépületben elhelyezhetı, a helyben termelt áru értékesítése
céljából kereskedelmi és vendéglátó épületrész is.

59. M-id övezet
Mezıgazdasági – idegenforgalmi jelentıségő terület
66. §
(1) Az övezetbe a Görbeházi út északi oldalán elhelyezkedı azon gyep, legelı
mőveléső területek tartoznak, ahol idegenforgalmi céllal a történelmi
hagyományokkal rendelkezı állatfajok tartása jelenti a fı gazdálkodási
tevékenységet. A telekalakítás és építés feltételei a meghatározó tevékenységhez
igazodva kerültek meghatározásra.
(2) Az övezetben az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos (bemutató jellegő,
hagyományos) termékfeldolgozás és tárolás építményei, népi kézmőipari
tevékenység számára szolgáló építmények, valamint ha azt a hatósági elıírások az
ott folytatott tevékenység védıtávolsága miatt egyébként nem tiltják meg, a
tulajdonos, vagy az ott dolgozók részére lakóépület helyezhetı el. (Az elhelyezésre
kerülı lakóépület által elfoglalt terület nem haladhatja meg, az beépíthetıség által
igénybevett terület felét.)
(3) Épületeket a legalább 2 ha nagyságot elérı területen lehet elhelyezni, szabadon álló
beépítési móddal, legfeljebb 6,0 m építménymagasságú épületekkel, a telekterület
legfeljebb 2 %-os beépítésével. Az épületek, tömbösített formában helyezendık el.
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(4) Az övezetben elhelyezhetı építmények formálásával, anyaghasználatával
kapcsolatos szabályok jelen elıírás XIV. fejezetében (71. § (1) bek.) magterületekre
meghatározott helyi elıírásokat is be kell tartani!

60. M-ik övezet
Mezıgazdasági terület – intenzív kertészet
67. §
(1) Az övezetbe a város déli szélén lévı és további fejlesztésre kijelölt strandfürdıüdülı- rekreációs célú városrész délnyugati széléhez csatalakozó azon
mezıgazdasági területek tartoznak, ahol a termálvíz hasznosítására alapozva
intenzív kertészet, kertgazdálkodás folytatható, az e célnak megfelelı építmények
helyezhetık el. A telekalakítás és építés feltételei a meghatározó tevékenységhez
igazodva kerültek meghatározásra.
(2) Az övezetben elhelyezhetı:
a) a növénytermesztés, kertészet (fólia és üvegházak) és azok kiszolgáló
építményei,
b) szociális, adminisztrációs, oktatási jellegő épületek
c) Az övezetben megengedett tevékenységekhez kapcsolódó tároló épületek
(raktár, hőtıház)
d) A megújuló energiatermelés építményei
e) A megengedett tevékenységhez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és
vendéglátó épületek
f) Az övezetben megengedett mezıgazdasági termeléshez kapcsolódó,
környezetet nem zavaró hatású, egyéb gazdasági tevékenység építményei.
(Zöldség- gyümölcs feldolgozás, elı feldolgozás, csomagolás, stb.)
(3) Az övezetben nem helyezhetı el:
a) Állattartás célját szolgáló építmények. (Az övezetben az állattartás nem
megengedett!)
b) Az övezetben megengedett tevékenységhez nem kapcsolódó gazdasági
tevékenység számára szolgáló építmények.
c) Önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjármővek
számára.
d) Üzemanyagtöltı.
(4) Épületeket a legalább 2 ha nagyságot elérı területen lehet elhelyezni, szabadon álló
beépítési móddal, legfeljebb 6,0 m építménymagasságú épületekkel, a telekterület
maximum 2 %-os beépítésével.
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XIII. FEJEZET
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK
61. V-1, V-2, V-3 övezetek
Vízgazdálkodási területek
68. §
(1) V-1 -jelő övezetbe tartoznak, az általános vízgazdálkodási területek: a közcélú nyílt
csatornák medre és partja, a vízbeszerzési területek (védett vízbázis) és
védıterületeik (hidrogeológiai védıidom). Területükön – ha jogszabály másként
nem rendelkezik - a közforgalmú vízi közlekedési építményeken túlmenıen a
vízkár-elhárítási, vízisport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi építmények
helyezhetık el az övezet legfeljebb 1 %-os beépítettségével.

(2) V-2 -jelő övezetbe tartozik a Keleti –Fıcsatorna és a Hortobágy folyó, azok partja
és közvetlen környezete. Területükön a vízisport és a sporthorgászás célját szolgáló
szezonjellegő közösségi építmények helyezhetık el, és alakíthatók ki, az érintett
szakhatóságok hozzájárulásával. A rendelkezésre álló terület legfeljebb 1%-án
helyezhetı el építmény.
(3) A Keleti- fıcsatorna területén:
a) Újonnan építési telek nem alakítható ki,
b) A már korábban kialakult, de építési telekként nem nyilvántartott területen,
ba) Újonnan épület nem helyezhetı el,
bb) A meglévı épületek csak az esetben bıvíthetık, ha az építési telket az
elıírt módon kialakítják. Ez esetben is
bc) A telekrész beépítettsége nem haladhatja meg a 15 %-ot
bd) Az épület építménymagassága a töltés koronaszintjéhez képest legfeljebb
3,5 m lehet.
be) Legalább a közmőves villamos energia ellátás, valamint a rendeltetésszerő
használatot biztosító közmőpótló (vízellátás, csapadékvíz elvezetés és
szennyvízelhelyezés) az illetékes szakhatóságok által elfogadott módon
biztosított.
69. §
(1) V-3 -jelő övezetbe tartoznak a település állóvizei.
(2) Területükön a vízisport és a sporthorgászás célját szolgáló szezonjellegő közösségi
építmények, vízkár-elhárítási építmények helyezhetık el legfeljebb a terület
2%.ban,
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XIV. FEJEZET
ORSZÁGOS- ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEK
62. Országos- és térségi övezetek kijelölésébıl adódó kiegészítı elıírások
70. §
Az országos – és megyei területrendezési tervben meghatározott térségi övezetek
településrendezési tervben történı pontosítását, lehatárolását, e rendelet 8. sz. melléklete
tartalmazza. Vonatkozó általános elıírásait az Országos területrendezési terv tartalmazza.

63. A település igazgatási területét érintı térségi övezetek és kiegészítı helyi elıírásai
71. §
(1) A magterület térségi övezetében a tájszerkezetbe illeszkedı beépítési módot kell
alkalmazni, a tájra jellemzı építészeti hagyományoknak megfelelı módon kell az
építményeket kialakítani. Ennek értelmében:
a) Szabadon álló, vagy majorszerően csoportosított, olyan mezıgazdasági
építmények helyezhetık el, melyek épülettömegükben az Alföldi mezıgazdasági
tájra jellemzı alacsony, hosszú, viszonylag meredek héjazatú épületek képét
tükrözik vissza. Az épületek homlokzati képében a fehér meszelt falazat és a
héjazat aránya 1:1,8-2, míg az épületek hossza a magasságukhoz mintegy 3-5:1
arányú. A héjazat anyaga égetett cserép vagy nád lehet. Az épületek szélességi
méretei elérhetik a 10m-t, hosszúságuk az 50m-t. Az épületek nyílászárói
jellemzıen kis felületőek, a légcsere és a közlekedés céljaira funkcionálisak.
b) A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a tervezés, mind pedig a
megvalósítás során kiemelten kell érvényesíteni.
c) Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélı módszerek
alkalmazásával történhet.
(2) Az ökológiai folyosó térségi övezetében az OTrT általános elıírásain kívül, kiegészítı
helyi elıírások nincsenek.
(3) A térségi jelentıségő tájképvédelmi terület térségi övezetében a magterületre
meghatározott épület elhelyezési és kiegészítı építészeti szabályokat is be kell tartani.
Tájképet zavaró építménynek számítanak és nem helyezhetık el azok az épületek,
melyek a táj alapvetıen hagyományos jellegével szemben erısen modern, technokrata
karaktereket hordoznak, a hagyományokkal teli tájból erıteljesen kiemelkednek.
(4) A Rendszeresen belvízjárta terület térségi övezetében az OTrT általános elıírásain kívül,
kiegészítı helyi elıírások nincsenek.
(5) A térségi tájrehabilitációt igénylı terület övezetben a 100 ha-t meghaladó, egybefüggı,
tájökológiailag kedvezıtlen mezıgazdasági területeket fasorokkal, mezıvédı erdısávval
tagolni kell. A fasorok, erdısávok tervezésekor figyelembe kell venni a védett területek,
a Natura2000 területek és a Nemzeti Ökológiai Hálózat területeit.
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XV. FEJEZET
64. Záró rendelkezések
72. §
(1) E rendelet 2013. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) Elıírásait a hatálybalépést követıen indított engedélyezési eljárásokban, és a
folyamatban lévı ügyekben kell alkalmazni, amennyiben az érintettekre nézve az
kedvezıbb.
(3) Hatályát veszti a Hajdúnánás város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási
Tervérıl szóló 51/2004. (XI. 22.) Önkormányzati Rendelet és az azt módosító
1/2009. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet.
Hajdúnánás, 2013. június 28.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Szólláth Tibor
polgármester

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. június 30.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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