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Beregsurány kozség Szabályozási Tervének elfogadásár
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II,

TELEPÜLÉsRENDEzÉslKÖVETELMÉNYEK

l

3. S.

A terv terijletének felhasználása

megállapításárÓl.

A

KépviselŐiestÚlet

(1)

az Építettkornyezet alakításár l és védelmérl szÓl 1997. évi LXXVIll' Torvény

(mÓdosítva az 1999. évi CXV' TÖrvénnyel) 7's (3) bekezdés szerinti hatáskÖrben és
a Helyi Önkormányzatokrol sz l '1990. évi LXV torvényben kapott 8. $ (1) bekezdés
szerlnti feladatk rben és a 16. s (1) bekezdés szerinti jogkÖrben az alábbi rendeletet
alkotja:

A rendelet hatá|ya alá eS teruleten építésihasználat szerint

a)
'1

beépítésreszánt terÚletek

.

lak terulet, ezen' belÜl
'1' kertvárosias lak terÜlet Lke
1.2. falusias lak teri.rlet Lf
'1

2'
FEJEZET
Általános el írások
I.

3,

1. S.

A rendelet hatálya

egyijttes figyelembevételével le het.

2. S.

el ' a T

-

2 és T * 3

A szabályozás

(2)
(3)

A belteruletbe Vonás Ütemezetten is végrehajthatÓ'
A Iak teri]leteket és a teleptiléskozponti vegyes terÚleteket kivéve a beépítésre
szánt terÜleteket nem kell kote|ez en belterÜletbe vonni'

k zség Teleptilésrendezdsi Tervc

Szabályozási Terv és HESZ

jel[i

gazdasági terulet, ezen belÜl
kereskedelmi szoIgáltato ter let Gksz
3' 1 '
3'2. egyéb ipartertjlet Gip

idegenforgalmi és szabadjd centrum

hulladékkezel k terÜ|etei
honvédelmiteruletek

beépÍtésrenem szánt terLjletek

1.
2.

4'

(1)

Bcregsttrány

b)

3.

BelterÜleti határm dosítás

.

kulÖn|eges ter(.jlet K' ezen belul
temet teruletek
sport és rekreáci s terÚletek

engedélyt adni, telket kialakítani, kotelezést eloírnj csak a Kornyezet véde|mének
attátanoi szabályairÓl sz l 1995. ÉviLlll. tv', az Építettkornyezet alakításárÓl és

véde|mérol szÓlÓ 1997. ÉviLXXV|ll. tv (m dosítva az 1999' évi CXV'
Torvénnyel), valamint az e tÖrVény alapján meghatározott, az országos
telepulésrendezési és épÍtésikÖveteIményekroI szÓl 25311997' (Xll. 20') Korm'
sz' rendelet (modosítva a 3612002' (lll' 7.) Korm' rendelettel), a továbbiakban
oTÉKel írásai' va|amintaT-2jel Kultert'i|eti Szabályozási Terv,aT-3jelLi
Belteruleti Szabályozási Terv, és a jelen Helyi ÉpítésiSzabá|yzat eloírásainak

Vegyes terÜlet
2'1
teIeptiléskozponti vegyes terÜ|et Vt

4.1
4.2.
4'3'
4'4'
4'5.

(1) E rende|et hatá|ya Beregsurány kozség igazgatási terLi|etére terjed ki'
(2) Az érvényességiterÜ|eten belÜl építésitevékenységet folytatni, arra hat sági

belteri]leti határm dosítást irányoz
szabályozási terven jeIolt terÜ|eti határokkal'

FEJEZET

5'

kÖzlekedési és kÖzmiiteruletek' ezen belt]l
1'1 . kozutak KÖu
zoldteruletek, ezen bel l

'
3.1.
3'3.

2.1

kÖzpark

KP

erd terÜ|et, ezen

belL.il

véd erdo Ev
gazdasági

erd

Eg

mez gazdaságiteruletek, ezen

,
4'2.
4.3.

belÜl

kertes mezogazdasági terÚlet Mk
általános mez gazdasági terÜlet Má
korlátozott használat mez gazdasági terÚ|et Mák
vízgazdálkodási teru|et V

4.1

kerÜltek kijelÓlésre' melyek ÖVezeti besoroláSát a szabályozási tervek (kÚlterÜlet'
be|tertilet) halározzák meg és határolják Ie,

Beregsrrrány kozség Telepiilésrendezési

Terve Szabályozási Tew

és HESZ

(

burkolat
Az t1thálÓzat onkormányzati tulajdonba v telé.nek feItéteIe a szi|árd
'-'klépítése,
melynek megval sitása az átad nak' Vagy jogutod.jának

(5)

4, S.

Szabályozási elemek

kotelezettség e.

(1) A kÖtelezo szabá|yozási elemek jelku|csát a szabályozásl terv tartalmazza.
(2) KÖtelez szabá|vozási elemek:
* A kozteruletek és egyéb funkci jti terÜletek határa' szabályozási vonal

-

_
_

6. S.

Építéshatsági eljárások

;

Szabályozási szélesség;
Övezeti határ;
Az építésiovezeti és ovezeti besoro|ás, ezen belul:
_ beépítésim d,
_ megengedett legnagyobb beépítettség'

testÜletazegyesépítményekke|'építésimunkákkalésépítési
(1)Aképvisel
''

_ a teIekre vonatkoz aIakíthat legkisebb, telekterulet,

szé|esség,
mélység'zoldteruIet
_ a megengedett építménymagasság
* A teri'iletre, épÍtményekre,természeti és egyéb objektumokra vonatkozÓ
védeImr szabá|yozás;
* El -' háts - és oldalkertek méretei, építésihely;
- Kotelezo építésivonal;
(3) A szabálvozás elemei az alábbiak szerint m dosíthat k:

a)

izabályozási elemek mÓdosításához a szabályozási terv
m dosítása sz kséges' kivéve a 4' s (3) b.) pontban felsoroltakat'

A kotebz

b) A nem kottázott kotélezo szabályozási elemeket a digitá|is terven méréssel
kelI meghatározni' Azokt l eltérni a belterÜ|eten maximum '1 m, a
kÚ|terÜ|eten maximum 2 méter e|téréssellehet.

l szabályozási terv
ha a telekméretekre vonatkoz ovezeti
eIoírások megtarthat ak, és a telekalakÍtások nem eredményezik az
érintett ovezetek ellehetetlenu|ését Vagy nem haladják meg az érintett

c)' Az építésiÖvezet határa egy adott tÖmbÖn bel
mÓdosítása nélkul vá]tozhat akkor'
ovezet terÜleté nek 20%-át.

5. S.

('1) A teru|etek feIhasználása, beépítéseés a te|kek alakítása csak a szabá|yozásnak
(terV és HÉsZ) megfelelŐen engedélyezhet
'

(2) Azokon a beépítésreszánt terÜleteken, melyeken az építésfeltételei (teruIel

elokészÍtés'tereprendezés' kozmtjVesítéshiánya'

utak kialakítása)

nem

biztosítottak, épÍtésiengedély nem adhat
(3) A kozm vesítettségmértéke:
a -)A k lon1eges teru|eteket legalább részleges kozmtjVesítéssel kell ellátni' Ahol
'

a szennyvízcsatorna kiépul, kote|ez en rá kell kotni. Ezeken a teruleteken a
zárt rendszerŰ szennyvíztározÓt Üzemen kívÜl kell helyeznl' illetve j zátt
rendszerÜ szennyvÍztározora engedélyt kiadni nem lehet'

A lak,.

sorolja a mLiemléki koinyezetben és helyi értékvédelmi tert]leten beltjl:

a; Épitmenyex ku|s helyreállítása, homlokzat színezése'
oi ni epitrienyek koztérÜ|etr l és kozhasználatii teruletekr

'

telepléskÖzponti Vegyes,.

és gazdasági

tertjleteket teljes

kÖzm vesítéSsel kell ellátni' Ahol a szennyvízcsatorna kiépÜl, kÖtelez en rá
kelI kÖtni, a zárt rendszerti szennyvíztároz t Üzemen kívi]l kell helyezni, illetve
Új zárt rendszer szennyvíztároz ra engedélyt kiadni nem lehet'
(4) A szennyvízelvezetésszolgá|tatásának igénybevétele a használatbavételi
engedély kiadásának id pont]átÓl kÖtelezo'
Écregsurány kozség 'Ielept!lésrendczési Terle Szabályozási Terl és HESZ

I látsz és tei

homlokzati felÜletein minden hirdetési és rek|ámcél11 építmény'
reklámszerkezetésreklám-'cég.vagycímtáblaésegyébreklámfelÚ|et

elhelyezése.AzépítésiengedélyezésltervnektartalmazniakeIla
reklámhordozÓ

m szaki terveit'

il|,

a homlokzati tervrajzot'

c) Minden 20O m2 teru|etet meghalad térburkolat'
dj Keritésépítés.Mtjemléki kornyezetben oldal és hátsokerti kerítésis'

(2) A; építésiángedély kérelmekhez a védett ter|]letek esetében a 4611997
' ' (Xll 29 ) KTl/'rendelet 12. $-án' illetve 17' $-án trilmenoen csato|ni kell:
;) A mtjemléki kÖrnyezet, a helyi terÚleti védelem miatt utcaképi tervet keIl
készíteni' melyet fot dokumentáci egészítsen ki. Az utcaképi terv legalább a
'

szomszédos 3-s tetket foglalja maQába akkor

is' ha

esetIeg kozterulet

választja el az engedélyeztetni kívánt épÜlettol'
b) A 46/í997' (XIl''9 ) KTM rendeleiben meghatározott építésiengedélyhez
' kotÖtt építésimunkák esetében mi.]em|ékek és a helyi építészetivédelem alá
vont éptl|etek esetében olyan íe|mérésitervdokumentáciÓt' me|y larlalmazza

az

A telkek beépÍtésénekfeltételei

b)

tevékenységekkel kapcso-látos hatÓsági engedélyezési eljárásokr l szol
munkák korét
46nggí' (X'í| 29.) KT[,4 rendelet 9. $_ában meghatározott építésí
bŐvíti, és az a]ábbi épitésimunkákat is az engedélykoteles építésimunkákhoz

elléro szintek (pince

is) alaprajzain tÚl az

épÜIet

jellemzo metszeteit,

homIokzatait is' A ielmérésiterv tartalmazzon fot dokumentáci t, melyen a
védeit épÚlet krjls és be]s értékeiis megjelennek A feImérés.iterv
egészuljon ki az építészetiértékek,homlokzatképzésbelso kialakítás az
e utetnéz tartoz eredeti kiegészít k (kapuk' ablakok' ajtÓk) részleteire is' Az
ép letek átaIakításáná| az eredeti álIapotok visszaállítását kell eloírni, vagy
kell
a'hhoz illeszkedo megoldásokat kell alkalmazni, iIletve az értékeketme9
orizni.
(3) Kereskedelmi, szolgáitatÓ,

vaIamint vendéglát tevékenység céljára kozierÜleten
éptilet, pavilon nem léiesítheto,kivéve' ha azt a Képvisel testÜlet álta1
kozterr]leti terV (HÉSZ32' s (6) e) pont szerint tartaImazza' A
;-ovarragyott
'kÖzteru-láten
elhelyezni kíváni pavilonra és egyéb építményreépítésiengedélyt
kell kérni'

építésivezeteken beIril az állattartási rendelet
és az ovezeti szabályozásban megadottak szerint lehetséges'
Mindenfé|e állattar1Ó ép let esetében a zárl rendszert]' a kornyezetszennyezéSt
Áegakadályozo szilárá és híg trágyatáro|ást kotelez en el keIl írni. Trágya,
trágyalé kozcsatornába nem Vezetheto.
be kell
(5) A iízfolyások terven jelolt vagy rendeletben megadott kezelési. sávjaii
feltételeit.
karbantartásának
vízfolyás
kéli
a
biztosítani
belul
ázon
tartani'

t+l Áiráttarto épi.jIet építéseaz egyes

ÉJ"g*ro'1'to'reg TelepiilésrendezésiTewe

Szabályozási Ten' és H

építésiengedé|yezési eljárás során a védett teruleteken csak a meg|év
' Az
kornyezethez igazodo, illeszked és a szabályozási tervben telepÚlésrendezési
cé|kéntrnegfogalmazott és szabá|yozott, alkalmazkod épuletek
engedélyezhetoet<-' Nem engedélyezhetoek a meglév építészetikaraktert

(6)

el - és oldalkertben:

-

kozm becsatlakozási mLitárgy,
huIladéktariá|y

idegen magas, léptékteIen épÜ|etek, a koÍnyezetbe nem illŐ idegen elemek
(pincegarázlok' utcai erkélyek stb.) a tájhagyománytÓl ídegen építésianyagok és
formakultrjrra, Az ilIeszkedést a telepulési f építésszel,annak hiányában az
építéshatisággalés a terLlleti F építészilrodávaI egyeztetni sz['ikséges'
(7) M sorszÓr , átjátszo bázisállomások (kivéve kábel tV erŐsít ket) be|teruleten nem
létesíthetk'

o

_
_

(1) A telekalakÍtások és telekosztások csak a szabályozási iervnek és heIyi épíiési
Szabályzatnak megfele|Ően végezhetŐek'

*
_

(2) Nyrjrlványos telek rijonnan nem alakÍthat ki'

FEJEZET

A terÜletre vonatkoz általános
(1)

(3)

_
_
_

el írások

n

de

lkezik.

Terepszint aIatti építmények,a legnagyobb beépítésnagyságát meghalado
mértékben csak az épÍtésihely határain belÜl' a telekre Vonatkoz legkisebb
zÖldfelÜlet megvalÓsításával és csak akkor engedélyezhet k' ha a terepszintt l
számított magassága az 1'0 m-t nem ha|adja meg.
LakÓteruleteken belÜl a minimális telekierÜlet, Vagy annál kisebb teIekterÜ|et
esetében csak egy lak ép('jIet építhetŐ (melléképr]let csak a lakÓépLilettel

egybeépítve)
(4) Tetotér beépítésesetén csak egy hasznos tetŐtéri építményszintlétesítheto'
'

(5) MŰemléki kornyezetben, m emléki jeIent ség és helyi ér1ékvédelmiteritIeten
'1 m2
állo és a helyi védelem'alá vont épÜ|eten' éá a hozzá' tartozÓ ingatlanon
szolgál
célt
Vagy
azonos
címtábla,
vagy
cég,
reklámtábla,
felÜletet meghalad
homlokzatfestés és fényreklám' továbbá a k|íma berendezés kÜltéri egysége
nem helyezheti el.
(6) Az építésite|keken belÜl' a telek beépítettteru|etébe be nem számÍtand an az
alábbi melléképÍtményekhelyezhetŐk el' a biztonságos gép.jármLiveI val
bekozlekedés biztosítása - 3 m - megtartása mellett.

Bcregsrrrány kt)zs g Tc)epii)ésrendezési

Terre

Szabályozási Terl és H

multireklám tábla (2 m2 feleti;, a védett teruletek, te1epLiléskÖzponti terÜletek

helyezhet el'
kerti építmény(hinta, csrjrszda, szÖk kr]rt' a terepszintnél

(Vt) és lak tertjletek esetében nem

1

m-nél nem

magasabbra emeIked IeÍedésnélkÚli terasz),
kerti víz- és f rd medence' napkollektor,
kerti építettt zrako hely, lugas,
kerti szabadlépcso és lejto.

telepÜ|éSkÖzponti terÜletek
- multlreklám tábla (2 m2 feletg' a védett terÚ1etek,
(Vt) és lakÓteruletek esetében nem helyezheto el'
_ kerti építmény(hinta, csriszda, szok krjt' a terepszintnél 1 m-nél nem

Az ép letek az építésihelyen belÜl a kotelezo jellegLi szabályozási eIemek
betartásávaI szabadon elhelyezhetok, ha a HESZ 9-15. $-a másként nem
re

(2)

:.

háts kertben:

BEÉPíTÉsRE
szÁNT TERÜLETEK
8. S,

multireklám lábla (2 m2 íeIett1 a védett terijletek, telepÜléskÖzponti ter letek
(Vt) és lak terÜ|etek esetében nem helyezhet el'

ld-a]:és-!é.EÓrc-(ben

7,S

III,

magasSág9 al

-

A telekalakítás szabályai

Ter letÍelhasználási egységek ovezeti szabályozása

tároI (|egfeljebb 1,50 m_es magassággaI)'

kirakatszekrény (le9Íe|jebb o,50 m_es szélességge|,és 1,5 méteres

l

(7)

magasabbra emelkedo lefedés nélkÜli terasz)'
kerti vÍz- és íiird medence, napkollektor,
kerii építetttrizrak hely' lugas, háztartási céI kemence
kerti tet legfeljebb 20 m2 vízszinles vetulettel'
'
ke'ti szabadlépcso és lejto.
szabadon áll és |egfeljebb 6 m magas szélkerék'antennaoszlop kivéve a
védett terLlleteket, ahol ezen melléképítményeknem helyezhet ek e|'

lakÓterilletek' telep léskozponti vegyes terÜIetek építésitelke]n a telek
beépített teruletébe beszámított m don az alábbi melléképletek helyezhet ek el
az Övezeti szabályoknak megíelel en:

A

a) jármLi-

(gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb') tárol

b) a háztartással, lakÓfunkci val kapcsolatosan
1

' nyári konyha' mosÓkonyha, szárít

Árol építményen(tuzellanyag_ és más tárol , szerszámkamra, szín,
fészer, magtár, g ré' cs r, pajta stb.)
3' az állattartás céi1ára szo|gál épuletek és építmények,ahol ezt az ovezeti
szabályozás és az állattartási rendelet lehet vé teszi
4, kisipari vagy barkácsm hely, m terem, kiskereskede|mi uzlet
5. a turizmushoz és idegenfoigalomhoz kapcso| do funkciÓk (idegenforgalmi,
kereskedelmi, szolgáltatÓ' szálláshely_szolgáltato funkci k)
6' f tés cél]ára szolgál mel|éképÜ|et(kazánház)
7' pince' pince felépítménye
c) elokertben me|léképÜlet, pavilon nem helyezhet el'
2.

(B)

b) AÍ\4ENNYIBEN A TELEKSZÉLESS'ÉGNAGYoBB MINT 12 MÉTER,
oE xtse ae ecvEl'jL-Ó il/tNr t+ N4Érrnl

EI kertek' oldalkertek, hátsÓkertek szabályozása'' építésihely:
a) ELOKERTEK

Az elokertek méretét a szabályozási terv szerint keIl meghatározni
A szabályozási terven az alábbi jelÖIések használatosak;
kotelez en megtartand minimá|is el kerti méret,
EK=

1.

szabályozási terv szerinti méretekkel,
Újonnan kiaIakított lakÓterÜletek esetében az elokerti méret az utca
telekhatárt l számított 5 méter' illetve szabályozási terv szerinti érték

2.
b)

oLDALKERTEK

Az oldalkertek méretének meghatározása oTEK szerint

_
-

i

a FALUSlAS LAKÓTERÜLETEK

'Lf

1.1

o

30

4,5

1200

tÖrténjen, az aláb bi

'
alább felsorolt építésiovezeteire

12

o

30

4,5

850

a TELEPÜLÉSKÖZPoNT! VEGYES TERÜLETEK
40
300

6,5

1.1

2.

íl

1.2

65

4

méter,

az oldalkertre néz tényleges homlokzatmagasság

nem

jel

ábra szerint)

c) A BEÉPíTENDŐTELEK SZÉLESSÉGENAGYOBB MINT 14 MÉTER DE
KISEBB, MINT,16 METER:

alább felsorolt építési

_

Ái
800

Az oldalkerti méretek és az épÜlet elhelyezés megállapítása'

,,A"

Az oldalkert legkisebb mérete nem csÖkkenthetÓ'
Ha az épíiésioldallal szomszédos telken az oldalkertben a telekhatártÓl

számított 3,0 méteren beIul épÜlet, Vagy épÍjletrészáll, ugy a b) pontban
reírtak szerint kell e|járni

jel

,'B'' jeltj ábra

ábra

i4 :TSZ >12

a) AMENNY|BEN A TELEKSZÉLESSÉG KlsEBB, MlNT 12 MÉTER:

_

l

számított 3,O méteren bel l melléképÜ|et, vagy egyéb épu|et, épÜletrész
áll, rigy az rijonnan építend épuletet 1 méteres csurgo távolságra kell
elhelyezni, s az uj épulet átfed homlokzatát nyÍlás né|ktili t zgátl
faiként kelI megépíteni'
Ebben az esetben a kotelezoen megtartand o|dalkertj méret legalább

('B"

ovezeteire vonatkozik

o

mint 12 méter, de kisebb mint 14 méter és az építésioIdallaI

haladhatja meg az 5 métert, illetve az épíiménymagasság mért két'

méretek szabályozása

Lí

tényleges teIekszé|ességkL1lÖnbségével.
Ha a meglév , szabályosan beépÍteni kívánt telek szélességenagyobb,

szomszédos telken az építésioldalIal ellentétes oldalon a telekhatárt

eltérésekaIkalmazásával:
Meqlévo telek esetében

1' Az oTÉK-t l eltér o]dalkerti

A kotelez en megtartand oldalkerti méret csÖkkenthetŐ a 14'0 m és a

t'-

+

Ha a meglévo telek szélességekisebb' vagy egyenlo 12 méter, akkor az
építendo uj épÚietet a teIek oIdalhatárára keIi épÍteni,a kÖteIezŐen
megtartand oldalkertj méret lega|ább 4 méter. Ez esetben az oldalkertre
nézo tényleges homIokzatmagasság nem haladhatja meg az 5 métert'
sem pedig a megengedett legnagyobb épitménymagasság értékét,

_ Ha a

-

beépÍtésio|dal felŐli szomszédos telken

az

oldalkertben

0_1

méteren beIÜl melléképi.jlet' épÜlet, vagy ép letrész áll' akkor az Új épÚlet
átfedo homlokzatszakaszát nyí|ás nélkuli t zgátl falként kell megépíteni'
Ha a beépítésioldal íel li szomszédos telken' az oIdalkertben 1,0-3'0
méter kozÖtt épulet, vagy épÚletrész á|l, akkor az Új ép let átfed
homlokzati szakaszát nyílás nélkuli falként kell megépíteni, legfeljebb 0'5
méter kiÜ|és eresszel. Ez esetben a szomszédos ingatlanra nézo
tényleges homlokzatmagasság nem haladhatja meg Sem az 5'0 métert,
sem pedig a rnegengedett legnagyobb építménymagasság értékét'
Ha a beépítésio|dal felcíli szomszédos telken az oldalkertben 3'0
méteren t l á|| épulet' Vagy épÜ|etréSz, akkor az j épÜ|et korlátozás alá
nem esik,
(,'A'' jeli1

ábra szerint)

íius NÉL(Ütl
,,C'' jel

nizGATLo FÁt

i
]

ábra

Tsz:

Tery és HESZ

p.qr

telekszélesség

TT: telepítésitávolság
EK: Elokerti méret az
szabályozás szerint
HK: Háts kerti méret az

ÖVezetl

ovezeti

szabályozás szerint
Nyílás nélkÜli ti1zgátl faI

3'

2' pontban megadott oldalkerti méretek és te|epítési táVolságok
^
alkalmazásakor az alábbl szabályok is figyelembe veend k:
- A tet íedésanyaga csak nem éghet anyag lehet (cserép'
betoncserép, stb.)

BeregsLu'ány kiizség TclepiilésLendezési Terrye Szabály'ozási

lvírÁs ruÉrxÜlI iŰzcÁrlo

Beregsurán;- kozség TeJepiilésrendezési Ten'e Szabályozási Tew és HESZ

(

3' Amennyiben

_AcsÖkkentetttelepítésitávolságeIlenéreaszomszédosteIekfelé
tet felÜ|et megjelenhet (nyeregtet sátorteto, stb.) a szomszéd telek
fe|é nem keIl

t

'

zfaIat építeni.

Az építésioldal feI
létes Íthet '

1i

indokolja, az épulet-elhelyezés ikres is Iehet'

b) MelléképÜletekeSetében
.

(1

épÍtésiovezet esetében 50 méteres épÍtésihatárvonal az utcai

írásokaz
(13)a)AzegyesépÍtésiovezetekbenmegadottovezésiel
'

határVonaI az utcai telekhatártÓl'
telekhatárto|'

z

na határvonalával' Amennyiben ez a
az egyes telkek méretét,rigy a hátsÓkert mérete
méter' illetve az ennél nagyobb tényleges épuletmagasság

értéke.
Ha a telekmélység nagyobb, mint 10O méter' akkor az építésihatárvona| az
utcai te|ekhatáilÓl SZámított 70 méterig nÖvelhet
.

A háts kertek megállapÍtásánál a szabályozási terven jelolt határvonalat is
figyeIembe keIl venni, i]letve azt a szabályozási terven megadott érték
SZerint kell megá|lapítani.

HK

>

e) ÉPÍTÉSIVONAL

Övezeti szabályozásban megadott
alakíthatÓ legkisebb telekterulet a minimális telekszélesség és telekmélység
értékeinekném fele| meg, de azon ép let a szÜkséges telepítési távo1ságok
sajátos Övezeti el írások)
Valamint
HÉsZ B, tal

b) Kialakult telek akkor is beépítheto' ha az

ioiÉK e.

a

ol

5

et
szabályosaneIhelyeznikívántujéptllet
c)Amennyibena'oId'lh"táronáll
,megépÍtésétaszomszédte]kenlév
me9léVo'korábbiszabályokalapján,
u.g"y'loéventrjliszabálytalanépítési]épuletakadályozná,az jépuleta
beta r'tásával

e lh

elye zh

.

HÉéZ8 $ (B) b) pontban megadottak alapján építhet

'

d) Abban aJesetben, ha a telek meg|év beépítettségénekmértékenagyobb,
mint az ovezeti szabályozásbán megadott megengedett legnagyobb

beépítettségmértéke,ugymegtarthat'azépÜlethaSználati.értékétnovelo
korszerijsítési munkákká1" járÓ' az épulet alapterÜletének 20 "/o'ál meg nem

méretekkel

is'
halado bontás esetén vissiaépíthet eredeti he|yére' illetve attÓ| eltéroen

szabá|yokat is aIkalmazni kell a védett terÜletek kivételével:

F

.jonnan
kialak'Íiott ielkekre, és ujonnan létesített épÜ|etekre, funkci kra vonatkoznak'

minimális hátsÓkerti méret szabályozási terv szerinti

Az építésiVonalat a szabályozáSi terv szerint kelI meghatározni' ha az ÖVezetj
szabályozás másként nem rendelkezik'
A szabályozási terven az alábbi jelo|ések használatosak:
kotelezo épÍtésivonal az utcai telekhatártÓl
Év=
építésívonal a megadoti határok kozÖtt az utcai
>EV>
telekhatárt I szám ítva
építésivonal minimá|is értéke az utcaI telekhatártÓ|
ÉV>
Kialakult építésivonal
Év=x
(1o) A lak terÜleteken be|Ü| a szabályozott épÜlet eIhe|yezésné| az a|ábbi, kiegészíto
a)

ozzák fi\eg'
al ovezeti szabályozásának táblázatai
^alár és az egyéb ál1aitartási
attaitarto épuletek eIhelyezésének szabályait
Szabályokat ki.]lÖn onkormányzati állattartási rendelet határozza meg'

Összefogi

(z) Áz

a gazdasági udvar
ami megegyezik
-mégha|adja

2.

A kotelez olda|kerti méretek betartása meIlett melléképÜlet szabadonál|Óan is
. elhelyezhet
1j A zÖldterÜleti fedettség kotelez en. betartandÓ értékétjeIen rendeIet

építésiÖvezet egyedi telkeinek esetében 40 méteres építéSi

6

épt-iIetek esetében

e) Abban

az

esetben,

ha a

meg|évo épÜ|et kialakult építményés

homlokzatmagasságanagyobb,mintazÖvezetiszabályozásbanmegadott

fl'

építménymagasság értéke ugy megtarthat
TelepiLláskoiponti- vegyes táruleten és lakoteruleten belÜl azon teIkek
melyeket lega1ább két oldalr l utca határo| (sarok vagy átmeno telek, akkor
is megosztiat ak' ha az ovezeli szabályozásban. meg.adott alakíthat
Iegkise-bb teIekterjlet rtéke nem tarthat , de az a1akítand és megmarad
teiek legalább 35O m2 ierÜlet

g) Sarokte-jek

'

és átmen

te|ek esetében a megengedett
.

el.
1 ' 12 méter telekszélesség alatt az épulet csak oldalhatárra helyezhet
2. |,a a telek szélességemeghaladja a 12 métert' az oldalhaiáron áll épt]let_

elhelyezés maximum 1,0 méter széles csurg távolság elhagyásával is
lehetséges.

k zség Telcpuléslendezési Terve

Szabályozási Ten és HESZ

l0

legnagyobb

beépítettségimérték nÖvelheto az alábbiak szerint:
a_ Átmeno-telek esetében' amennyiben mindkét utca felé í épÚlet épu|' a
beépítettségmértéke 5 %-kal nÖvelheto'
(14)Saroktelkencsaksarokházépt]lhet,azutcákfeléegyenrang homlokzatokkal'

oLDALHATÁRoN ÁLLÓ BEÉP[TÉslMÓD

Beregsurány

métert

jogalt nem kor|átozhatja.

eltérésekke j:
1, A lak terÜleteken belijl:

minimum

a 20

5' Ha a te|ek szé|ességéxiseob mint 14 rnéter Vagy ha a meglév beépítés

A hátsÓkertek megá|lapítása általában az oTÉK szerint tÖrténik az alábbi

mérték

te|ek szélességeeléri' vagy meghaladja

épuletszabadoná|lÓaniselhelyezhet azegyébÖvezetieloírások
betartásával, A szabadonáll beépítésa szomszédos épitésitelek építési

szomszéd felé néz tetŐfelÜleten nyílászárÓ nem

d) HÁTSÓKERTEK

Lke
1..''
Lf
1..''

a

szabadbnál|Ó épulet_elhelyezésís lehetséges' kivéve a védett terÜleteket.
4' A Iak terÜletek saroktelkein _o|dalhatáron áll beépítésim d esetében_ az

B.'"'r."rá"' k '.ég T.1"p"]ésrendezési Terue

Szabályozási Terv és

'1

e. $.

Kertvárosias lak tertj letek
(1)

A

(2)

A kertvárosias lakÓter leten belLil elhelyezhet ép letek és funkciÓk az oTEK

(3)

Á

(4)

A

'

Lako es qazdaségl'.udy3l!é_!éÉ
. Az utcai telekhatártÓl számított 15 méteren belÜ| melléképÚlet nem

helyezhet

kertvárosias lakÓte'Ületek.

.

13.

$ (2) bekezdés szerint.

kertvárosias lakÓteruleten beIul az oTÉK 31' $ (2) bekezdé.sében eIoírtak
figyelembevéte|ével kivételesen eIhelyezheto funkci k az oTEK 13. s (3)
bekezdés szerint, kivéve a 4, pontot, ijzemanyagtolt nem helyezheto el'

kertvárosias lakÓteruleteken belÜl

az

a|ábbi kiegészítszabá|yok

2.

3'

4'
5'
6'

ovezeten beIul mind egyedi teIek (Önáll helyrajzi szám ), mind tobb
1ak épulet telepszert] elhelyezésére aIkalmas, Öná|lÓ tuIajdoni hányadot
képvisel teIekrészeket is tarta|mazÓ tÖmbtelek is klalakíthato' Tombtelek
kialakításakor az Övezeti szabályozásban megadott aIakíthat Iegkisebb
telekterLilet legalább kétszeresével kell számolni,

Az

z

na

megegyezo teIekhatárra éptjIhet'
utcai telekhatárt l számított 50 méteren trjI

. Az
.

egyedi telek esetén Iegfe|jebb kétlakásos, a tÖmbtelek esetében

legfel'jebb né9ylakásos lak épÜlet építhet'
TÖmbtelken belÚl a lakÓépÜ|etek számát a beépítettségimérték' az építési
hely' valamint az építésihelyen beIuli épÜletek kÓzÖtti minimá|is telepÍtési
távolság íigyelembevéte|énekfuggvényébenkell megá|lapítani.
Tombte]ken beluI me]léképÚ]et csak a í épÜlettel egybeépíive létesítheto'
Tombtelken belÜ| nagy haszonálIat nem tarthat
Az egyedi teIkeken á mel|éképuletek eIhelyezése a HÉsZ 8. s (7) bekezdés
szerint.

.

o Az utcai telekhatárt l számÍtott 20 métert l 50 méterrg terjed z na'
. A melléképÜletek a kotelezo oIdalkerti méretek betartása meIlett
szabadon elhelyezhetk. oldalhatárra mel1éképtjlet csak a í épÜ|etteI

is

. Az

2.

utcai telekhatárt I számított 2O méteren be|Ül a melléképuIet csak
fŐépulettel egybeépítve létesíthet
Az állattart mel|éképu|etek esetében az álla|latÓ épÜletre Vonatkozo
véd távoIságok betartandok.

Gazdasáqi és kert

betar"randok:
'1

el,

o Az

szabályozási terven Lke jellel jelÖlt teruIetek sajátos használatuk szertnt

(7)

beépítheto

a

telekrész nem

Lakofunkci a zonában onál|oan nem helyezhet el, csak a lakÓ és
'

gazdasági udvar zÓnájához

kapcsolÓdva, onnan átny lva'

ovezetek mrnd belteruletben, mind kÜlter leti lakott helyként is
megjelenhetnek' A lakÓteruIetek beltertrIetbe vonásának kotelezettsége a
íaIuiias lak terÚ|etre nem vonatkozik, amennyiben kÜlteru|eten találhat ak' éS a

Az

belterL]lletheZ kÖzvetlenÜl nem csat]akoznak' Ebben az esetben beépítésreszánt
terÜ|etként kezelendo.
(B)

A 3ooo

négyzetméter feletti telekrészt a beépítettségimértékkiszámításakor

nem veheto íigyelembe'

10.$.

Falusias lak terÜletek
(1)
(2)

11. S.

A telep léskozponti vegyes tert'iletek

A szabá|yozási terven Lf jeIlel jelolt teruletek sajáios haszná|atuk szerint fa]usias

lak terÜletek.
A falusias IakÓteri.jleten belul elhelyezhet éplJletek és funkci k az oTEK 14. $
(2) szerint' kivéve a 7' és 8. pontot' sportépítmény és ijzemanyagtÖlto nem

(1)
(2)

helyezheto el.
(3) A íalusias Iak teruleten beluI csak Önáll he|yrajzi számÚ építésite|ek alakíthat

(5)

Egy építésitelken be|Ül csak egy Iak épulet épÍtheto,melyben legfe|jebb két
Önál|Ó rendeltetési egység (lakás) he|yezhet el,
A lak épuleteket' lak funkciot kiegészít melléképleteket, egyéb épÚleteket
csak olyan rendeltetés céljára szabad |étesíteni, meIy a falusias IakÓterulet
jellegéhez illeszkedik' valamini a kornyezetvédelmi elÓírásokban szabá|yozott
'kornyezetvédelmi
határértékeketbetartja, ElheIyezés k a HÉSZ B's (7)

(3)

A fa]usias |ak terirleteken belul az alábbi kiegészíto szabályok is beiartandÓk:
Az LÍl1'. funkcionális Övezet el írásai:
A lak te|kek funkcioná1is zonákra tagoz dnak'

Beregsurány

k zség 'fe)epii1ésreudezési Tewe

Szabályozási Terv és HESZ

A telepuléskÖzponii Vegyes teruleten belul elhelyezhet épÚletek és funkciÓk az
oTÉK 16' S (2) bekézdésszerint. A 7' pontban folsorolt zemanyagtÖ|to

/G\

A H!
V

i4)

funkcioná|is Övezeten belul csak egyedi telkes te|epuléskozponti

vegyes teíÜletek aIakithatÓak ki'
onáll intézmények,valamint lak - és intézményifunkciÓk
eIhelyezéséreszolgál'
Amennyiben az ovezeten belÜl a hagyományos |ak terijleti funkci alakuI ki,
vagy marad meg, Úgy az álIattartáS csak saját sz kségIett1 |ehet'

Az

bekezdés szerint Iehetséges'

(6)

szabályozáSi terven Vt jelIel jelÖlt teruletek sajátos haszná|atuk szerint

telepÜ|éskozponti vegyes teruletek,

kivételesen sem he}yezheto el.

ki

(4)

A

Óvezet e1iŐsorban

A É*) funkcioná|is ovezet kotelez Önkormányzati feladatokat eIlát Önáll
\a/ intézmények,valamint egyéb igazgatási, kereskedelmi szolgáltat
,

vendéglátÓ' szallájhely szolgáltatÓ, kulturális, m ve|Ődési' e9yházi' oktatási'
egésziég]i.jgyi, és szociális épuletek elhelyezésére szolgál' LakÓfunkci csak

gei";iirány k zség Telepii1ésrendezéslTerle Szabályozási Ten'

és HESZ

l3

\

intézményi funkciÓhoz kapcsolva' szolgálati lakásként Iétesíthet , egy
intézményhezlegfeljebb négy lakás tartozhai.

(5)

e)

A

/

\/r \

|]!.]
\7

funkcionális ovezeteken az intézményi funkci k esetében, ha

megadott feltételekkel.
íeltétele

rendeletben

A parkolási szerz dés megkÖtése a használatbavétel

'

(6)

As

terÜ|eteken belÜl eltéro terÜlet- felhasználástj ovezetek szabályozása'

\=/
/vt\_l eIepUIesKozponti
a) ffi
' \{9/

térburkoIati'

egészségÜgyiésszociálisépuleteknemhelyezhetŐkel.AkozvetlenÜla

a

te|ek átlagos szé|essége |egalább 12 méter' az oTEK szerlnt szÜk_
séges parkolÓ szám lega|ább 5Ó%_át telken belÜ| kell biztosítani' A hiányz

p.itn'ot szám kÖzteruleteken biztosítand , k[jlÖn parkolási

(2)
egyéb ipartertlleti besorolásLi gazdasági teruleteken belÜl az oTÉK 31 s
' ' Az
az
nere"záeseben el írtak figyelembevételéVel kivételesen elhelyezhet funkciok
oktatási'
pontot,
egyházi,
2'
a
kivéve
szerint'
(5)
bekeiáés
oiÉK_ ro $

(2)

vegyes terÜleten belÜli kÖzpark' melyet kertészeti,
'forgalomiechríkai

tervek a'apján kell megValosítani

léiesítmé]nyi'szolgál Üzem-ejészségÜgyi,szociális, oktatási és sport funkciok

megjelenhetnek.
funkcionáIis ovezet sajátos el írásal:
Az ovezetekben a termel i állattartás nem megengedett
(a) A Gip/2 ovezet sajátos elŐírásai:

' ' A Gip/1.

(3)

' 'Azokban a vegyás használatu mez gazdasági majorokban, ahol jelen]eg az
j9'1'n
á|lattartás és az egyéb gazdasági, ipari tevékenység egyÜtt y?l
álIatiart''
rijabb
ott
fenntarthatÓ,
en
megfelel
kialakuit'helyietnek
állattartás a
szakhatÓSágok
illetékes
az
ahhoz
funkciÓk is elheIyezhet i' amennyrben
.

hozzájárulásukat megadják'

(5)

Korlátozott gépjárm és parkolÓ forgalom megjelenhet.

Gip71 . Gipiz' részben megléV , illetve terve-zeit ovezetekben a
el segít telekalakÍtási, telekrendezési tervet keIl készíteni

A

12.S,

15.S.

Kíjlonleges tertjletek

Gazdasági ter letek
(1)

A

telekalakÍtást

gazdasági tertjletek SajátoS használatuk szerint kereskedelml

szolgá|tatÓ

terÚ|etek (Gksz) és egyéb iparterilletek (Gip),

(.1)

A

szabályozási terven

K

jellel jelolt terÜletek sajátos használatuk szerint

kÜlonleges terÜIetek.

13, S

es ieruletek sajátos haszná|atuk szerint az a|ábbi ovezeti besoroláSba

(2)

Kereskedelmi szolgáltat gazdasági tertiletek
(1) A Gksz/1 funkcíonális ovezet

elŐírásai''

Temet teruletek

elhelyezheto funkci k az oTÉK 19. s (2) bekezdés szerint,
kivéve az 5. pontot, sportépítménynem helyezhetŐ el.
b) Az Övezetben kivételesen Sem helyezhetokel az oTÉK19. $ (3) bekezdés 1
pontjában megadott létesítmények'így egyházi, oktatáSi' egészségugyi és
i'oiiati. épuletek' A kozvet|enuI a létesítménytszolgálÓ Üzem-egészséggyi,
szociá|is, oktatáSi és sport funkci k megjelenhetnek.
(2) A részben meglév , illetve tervezett Gksz ovezetekben a telekalakÍtást el segíto
teIekalakítási, telekrendezési tervet kell készíteni'
(3) Azokon a Gksz ovezeteken belÜl' ahoI a terÜleti besorolás lakÓterÜletb l változik
gazdasági ovezetté az onáll Iak funkci megmaradhat, de rij lak funkci nem
éngedély-ezhet, csak szolgálati lakásként. Legfeljebb két szolgálati lakás
létes Íthet

a)Az ovezetben

,

Sport és rekreácios teruletek

ldegeníorgalmi és szabadid s terÜletek
HulIadékkezel k teru Iete
HonvédségiterÜletek

.

14.S
lpari gazdasági ter letek
(1)-

egyéb iparterÜleti besorolásu gazdasági terÜleteken belul elhelyezheto
éptlletek és funkci k az oTÉK 20 s (4) bekezdés szerint.

Az

(3)

A kulÖnleges teruletek ovezeti szabályozása

a)

/ V\

#
\ r.,/

1A
B*%''"'á''-"

k

TemetŐ terÜletek

K

SZ

1.1

7,5

"'és'

10
1

0000

temet

ÖVezet' mi]kÖdo Vagy
temetoterÚlet'

TeIeptilésrendezésíTene Szabályozási Tew és

m kodésbe vonhatÓ

Az rijonnan mŰkÖdésbe vont teru|etek esetében 30 méter széles védŐsávot

16. $.

kell kiaIakíiani a telken belt'll'

2.4

K

10

1.2

5000

szabályozása:

kegyeleti park ovezet

Amennyiben sor kerÜl a felhagyott temeto kegyeleti parkká alakításra' annak
csak k zpark ként tÖrtén hasznosítása megengedett' Kegyeleti parkban
csak a megmaradt, kulturtorténeti emléket képvisel sÍrkovek egyÚttes
elhelyezésére és tárolására (k tár) szolgál épulet építhet' meIyben a
zoIdfél let fenntart it és látogatÓit kiszoIgál szociális és vizes blokk is
elheIyezhetŐ,

/-.\

H

b)

szeri nt

lak

sz
AE

1

40
0000

ovezet sport, rekreácl

s és

terUlet

/í\
\ ,.,/

idegenforgalmi'

fUnkcionális
vezet

ffitfi','.

ldegenforgalmi és szabadid centÍum

")

SZ

K
J.

15
ZSUU

1E
I

Horgászto és kiszolgál létesÍtményei'kemping' szálláshely szolgáltat

terLilet, sportkozpont, sportter let

1.4

K

41

SZ

5

AE

VédŐtávolsága

40000
1

ve\yey'

szemétlerak oVezete

szabványok

és kornyezetvédelmi eloírások szerint.

Kialakítása
Regionális huliadéklerak elkészÜlte után rekultiválni kell' A rekultiváci után
véderdo véghaszná|at valÓsuljon meg.
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40
0000
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mely-
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tel
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teriilet
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1
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(m)
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legnagyobb
beépí_

tettség

30

(7,5")

200

ffi
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ffi
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Szabályozási Ten' és

,í\r o -T-4o-

ffi

4,5

30
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6,5

40

800

30

6,5

40

000
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6,5

40

6,5

40

(7 5.)

\1-tlli,-q-l-9!!-

Kereskedelml
szolgáltato

o."t

(ffi

r'C'{ sz-f4o

funkcionális

)

határálomás Övezet

Terre

4,5

(m)

oveTet

1

Kialakítása ágazati szabványok Szerint'

BeÍegsurány kozség Telepiilésrendcz si

fun kcionális

gazdaság1
terÚlet

Honvédelmi terutetek
t4

o

md

aw\

1.

,

@

j

térÜlet

000 méter'

ágaz.af\

1.4

Flepu e\-

Vt

épulet építhet
Csak kiszolgálÓ
-

.)

r

kQzponti

HulladékkezeI k terÚletei

@

'Lf '

beépll széles.
ési
ség

jele

alakithatÓ legXlseDD

funkc]oná]i5
ÖVezet

ÖVezet'

A íunkcionális ovezeten belÜl az aIábbj funkci k jelenhetnek meg:

,,

\rk/

takoterulFt
L

1.4

Epítésivezet

11

a sport, rekreáciÓs funkciÓkat kiszo|gál , vendéglát , szolgáltatÓ' funkciÓk
eIhelyezéséreszolgál'

Telekre vonatkoztatott

Alkalmazhato
sajátos
használat

Falusias

Sport és rekreácios terÜ|etek

K
2.1

1A

Abeépítésreszántterijletekovezeteinektelekrevonatkoz osszefoglal

fUnkcicnáll s

e""g'*^v

Gks

sz

40

1

6,5

400
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kozség Teleptilésrendezési Terve Szabályozási Teru és

'1

20

7,5

E9yéb
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parterÜ|et

\t

100
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/ cio\

{J/

funkcionális
ovezet
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Egyeb
iparter!let
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\?.-/

7,5

40
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Á\
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{i/l 7,5

-A

V-/
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rekreáci
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100
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7,5
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1É
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0000
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\qJ,il 7,s

Beregsurány

A

(2)

A kozterÜleteket rendeltetésénekmegfeIeI célra bárki szabadon használhatja,

(3)

A kozterÚlet rendeltetéstŐl e|tér használa|áhaz a tulajdonos és az Önkormányzat

(4)

Amennyiben

rendelet hatálya alá eso teruleten léVo kozter|-ileteket

terv

határozza meg'

azonban a használai mások hasonl célu jogait nem korlátozhatja'
hozzájár ulása sz |l ksé g es'

az

elléro használat épÍtésiievékenységgel iS osszefugg,

a

tulajdoÁosi hozzájáruláson tul az építésihat ság engedélyétis be kell szerezni'
(5) A télepuléS kÖzteru|etein engedélyezhetŐ eltér használat az alábbi Iehet:
a) hirdeto berendezés eIheiyezése, kivéve a mu|tireklám táblákat 2 m2 fetÜlet
felett
b) kÖztjti kozlekedéssel kapcsolatos épÍtmények
c) kÖztisztasággal kapcsolatos építmények(tárgyak)'
d) szobor' díszkrjt' egyéb mLjalkotások elhelyezése
e) iávbeszél íÜ lke elhelyezése'
építésimunkávaI kapcsoIatos létesítmények(állványok eIheIyezése)'
f)
építanyagtárolás (kÜlon kozterÜleti rendeletben fogIalt szabá|yok szerint)

g) zÖldfe|Ületek'
h) játsz tér

i)
ji

fasorok

kozmL.lvek fe|építményei

egyéb az Önkormányzat által kozterÜ|et rendeletben engedélyezett funkci k'
Á xoziérutetex eredeti rendeltetését l eltér haszná1atának idŐtartamát, a
kozterÜ|e!használat egyéb feltételeii, illet leg a használat díját a kozteÍtilet az
onkormányzat il|etve a koztertllet tulajdonosa esetenként' - esetleg a tulajdonosi
elvárásokát és az engedé|y né|kuli használat szankci it is tartalmazÓ - kulÖn
rendeletben szabá|y ozza'
(7) Az építésitelkek kÓzm vesítésétkozteruletr l vagy kÖzforgalom számára

e7

200

50

2500

50

7,5

240

40000

on

7,5

t5

megnyitott magán L1tr l kell megoldani'

(B)

(e)

SZ

'1

00

100

0000

20

7,5

40

4000

20

at

40

1

A kozier{.ileten minden esetben biztosítani szukséges a szintkÜlonbsé9 rámpával

tortén áthidaláSát is aZ akadálymentes kÖzlekedés biztosítása céljábÓl'

(Gyalogos átkel helyeknél dÖntott szegé|ysáv stb')
biztosiiani szÜkséges minden 10 parkol hoz' vagy parkolo terLiletenként
Iegalább egy kerekes-székekkel is igénybe vehet (méreteinél nagyobb)
gé]pkocs]-párko1 1étesítését'melyet kizár lagos használatot biztosít tábla

+o

| 10000

4-K\TSzio

ffi

sz

4oooo

eiei

a szabá|yozási

(1)

(6)

s

terÜlet

terÜ

SZ

Kozterijletek kialakítása, nyilvántartása és használata

50

funkc onáI s

ovezei

NEM sZÁNT TERÜLETEK
BEÉPíTÉsRE

7,5 I sooo

<ilÍE]2999*

/ cip)

20

40

SZ

k zség 'fclepiilesrenclezési Terve

50

80

K

18.S.
zlekedési és kozmijter letek

(1) A terv kÖzlekedési terÜletei a tervben szabályozási Vonalak áltaI meghatározott
_ KÖ je|zésti kozterÜletei' me|yek kÖzlekedési és kozm létesítmények
valamint ezek kornyezetvédelmi létesÍtményeielheIyezéSéreszoIgálnak
Szabá)yozási Terv és HESZ

Beiegsurány

k zség Teleprilésren<lezési Ten'e

Szabá11'ozási Telry és

(2)

A

és szabályozási

kÖzterÜ|etek, kÖzlekedési terÜ|etek ovezeti besorolása

szé |essége:

_

'dÖN
Tervezett
É:Íi
\ r/

a)

v

..

országos jelentoség gyorsforgalmi Út'

(3)

orszáqos fout (l' és Il' rendLj)

(4)

Szabályozása:

1
2.

(s)

belterÜ|eten: min, 30 méter, ilIetve szabályozási terV Szerjnt

k

lteruleten:

az Út szabályozási szélessége -

kozterÜletet és

kÖztertjletet e|választÓ határvonal - a meg|évŐ jogi határokkal
Ú1 rout t<iépitese esetén 40 méter'
az ul építésiterulete min' 30 méter
az Út véd távolsága 100 méter

.
.

c)

'flÖh
ffi
\Y-'l

te|eoL.ilési

f

(7)

ut

Szabá |yozása:
beltert]leten: mln.22 méter, iIletve szabá|yozási terv szerint

1.
2.

(6)

országos me|lékt]t

az rit szabá|yozási szélessége_ kozteruletet
elválaszt határvonal - a meglévo jogi határokkal

ku|teruleten:

.
.

^

1s.s.

rende|et haiálya a|á es terÜletet teljes, de legalább részleges
kÖzm vesítésseI kelI ellátni. A kozm vesités a beepítésfeltéteie'
(2) Az egyes beépítésreszánt teÍÜ|etfelhasználási egységek kÖzm el|átásának
Lak tertilet

teljes kozmtivesítés
Telepr1léskozponti veqyes terulet
teljes kÖzm vesítés
Gazdasáoi terÜletek
Keresxeoetmi és szoIgáltat terÜletek, egyéb ipari terÚ|etek
teljes kÖzmÜvesítés, kÜlterÜ|eten legalább részleges kozmLivesítés
KÜ|onleoeS terÜletek

Szabá |yozása:
Be|terÜleten min' 22 méter, ilIetve szabályozási terv szerinti érték

/.ai\

/KUU\.

e)'\c,/
f- - -t Krszolqalou(

Szabályozása: méretezésnélk ll minimális szélessége12 méter, illetve a

szabályozási terv szerinti érték

/.:!\

(3)

k'szolgálout

. Az Út szabályozási szélessége- kÖztertjletet és nem kÖzterÜletet
elválasztÓ határvonal - meglév jogi határokkal, illetve 6 méter
. Az r.it építésiterÜlete minimum 12 méter
. Az ut védotávolsága 25 méter

''

KUU\

\-1,/

Szabályozása: méretezésné|kuli minimális szélessége 3 méter' illetve
szabályozási terv szerinti érték

Beregsurány ktizsr!g TelepÍilésretrdezési

Ten'e

Szabá1yozási

Terv és llESZ

vezetékes iv

á1lapotban tartása

haszná|at1

és trljzoltoVíz-ellátás kiépítéseés

zemképes

táVoISágokra telepítendok.
A csátlakozÓ és házi bekŐtÓvezeiékek ingatlanonként elkulonítve épuljenek' A
fogyasztásmér k ingatlanon belul az Üzemeltet el írásai szerint val sÍtandok
meg.

jzennyvízeIvezetés a csapadékvíz elvezetésétolíuggetlenÜl elválasztott
rendszerben ingatlanonkénti bekÖtésekkel vaIosíthat meg'
c) A csapadékvíz_e|vezetésnyílt rendszer csapadékcsatornával a városkozpont
terÜ|etén zárt rendszer csapadékcsatornával ép ljon ki,
b)

t---;-- ovaloout
-'

A

egységekben a teruleten a vízi kÖzm kiépítés

'
a terÜ|etfelhasználás fe|tétele' Az lvÓvÍzhálÓzat korvezetéki
renjszerében épÜljon ki' A tL.1zcsapok a vonatkoz el írásokban rogzített

a)

KÜlteru leten

/

részleges kozm vesítés
teruletfelhasználási

Az egye!
mé.téke'

Szabályozása:

o)

A

mértéke:

.

\t-l

n' é.99 kieme|t kÜ|teruIeti
\9_/

tervezett belteruleti utakat t zvédelmi, trjzoltási és
kornyezétvédelmi szempontok miatt szilárd burkolattal kell ellátni'
Az thálozati rendszer szÜkséges fogalom meghatározásait a HÉSZ 1' számu
m el léklete taít'alm azza'
Meglévo, szilárd burkolat nélktili, beépítettingatlanokkal határolt belterÜleti utak
buriolattal tortén ellátásával egy idoben legalább az r]t egyik oldalán íásítani
kell' A íásítás tervezése az utburkoIat tervezésével párhuzamosan tÖrténjen
szakági tervez bevonásáva|'
Ú1onnán kijelolt lak teruletek és telept]léSk zponti vegyes ter|lletek létesítend
táttaro rit';ánat< fásítása a burkolattal egy idoben tervezend szakági tervez
bevonásával és megval sítand az utépítésselegy idoben.
Ú1onnan léiesítendo gya1ogut kialakításakor a gyalogrit megvilágításárol és 50 m_
ként hulladékgy jt k elhelyezésérol gondoskodni kell'

A kozmiÍvesités terijletei és létesítményei
(1)

/KUU\
, t nelyr gyuJloul

\-

A meg|év és

és

kÖzterÜletet
Új to0t t<i0pitese esetén 30 méter
az ut építésiterÜlete min' 22 méter
azÚtvéd távo|sága 100 méter

d)

vegyes használatu gépjármŰÚt

Szabályozása:
BelterÚleten minimum 8 méter, illetve szabályozási terV szerinti érték

a telepulést nem

ennll

arch
b) ffi
'\_!,/

,dÖh

tfi

h)

A

B"'"g*á'1" k*rég T.l.pLÉ

'áezési

Terve

Szabá1yozási

TeIry és ljESZ

2l

(4)

A

Ahol a csapadékvÍz csatorna kléptilt az ingat|anokat kÖtelez en rá

ke|1 kotni.

zár1' rendszerLj szennyvíztárolo
szennyvízcsatorna kiépítéséig

is

gazdasági erd ovezet a gazdasági rendeltetésLj erdok' illetve
gazdasági erd m[ivelésre kijelÖlt teruletek' ahol az erdogazdálkodással
és vaogazoálkodással, továbbá az oktatással és kutatással osszefugg
építményekhelyezhetok el'

A

1.

engedélyezhetŐ.

Ahol a szennyvízcsatorna kiépult az ingatlanokat kotelezŐen rá kell kÖtni'
(5) A kozmrjvek építésérol'
átépítésérolés kiváltásárol az utak épÍtéseel tt kell

gondoskod nl.
(6) A kozmt1építés számára szukséges fe|építményeketa terven kialakított épÍtési

Az ovezet ter letén elhelyezhet k:
. az erdo rendeltetésénekmegfelel zemi építmények,
. szoIgálati lak - és szállásépÜ|etek, rházak és ezek melléképuletei'

teri.-i|etsávjain be1Ül építményt
elhelyezni csak a terv eI írásainak megfeleI en szabad'
(8) A m em|éki kÖrnyezetben és a helyi értékvédelmiterÜleteken belul a vlllamos
energia és a hirkozlés kÖzmtjveit foldkábeIIel keIl kialakítani.

,
.
o

terÜ|eten keII negvaIosítani'

(7)

Az utak szabályozási széIességgel meghatározott

20.s.

GD

Zcildtertiletek
(1)

A

rortatozott gazdasági

telepÜlés kÖzterÜleti zÖldter(.jletel onállÓ terÚletfelhasználási egységként
kozpark formában jelennek meg.
)

(2) Szabályozása az oTEK 27, $ szerint
-,-

tÖbb

Erd tertiletek

erd

z\

cél'jára

szolgál

terulet'

t ,_,

!J/

\1.2/

\7
Beregsurárry

klalakult szélességgel'

keIl

5'

(3)

a

megszokott tuskozást és

talajátforgatást, elegendo a talajlazítás
MiveI az á|lományalkotÓ íafajok íiatalkori novekedésénekuteme nem
egyforma' ezéil' a magyar k rist, szlleket' egyéb elegy fajokat kés bb pÓtlás ként - keIl az erd sítésbe vinni.

Az erdoteruletek beépÍthet sége az oTÉK 28 s (3) és (4) bekezdés szeIint'

30 méter szélességbentelepítend , illetve

gazdasági célÚ erd

kozség Telepiilésrendezési Terve Szabályozási Terv

kevesebb hagyásíát

tiIoS.

] általános véderdo ovezet

/6\ mez véd erdosáv' legalább
,í)

l és szi|ekb l

4' Újratelepítésnél mell zní kelI

/ Védelmi célu erdo

Védelmi erdoÖvezet védelmj vagy védett rende|tetés erdŐk terlllete.
Az ÖVezeten belt]l csak kÖztárgyak, utak, nyomvonal jellegtl vezetékek'
kozml:jépítmények,utak helyezhetŐk el akkor, ha az erd t védeImi
rendeIteiésénekbetoItésébennem akadá|yozzák' ÉpÜ|et a védelmi
erd ben nem helyezhet el
Védelmi erd Övezetben tarvágást nem lehet alkalmazni

/EV\

magyar k risb

korlátozott haszná|atu erdŐterÜ|eten

Az erd terijletek az erdo rendeltetése szerint:

( tV

a

megtartani. Az erd telepítéstés az erd felrijítást hazai fajokb l indokolt végezni, erd telepítésiterv alapján.
3' A vegetatív iiion szaporított, kl nozott fajokb l tortén erdo telepítés

21 S.

Az

teruIet

el írt terÜleti határig is cSak

/ I \
JUre. \ ^r-

(1)
(2)

erd

Kor|átozott használatÚ gazdasági erdon tarvágás még a t rvényben
a természetvédeImi hatÓság (HNPl)
jováhagyásávaI Vé9ezheto.
Kortátozott haszná|atu, természet kozeIi álIapotri gazdasági erdokben
csak az erdoterÜ|et legfeljebb 50 százalékát Szabad tarVágásra
engedélyezni. Az erdoál|ománynak megíelel en a kocsányos tolgybol

/íx

\_-/

(pl. erdészház, munkásház stb.)'
melléképítményeí
vadászház,
oktatási-kutatásiépítmények'
kozlekedési és szá|lítási építmények

és HESZ

B*"g'"'á'ry k"^%

T*

náiie'i

r"*"

Szabályozási Ten és HESZ

es

22. S.

Mez gazdasági ter

szánto terÜlet m velését
Ha lak ter lethez 1O0O m-nél kÖzelebb
fe|hagyják, akkor az azt kovet 6 évben a rendszeres kaszálásr l és cserje
irtásrÓ| gondoskodni kell'

Ietek

- Lak

terrjlettol legalább 1000 m-re, Vagy annáI távolabb elhelyezkedo
begyepesedés id szakában csupán a
cserjeirtáSt elvégezni'

szánt felhagyásakor elegendo a

(1) Mez gazdasági teru|etek besoro|ása:

Kertes mez gazdasági épÜlet, jele Mk.
Általános mez gazdasági tertjlet, jele Má.
Korlátozott mezogazdasági terÜlet' jele Mák.
(2) A mez gazdasági terÜletek sajátos használatuk szerint

tagoz dnak.

/fik-\
a) t-3
' \_-/ Kertes mezogazdasági
.

1

/frk-\

ffi
Y-7

kertes

az alábbi

ovezetekre

z_ f/m\
r)
\t t/

gYeP

Az ovezetben csak á|lattartási célokra éptilhet épu|et Vagy építmény.
Az álta|ános használatÚ mez gazdasági teruletek gyep ovezete rugalmasan
szabá|yozott' azaz jelen rendelet és a kapcsol dÓ szabályozási terv

terÜ|et

m dosítása

né|kÜl alkalmazhatÓak

Szánt gyumÖlcsos, erd

mez gazdasági ovezet

'

az a|ább fe|soro|t m ve|ési ágak is:

'

BeépÍthet sége oTÉK 29. s (3) bekezdés szerint.
Kertes mez gazdasági ovezetben lak épÜlet nem heIyezhet el.

/ffik-\

,

u?

kertes mezogazdasági ovezet

Nem beépíthet

/ffi'\ A]talános
b) _
\,./
.

'1

.

-

.

mezŐgazdasági terulet ÖVezetei

,í;\ szanto

_

t---i\ l.l./

Beépítésilehetoségek oTÉK 29. $ (3) bekezdés szerint

-

Lak épÜlet és mezŐgazdasági Üzemi^ épulet 6 0OO m2 fÖlott 3%-os
beépítettségmegtartásával, 6'000 m' alatti terÜlet lak házzal nem

_

Á|lattartÓ telepek ( j létesÍtésecsak .2,0 ha teru|et folÖtt, kLi|on
szakhat sági engedélyek beszerzésével)' AllattartÓ te|ep birtokkozpontként
onállÓan is kialakíthat de a 2'0 ha minimális telekterÜ|etnek ekkor is meg

_ Az

ovezeten belÚl

a

telepÜlésrendezési

terv modosítása nélkÜl

szabályozott' azaz jelen rendelet

és a kapcsolod

szabá|yozási terv

m dosítása nélk l alkalmazhat ak az alább felsorolt mrjve|ési ágak is:
Gyep' gyijmolcsÖs, erd
.

kozség Telcpii)ésrentlezési Terve Szabályozási Terv és HESZ

\v

ovumolcsos

P4

xortatozott haszná|atu mezogazdasá9i terÜ|er

f#

''

Beépítésilehet ségek oTÉK29. $ (3) bekezdés szerint

'

alkalmazhatoak az alábbi m velési ágak is: gyÜm lcsÖs, erd a szÜkséges
hat sági engedélyek beszerzésével.
Az általános használatu mezogazdasági ter letek szánt ÖVezete rugalmasan

Beregsurátty

/il\

beépítheto,

kell lennie.

Gyep terÜletek íeItorése, majd ugaron hagyása tilos.
Lakoter lethez 10O0 m-nél koze|ebb es éppen begyepesed terÜleteken
rendszeres kaszá|ást és cserjeirtást kell végezni a szánt fo|di m velés
felhagyását kovet 6 évig' majd ezt kovet en cserjeirtást szukség szerint'
LakoGrÜlettol 1ooo m-nél távolabb es , éppen begyepesed teru|eteknél
elegendti csupán cserje irtást végezni.
Beállt gyepek és a gyepesedés foIyamatában lévo gyepek talajának
forgatása, lazítása tilos'

c)

/Mák\
.
l-:# Védett
szánt
\1.1./

'

terulet'

_

A védett ter|rleten beltj|' vagy annak kornyezetében. Beépítéseaz otÉK
szerinti eloírásokkat, de csak Hortobágyi Nemzeti Park szakhatÓsági

-

Természeivédelmi o|talom alá eso szánt terÜleten mtjvelési ág változtatás
csak a természetvédelmi hatÓság (HNPl) hozzálárulásával lehetséges' A
telepÚlési építésiszabályozás értelmébenmegengedhetŐ változtatások:

hozzájáru\ásáva|.

Beregsurány kclzség Telepiilésrendezési

Tene

Szabályozásj Terv és

(

(9) A
(1o)

parti terLiletek és meder kaszálásának hozadéka a parti birtokost illeti a
Íenntartási munka gondos elvégzése után.
A kLj|terÜleti átereslek és mLitárgyak fenntaítása a tulajdonos ilIetve a kezelo
kŐteIessége.

IV.

Természeti olta|om alá

eS

teru|eteken, vagy annak puffer zonájában terméSzet

kozeli gazdáIkodás technoIogiájának kialakításához
H orto b á

gyi

N

emzeti P ark hozzá)árulás a szu ksé ges.

és bevezetéséheza

24.S.

Általános
(1)

, e1i9

Védett gyepteÍÜ|et'

Az ovezetben csak állattartási cé|okra ép lhei ép let, vagy építmény'de nem
megen gedett nagyiizemi állattari telepek |étesítése'
Az ál|attartás építményeicsak terméSzetes anyagokbÓl a táj hagyományának
megfeleloen létesíthetok'

23. S.

V

(l) A vízgazdálkodással
l.

izgazdálko dási te

cl(rvizlolvások Inedrc es partie Ö\ezet

ffi

k,lzcclri

rr1

l

et

ÖssZefi,iggo tertiletek'

$\r./

/í\

rtj

ilt csntornák

rrtedre

is

partja

Patakmedrek, árkok
A mederÍenntartási munkák foIytatásához sztjkséges a iega|ább egyik oldalon
partéltol számított 6,0 m széles felvonulási terÜlet biztosítása a munka- és
szállítogépek szabad kozlekedési rjtvonala számára' Az ett l eItéro eseteket
szabályozási terv jelÖli. A parti birtokosok sem éVelŐ' sem évszakos
noVényeket nem telepithetnek a szabályozási terLjletre, nem fogIaIhatják el a
patak medrét, rézs jét, a fÖldrnijVeket (toltéseket) ldoszakosan' Sem kerti
mtjvelés céljáb l.
(5) A patakok, vízfolyások mrltárgyait védeni kell' a Íagy okozta károkat

(4)

(6)
(7)

fe|Újítással el kell hárítani.
A patakok és vízfolyások medrében a cserje és fanovéseket el kell távolítani, a
nád és gaznovéseket a paIti birtokosok kÖtelesek kaszá|ni vagy kaszáltatni.
A veszályes és kommunáIis hulladékok elhelyezése a medrekben és a medrek
károkoz kat kozigazgatási_ vagy bÜntet eljárás
kornyezetében tiIos,
keretében felel sségre keIl vonni.

a

Ktjlteri.jleti vízfolyáso k és kisvízfolyások
(B) A parti birtokosok kotelesek a kisvízfolyások fenntartásárÓl gondoskodni' A
vízfolyások partélét l számított 6-6 m fenntartási tertjletsávot szÚkséges
biztosítani felvonulás cé|jára.
Beregsurány kÓzség Teleprlilésrendezési

Tene

SzabáJy'ozási

Ten

és HESZ

FEJEZET

A TELEPÜLÉSl KÖRNYEZET VÉDELMl ELoÍRÁsAl

(6)

el

írások

A kÖrnyezethasználatot Úgy keil megszervezni' hogy

a)
b)
c)

a i3gkisebb mér1ékjkoÍnyezetterhelést és igénybevételt idézze el
megelozze a kÖrnyezetszennyezést'
kizár)a a kornyezetkárosítást.

Vatamennyi terÜ1et-felhasználás,

,

létesítés,beavatkozás tervezése során

érvényrekell juttatni a kornyezetvédelem el írásait.
(7) A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat' melyek a kornyez teÍuletek

tervezett használati m

dját

lehetetlenné ieszik. [J váhagyáskor:

a

kovetelményeket a kornyezetvéoelem általános szabályairÓt sz l 1995. évi LIll'
tÖrVény lafr'amazza']
(8) A beruházások megvalÓsítása, me9léVo tevékenységek folytatása, rendeltete.S!
m d változtatás(-ok), valamint a telepengedé|y alapján gyakorolhat ipari és
szolgáltat tevékenység csak a kÖrnyezetvédelmi kÖ|csonhatások eIlen rzése, a
korriyezetvédetmi átoiiasox és határériékek betartása alapján torténhet' - a
szakhatÓságok eloÍrása szerint. IJÓVáhagyáskor: a teIepengedély alapján
gyakorolhat- ipari és szolgáltat tevékenységeket a 80/1999' (Vl'11') Korm.
rendelei határozza meg ]
gazdaasági
(5) A lako és telepulés-k zponti. vegyes terr'1Ieteken belÜ| tiltott
tevékenységek felsorolását a HÉSZ 3'számÚ me]léklete larlalmazza
m anyagJeldo|gozás, m{ianyagdarálás, _darabolás |25 24]
(6) A je1ánÉg a terlileten áegteuo' ijzemel és a tilaImi listán szereplo
' 'tevékenységek esetén uzemelés_technol giai terv készítésétkeIl el írni, ma)d az
érintett sza-khat ságok értékeléseaIapján mérlegelend a íeltételekhez kotott
telepengedélyek kiadása.
n
csap-aoekvíz elvezetésérŐl vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásárol
1z1
" minden
telek tu|ajdonosának, haszná| jának gondoskodnia ke|I' A vízfolyásba

csak az elso fokon eljár vízÚgyi hatÓság hozzájálulásával és fe|tételeinek
betartásávaI szabad csapadékvizet bevezetni.

(B)

A vizek mez gazdasági eredetu nitrátszennyezésének megel zése' csokkentése

érdekébeniányado jellegge| érvényesítenikell
mez gazdasági gyaxoitat szabályait' [JÓváhagyáskor'.

eloÍrásokat és a jÓ
a 49l20a1' (lV'3') Korm.

az

rendelet és az 1, sz. melléklete szerint']

(9)

A vizek mez gazdasági eredet nitrátszennyezésének megel zése' csÖkkentése
jelleggel érvényesítenikell az eloírásokat és a j
érdekébenir'ányado
-gyakoilat
szabályait' [Jováhagyáskor.. a 4912001' (lV.3') Korm'
mez gazdaságl
rendelet és az 1. sz' mel|éklete szerint']

Új jelentŐs |eveg terhelést okoz vagy bi1zos tevékenység
' 'eíg
aetyezesi Ji1ara' során védelmi ovezetet kell rneghatározni'

(1o)

esetén az

(

(

[Jováhagyáskor'' a 2112001' (ll'14') Korm. rendeIet 6'$_a és 2. sz. melléklete
szerint,l

(1

1)

(12)

A

teleptilés fejlesztése során eIonyben kell részesíteni a hulladékszegény

.Az egyes tevékenységek kÖrnyezetet terheIo kibocsátásáinak megelclzése
érdekében a kornyezeti elemekei terhel kibocsátások, va|amint a koilyezetre
hatÓ tényezok csÖkkentésére, ilIeto1eg megsz ntetésére irányui .' álérh.t
,
|egjobb technol gián alapulÓ intézkedéseket az egységes kornyezethasználati

(1

27 S.

(1)

3)A

kÖrnyezetre jelentos hatást gyakorl tevékenységekkorét a zotz o1 (lI 14')
'hatásvizsgálat
Kormányrendelel halárazza meg' A kornyezeti
készítésén"k
és .
kÖrnyezetvéde|mi engedé|yezési e|járás leíolytatásának lzabá|yait az 1995. évi
Llll' tÖrvény, illetve a 20/2001 . (ll'14') Kormányrendelet larLalma2za.]
(14)A teIephelyengedély alapján gyakorolhat ipari és szolgá|tat tevékenységek
engedélyezése a kornyezeti kÖlcsonhatások elIen rzése aIapján torténhet a

szakhatÓságok eicjÍrásai szerint. [JÓváhagyáskor:

a

(2)

(3)
(4)

(s)

telepe'ngedély alapján

gyakorolhatÓ ípari és szolgáltato tevékenységeketa 80/1 999' (Vl'1.1
rendelet határozza meg']

')

Korm'
(o)

A természet u?ruá*s",""* védelme
(1)

országos védelem alatt á|lo (illetve javasolt) terÜletek
A védett ter letek jegyzékéta HÉsZ 1. sZÁMÚ FÜGGELEKE lad'alrnazza'

(7)

A fold védelme

A

(2)

A

(3)
(4)

(5)

mezogazdasági termŐfÖldek minoségének meg vása, a termoképesség
íenntartása, rendeitetésszertj használata a foldtulajdonosok ill. haiználÓ[
kotelessége
termŐfÖld védelmérol kulon tÖrvény rendelkezik'
'

A

gondoskodni a termÖréteg megmentésér l.

A kataszterezett vagy kes bb jegyzékbe vett Természeti
el írásairÓ| az i||etékes Nemzeti Park gondoskodik'

TerLiletek kezelési

Építmények|étesítéseilletve az építééi
terÜlet el készítésesoÍán a term fold

véde jmér l' ÖsszegyÜjtésérol, megfelel
engedélyesnek kelI gondoskodnia.

(8)

termofo|dÖn torténo

beruházások esetében a beruház koteles a terÜletileg illetékes korzeti
FÖldhivatal foldvédelmi hat ságl engedélyét beszerezni. A beruház kÖteles

Fokozottan kell védeni a telepiiiés terÜ|etét érinto vízfolyások vízminŐségét. A

felszínj és fe|szín alatti vizek min ségére'vÍzmin ségi határért!rére

vonatkozoan az egyéb jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe kell Venni' A
fe|színi vizek védelme érdekében az élÓvízbe bevezethet víz minoségi
paramétereit a modosított 311984' (||. 7.) oVH rendelkezés határozza meo'

A teruletíelhasználás és az építményekelhelyezése során biztosítanikeIl'

hogy szennyez dés a vizekbe ne juthasson' továbbá a vjzek mennyísége,
min sége és szintje kedvez tlenijl meg ne változzon'
Gondoskodni kell az általános érvényL.ivízvédelmieI írásokban' továbbá a

vonatkozo he|yi vízm inŐség védeImi eloírások betartásár

{.

A mély fekvésri teruletek csak nem szennyezett anyaggaI tÖlthet k fÖl,
Beregsurány kÖzigazgatási terÜletén beIuI a tájvédelmi kÖrzet és a védelemre
tervezett terÜletek a 33/2000' (lIl' 17.) Korm' rendelet 1' számLl melléklete, f.
pontja szerint'A'Fokozottan érzékeny terÜletek, mig a te|epÜlés továbbj e
-

teruleteken kívuIi része 'B' Erzékeny ter let.
A felszín a|atti vjzek min ségének védelme érdekébena kockázatos anyagok
elhelyezése, továbbá a íelszín alattí vízbe torténo kozvetlen és kozvetett
bevezetése engedély aIapján tÖrténhet. [J váhagyáskor: a kockázatos
anyagok elhelyezése, továbbá a felszín aIatti vízbe tÖrtén kÖzvetlen éS

kÖzveteti bevezetésének engedélyezése a 33i2O0O. (lll'.17') Kormányrendelet
10/2000' (Vl 2.) K M_Et]M-FVM-KHVM egyÜttes rendeIet határértékei
betartása szerint tÖrténhet.]
A parti sávok, vízjárta terÚ|etek, valamint a fakad vizek áltaI Veszélyeztetett
teru|etek használatárÓI és hasznosításár l sz lo vízugyi kÖveieÍményekei be

és a

26. S.

(1)

k'

A vizek védelme

részletes szabáiyait a 19312001 ' (X' 19') Korm. rendelet Íaialmaiza.]

kÖrnyezetre jelentos hatást gyakor|o tevékenységekre kornyezeti
hatásvizsgálatot kell készítenia vonatkoz .1ogszánaii7or szerini és
kornyezetvédelmi engedélyezési eljárást kell lefolytatni, [jÓváhagyáskor: A

A Volt bányaterÚletek, szeméttelepek, roncsolt terUlet nek rekultíVácioját Úgy
keil megoldani' hogy megfeleljen a kajlteruletl szab:ályozási terveri 1etoit
funkciÓkna

technolÓgÍák aIkalmazását és a kevésbévízigényes techno| giákat'

engedélyezésieljárás során állapítja meg a kÖrnyezetvédelmi hatÓság.
UÓVáhagyáSkor: az egységes kÖrnyezethaszná|ati engedélyezésieljárások
_

(6)

(e)

keIl tartani, valamint a szabályozási tervlapon szerepeltetett véd sáv
fennmaradását biztositani kell' [Jováhagyáskor: a vízÜgyí kÖvetelményeket a
46/ 1 999 (l l l. 1 B') Kormányrendelet tar't almazza.]
El vízbe bocsátott szennyez anyag{artalomra vonatkozÓ határértékeket be
ke1l tartani. IJ váhagyáskor: a határértékeketa feIszíni vizek minosége
védelmének egyes szabályair l szÓ]o 2O3l2OO1 . (X'26') Korm, rendeÉt
alapján a használt és szennyvizek kibocsátási határértéke jr l és aIkalmazásuk
szabályairÓ| szol 912002. (lIl'22') KoM_KÖV|M egyÜttes rendelet határozza
meg l

A kiépítendkÖzcsatorna_hál

zatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony

huIIadék esetén a szennyez anyag_tartalomra

vonatkoz kuszÖbértékeketbe

kell tartani. [J váhagyáskor: a kÜszobértékeket a csatornabírságr l
24412001. (X.26.) Korm, rendelet

ta

rtalmazza.l

szÓ|Ó

keze|ésérl és rijrahasznos ításárÓl az

Az épÍtményterepszint alatti és feletti helyiségeit gy kelI kiaIakÍtani' hogy a
használatukka| Összefuggésben keletkezo folyékony-telepÜIési és veszéiyes
hulladék a talajba ne kerÜlhessen.

Beregsurány

k zség 'felcptt1ésrendezési Terve

Szabá1;,ozási

T.*

é, llESZ
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(

Vonatkoz zajterhelési határértéket a 8l2a02' (ll|.22.) KÖÍV]-EuM egyÜttes
rendelet

28.S.

A leveg tisztaság védelme

A

(1)

kÖzség terÚletének leveg tisztaság védelmérol kulÖn jogszabályokban'

szakhatÓságok
gondoskod

által

meghatározott határértékek betartásával

ni.

A

levegot védeni kell minden oIyan mesterséges hatást

m

don terheli.

l,

kelI

amely annak

természetes min ségéthátrányosan megváltoztatja vagy az egészségre káros

A kÖrnyezeti levego minoségének tart s és hatékony megÓvása' a kornyezet
állapotának meg rzése érdekében a 1412001. (V 9 ) Sz. KÖM_E M_FVM sz,

(2)

és a 2112001'(ll 14 ) sz. Kormányrendelet

A

(3)

terÜleten

el

Írásai szerint keIl e|járni,

csak olyan építményekelhelyezéséreés tevékenységek

fo|ytatására adhatÓ engedély, me|yek során a terÜletre vonatkozÓ techno|Ógial
kibocsátási határértékek teljesLilnek,
A szállÓpor terhe|és mérsékléséreaz utak vonalában zárt', nagy lombozatLi

(4)

fasorok telepítésérollegkésobb

az rit felrijítása' kiépÍtésesorán az

tulajdonosának ill. kezel jének kell gondoskodni.

Az Új

létesítménykialakításánál,

a

meglévŐ, illetve

leveg tisztaság-védelmi el írásokat, valamint határértékeket'
[JÓváhagyáskor; A |evego védelmévelkapcso|atosan a 2112001' (ll,14') Korm'
rendelet és a végrehajtására kiadásra kerÜl jogszabályok szabályait kell

A

légszennyezettségi határértékeket,a helyhez

kotott

Iégszennyezo pontforrások kibocsátási határértékeit a 1412001 (V.9.) KoM_

EtjM_FVl\4 egyuttes rendelet tari.almazza, melyb l a tervezési terulet
meghatározott részein a 2' sz' melléklet Ökol giai határértékeit ke|| alkalmazni'
Az egyes tevékenységek éS berendezések il|ékony szerves vegyuIet
kibocsátásának korlátozásárÓl a 1012001 (lV 1 9 ) KÖM rendelet irányad
A 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemen
hoteljesítményti tÜzel berendezések légszennyez anyagainak technologiai

(6)

'

(7)

kibocsátási határértékelr l a 2312001. (Xl. 1 3.) KÖM rendelet rendelkezik']
Lak és teleptlléskozponti Vegyes Övezetben csak olyan gazdasági
tevékenység engedé|yezhet , melynek Iégszennyezés kibocsátása nincs.
(1412001, (V'9.) KC'M-EÜM-FVM rendelet határértéke alatti sincs)'
TelepÜ|éskozponti Vegyes valamint gazdasági ovezetekben csak olyan
gazdasági tevékenység, m hely stb. engedélyezhetÖ, melynek légszennyezés
kibocsátása nem éri el a 1412001 . (V'9') KÖM-EÜM-FVM rendelet határértékét,

(8)

(e)

a

kjbocsátáS

j

határérték

(3) Uj rjt |étesítésének,a forga]mi viszonyok lényeges és tart s megVáltozását
eiedményez feIijjítás, korszer sítéstervezésekor a zajterhelési határé'r1ékekei
érvényesiteni ke|l. Ennek érdekébena hosszr.j távra tervezett forgalom
figyelembe vételévelza.jcsÖkkent létesítmények,berendezések a|kalmazását
kéÍlszukség esetén el írni' IJováhagyáskor: Az érvényesitend zajterhe|ési
határértékeket a 8l2OO2. (|ll 22 ) KÖM_EÜM egyÚttes rende|et 3' sz. me|1ékIete
(5)

lartalmazza.)

Az uzletek és kereskedelmi egységek' vendéglát Úz|etek a lakosság

jogos

érdekeit' nyugaImát sért tevékenysége'm kodése esetén (pl zavaÍo,
határértéket meghalado zajterhelés) a jegyzo korlátoz intézkedéseket
érvényesÍt'[J váhagyáskor érvényben:Az zIetek m kodésérolés a
tÖbbszor
beIkereskedelmi tevékenység folytatáSának feltéteIeir I sz l
m dosított 411997. (l'22.)Kormányrendelet 17 s (4) bekezdés és 18.S']
30 s.

uj

és a

alkalmazni.

mel|éklete lafi'almazza, mely

t

technoI giák
Üzemeltetésénélteljesíteni kell a kÖrnyezeti leveg tisztasági kovetelményeket

(5)

1. 3z'

megállapításán ak az alapja,}

Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás

(1) A

és eI Írt modon szervezett gyLijtésétés
egyéb Önkormányzati rendelet szabály ozza'
(2) A huIladékok elhelyezésér l _ kulonÖs tekintettel a termelési és veszélyes
hulladékokra - gondoskodni kel|. Veszélyes hu1ladékok keletkezésével járo
telepulési hulIadék elIen rzott

száIl ítását

tevékenységek engedé|yezése során'a kérelmezonek nyiIatkoznia kelI a
huIladékok megfeleIo eIheIyezésér |' ártalmatlanításárÓ|. [JÓváhagyáskor a
hulladékok elhelyezéséveI, ártalmatlanításávaI kapcsolatos tevékenységek
végzésesorán a hulladékgazdálkodásrÓ| sz Io 2000. évi XLlll. tÖrVény, a

) Kormányrende|et és a 102/1 996'
el Írásait kell figyelembe venni és betartani, ilIetve

12) Korm'rendelet
hulIadékgazdálkodási
tÖrVény végrehajtására hatályba kerÜl jogszabá|yokat. A huIladékok jegyzékél a
1a2oa2' (lll 26J KoM rende|ettel mÓdosított 1612001. (V|I.18.) KoM rendelet
tartalmazza,l
(3) A Kozség terÜletén belÜl kommunális és egyéb huIladék csak zárt edényzetben
tárolhat elszállításig'
78I2OO1. (Vl 15

(Vl|

a

31 S.

Sugárzásvédelem

2e. s.

Zaj és rezgés elleni védelem
(1)

A

kozség be|terÜletének zaj

és rezgés elleni

fokozott védelmérl kÚlon

jogszabáIyokban, szakhat ságok által meghatározott határértékek betartásáVal

Sugárzás tekintetében

a

szabvány van érvényben'

terv hatálybalépésekor az MSZ 16260/1 állami

kell gondoskodni.

(2)

Zajt kibocsát berendezés, telephely, tevékenységtjgy létesíthet' illetve
t'izemeltetheto, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az elŐírt zajterhelési
határértéket a zajtol

védend terÜ|eteken. [J váhagyáskor: a

Beregsutáuy kozség TeIepii]ésl ndezési Terrye Szabá1yozási Terv és HESZ

zajkibocsátáSra

Beregsurány
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I

A kozteruleti tervek készÍtésekor- a védett kÖzterÚleteken - az a|ábbi
szempontok szerint kell eljárni:
_ A mikroarchitekt ra elemei és az utcab torok egy tárgyegyuttesl

V, FEJEZET

Az ÉPíTETTKÖRNYEZET VÉDELMl ELŐÍRÁsAl

aIkosSanak, egyedi terVezésLj' ipaím Vészeti min ségtj' idŐtá1lÓ kiviteILi

32 S.

A

Építészetiértékvédelem
(1)

orszáoos védelem aIatt áll mrjem|ékek:
Jegyzékét a HÉsZ 2' számu fuggeléke tar1'atmazza'

elhelyezése'
védett kÖzteruletekre kerÜÍt tárgy Önmagában is a tér, kÖzterLilet
karakteréhez illeszkedo legyen, osszhangban |egyen a mikroarchitektÚra

_ A

(2) ML.iem|éki kÖrnvezet:

(A 2001 ' LX|V'.tv. alapján és a telepulési adottságokat figyeIembe véve)
Jegyzékét a HESZ 2' számu fÜggeléke laÍLa|mazza'

Helyi értékvédelmiterÜ|et kijelolésérekerÜ| sor' mely kiterjed

arculatterve is.

városrendez kÖn, építészekent l
kÖzterÜleti terV készítésébe
szaktervez ket, iparmrlvészeket' zo|dterulet rendez ket, kÖzmutervez ket

g)

építészetivédelem alá vont ép letek:
Jegyzékét a HESZ 2' számu fÚggeiéke tarta|mazza'

(4) HeIvi

Nem

és he|vi ériékvédelmiteruIetsajátos el írásai:

A

védett terÜleteken a |áthat m don elheIyezett kozm vezetékek és
berendezések épÍtésiengedélyezési eljárása során a m emléki hatoság
szakhat sági állásfoglalását ki kell kérni'

(7)

(TraÍ házak' ttjzcsapok, aknafedlapok, gázvezetékek bekotései, stb')

kelI elhelyezni, kÜlonÖs tekintettel a légkábelek megszÚntetésére'

A

védett teruIeteken

az utcai díszburkolatok anyaga kiselemes

burkoI k

homok színben.

A burkolt feluletek

d)

Az

kialakításában kombinált burko|atfelÜietek is
megjelenhetnek (aszfalt, beton, kiseiemes beton) abban az esetben, ha a

(8)

_ minden esetben

kÖzterÚIeti tervet keIl készíteni'mely tartalmazza a burkolati és zÖldfe1Ületi
kiviteli terveket, a mikroarchitektura elemeket, a kozteruleteken elhelyezhet
utcabutor jellegLi paviIonokat, azok kiviteli és színezésj terveit.

k zség TelcpiiIésren11ezési Ten'e

Szabályozási Terv és HESZ
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(világítÓ)

t

Ilépni'

A

mtjemlékvédeImi kornyezetben és helyi védelmi tertijeteken lévo épuletek
kialakításának sajátos el írásai: (akár védett az épÜlet egyedileg akár nem)
Építésj anvaqhaszná]at:

1.

2.

Lábazatképzés
, mLjk , vagy egyéb igényes anyag, fém kivételéve|'

_ K

FaifelLlletek

-

Vako|t, vagy falburkolattal el{átott (tég|a' mészhomok tégla'
k burkoIat' vagy ezek kombinácioja, plasztikus, igényes, tagolt
homIokzatképzésseÍ,a helyi építésÍhagyományok szerint.

* Nem aIkalmazhat fém homlokzatburkolat, eternit jel|egti
homIokzatburkoiat, mázas kerámiaburkolat (csempe)'
fÜggÖnyíalszeriien alkalmazott t]Veg és fémszerkezet'

3,

Csak m emléki kÖrnyezeibe illŐ' stÍlusban nem idegen hagyományorzo
elemek és épÍtményekengedé|yezhet ek.
A kÖzteruIeti rek|ámhordozÓk, hirdet oszlopok' felirati mezŐk' világít
emblémák' stb' is a kornyezethez illŐ formában val suIhatnak meg.
Bcregslrrány

és vízszintes

m emléki kornyezetben és helyi értékvéde|miteruJeten az ÖVezeti
szabályozásban megadott építménymagasságiértékegyben a legnagyobb

A

utcához, utcaképhez tÖmbbelsok bels tereihez tartozÓ minden
utcab tort, mikroarchitekt ra elemet azok eIhelyezése eIott a mijemléki
hat sággal egyeztetni kell.

engedélyezhetok nagy, fuggoleges

rÓgzílÓ szerkezetek'

reklámíe|iratok, me|yek méretei az 1,0 métert meghaladják sem az épÜlet
homlokzatára konzolosan elhelyezve' sem az épÜ|et homlokzati síkjában'
A rek|ámok és feIjratok elhelyezésénélalapelvként szolgáljon az uz1eli
szempontnak és az esztétikai szempontoknak az egyensulya.

burko|ati tervhez a mLjemléki hatÓság a hozzájárulását adja,

e) Az utcák' terek kialakításához - a Védett kozterÜ|eteken

kell el Írni' (Egyedi

homlokzatmagasságí érték|s, melyet nem lehet

aIatt

Kiselemes beton anyag burkolatok kÖzuI csak olyan alkaImazhat , me|y a
kiskocka ko vagy nagykocka kŐ jellegéhez hason]ít, szÜrke, antracit vagy

c)

rek]ámok, feliratok, emblémák
elhelyezésekor ku|ÖnÖs kort']ltekintéssel kell e|járni és esetenként egyedi
méretkor|átozások' Stb')

A m emléki kÖrnyezetben és helyi védeImj teruleten a kÖzmr.iveket fold
b)

is be kell vonni.

Az egyes cégek arculattervébe tariozo
mego|dások alkalmazását

Védett kÖzterÜ|et.qk' kÖzterek:
Jegyzékét a HESZ 2. számu fÜggeléke tarlalmazza'

a)

A kozterÜ|etre kihe|yezett tárgyegyÜttes, utcab tor család terveinek része
kell legyen az egyes épÚletekre elhelyezett feliratok, reklámhordoz k,

_ A

a

telepu|ésszerkezeti védelmen t l az épíiészetikarakter véde|mére is.
Teruleti határait a HÉsZ 2. számu fÜggeléke tartalmazza'

(6) MLjemlékek, mLiem|éki kornvezet.

e|emeive| és a tobbi tárggya|.

_

(3) Helvi értékvédeImiterÜ |et:

(5)

a stí|uskeveredés, az épített
és a terek, koztertjletek karakteréhez nem !|l tárgyak

védett teruleteken nem engedé|yezheto

kornyezethez

Teto

_ A tetofedés anyaga cserép, paIa, eternit pala (amennyiben a
megléV kornyezethez illeszkedik) legyen.
_ Nem alkalmazhat fém tet héjalás, fémIemez fedés, cserepes

fémlemez fedés (kivéte|t képez a nem teljes felLlleten alkalmazott
rézlemez' horgany' cink az egyes tet részletek kiegészíto
fedéseként)

Beregsurány

k zség TelepLilésrendezésiTen'e
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í

íormaosszetett
-Ahajlított(LaIakut)beépitésekesetébenatet
tet idom magasiet , utcával párhuzamos jelle9gel' melyet a
homlokzatszélelség 113 részétmeg nem halad mértékben

Abban az esetben ha a védett terÜleten belÜ| hagyományosan
megjelenik fémlemez fedés ( bádogÍedés ), akkor azt .az
oro-kiégvédelmihat ság hozzá1árulásávaI lehet engedélyezni a
hagyományos anyaghasználatnak, Vagy annak korszertj

homlokzattal egybeépített tet ÍelépíiménnyeImeg lehet szakÍtani

Hézagosan ,áísoro beépÍtésesetén a szomszédos teIek felé

változatának ( zink lemez fedés ) megfeleIoen
Nem alka1mazhato hul|ámpala' m anyag hullámlemez, muanyag
síklemez.

-

tetŐkontyolást kell alkalmazni'

Azoldalszárnyakesetébenaszomszédostelekfelényeregiet tkell
alka]mazni' Nem jelenhet meg teljes szint

(s) Homlokzati arányrendszer és építészetitérarányok, utcaképek védelme
1

'

-

a)'

,ál|Ótet ablaknemépíthet

sem egyedi' sem Összefogott formában' sem szabad o|dalfalakkal'
sem tetohé1alással íedett Íormában'
Helyette a homlokzat 1/3 részétmeg nem haladÓ mér1ékbena

homlokzat részeként megjelen homlokzaii hangs

lyt

b)'

ad

von atkozn ak.

A

helyi véde|em alá la.1azo épuletek esetében attÓl fÚggoen'

e| (csak kÜlonleges helyzetben é|etveszélyesetén)'
a helyi
nem védett kÖrnyezeiben lévo egyedileg védett épuletek esetében
terÜleti értékvédelmikornyezet szabályait kell alkalmazni'
d)
_,1etteg,ete.formaikialakításátafalfeluletekésnyílászárokarányát
Az átalakítáS soÍán az éptjlet tomegét, homIokzatát' anyaghasználatát'

'

'

jelentoségL1teruletekenazépuletekudvariésutcaihomlokzatára
egyaránt vonatkoznak.

e)

Homlokzatiaránvrendszervédelme

lehet'
megváltoztatni
-homIokzatinem

dÍszítelemeket (gipszek, tagozatok' mozaikok festett
díszítések'szobrok,egyébertékek)megxe||rizni'MegkeIl rizniazeredeti
épuIetkiegészítoket'korlátokat, belso nyílászár kat' kapukat' stb'

A

-AmrlemlékikÖrnyezetbenéshelyivédelemalattállÓterÜletekenaz
egyes épÜletek iromlokzatain nagy, osszefÜgg nyílásfeI letek nem
jelenhetnek meg.
(Szalagablak, erkélysor' stb.)

33. S.

_AnyíláséSfa|fe|uletekarányaamijemlékiépuletekhezésvédett
értékekhez, ilIetve a helyi hagyományokhoz hasonI

A telep lésrendezési feladatok megval sítását

biztosít sajátos jogintézmények

arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal jelenjen meg

(1)AtervszerintikÖZlekedésiéskÖzmLjter|rIetekkialakításaérdekébenaz

meglév épÜ|etek párkánymagasságához szÜkséges igazodni' A

- A megÉv kortorténeti

jogintézményei alkaImazhatÓk'
(2) A terven jelolt beÜltetési kotelezettség'
i;r"ptriasrendezésl célok megvalÓsÍtásához az Önkormányzat elovásárlási
isj
'' Á
jogot jegyezhet be kuIon rendeÉtben meghatározott azon terilletekre, melyek
ieÉpuleiienaezésicélok megval sulását szolgálják'

TetŐformákszabálvozása

Útepitési és kozm vesítésihozzájárulás

_Amr.1emlékikÖrnyezetbenéshe|yivédelemaIattálloteruletekena
sza-bályozási terven megadott megengedett építménymagasságt

l

eltérnicsak1,OméterreIlehet,illetveazilleszkedésszabályaitaz

orokségvédelmi hat sággal kell egyeztetni'
dokumentumok alapján az egyes épÜletek
eredeii homlokza! kiaIakítása rekonstruáland le9alább jellegében,
anyaghasználatában' tet felépítményeiben'

3,

hogy

van, kelI
mr.iemleklleg védett vagy helyi terÚleti értékvédeImi kornyezetében
hogy az
eljárni' Azoiban az epítésiengedélyezési eljárás során ki ke1| kÖtni'

c; Á

- Fekv tet ablak mind egyedileg, mind sorolva elhelyezheto
- A íeIsorolt szabályok a mrjemléki kornyezeiben és mú]emléki
2'

egyedi védelem a|á :r,rtozi ép letek esetében az r kségvédelmi
jogszabá|yok
hatÓsá!hoz tartoz védett épÜletekre a m em|ékvédeImi

Az

éiuIet nem bonthatÓ

tetofe|építmény megjelenhet akár me9szakított, akár végigfutÓ
tetopárká nnyaI

zÍa|'

(1o)Azegyedivédelema|átartozÓéptjIeteksajátosépítésiszabályai:

Téraránvok' utcaképek

-AhomlokzatonatetofelÚletenonáll

t

-oldalhatáronáll ésoldalhatáronálI -zártsorrjbeépítés
Övezetekben osszetett tet idom magas tet épÍtendo utcára

mer leges jelleggel, az utcaképen beIÜli jellegnek megfelel en vagy
oromÍaÍasan' vágy teljes kontyolással'az illeszkedés szabályai
szerint.

eiŐvásár|ásijog,akisajátÍtásésahelyikozutcéljáratortén

lejegyzés

34. S.

veket
(1) Amennyiben az Új beépítésreszánt terÜletekre uj kiszolgál utakat, kÖzm
' ' szukséges megva|ÓsÍtjni, annak megépítésea tu|ajdonos kÖtelezettsége"
(2) Az 1 j poniban meghatározott l az onkormányzat és az érdekelt
megállapodásban eltérhet.
B*"lrr"'*y k

'.éc

T"l"p''1ésrendezési Terve Szabályozási Ten'és HESZ
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(3)

szÁMÚ

Ha a kíszolgál utat' illetve a kÖzmtivet az Önkormányzat létesíti'akkor azok
koltségétaz érintett ingatlan (ingatlanok) tulajdonosaira átháríthatja, A

tvt

pLLÉKLET

hozzájárulás mértékétés mÓdját az Önkormányzat kulÖn rendeletben állapítja

meg,

FoGALoM

Beregsu

VI. FEJEZET

Zár
(1)

Ez a

rendelet

rendelkezések
35. S,

(1

és a hozzátartozo szabályozási tervek a kihirdetés napján

|épnek hatályba.
(2)

Ezen rendelet jÓváhagyásával
RendeIettel jÓváhagyott

egyidej leg a '''.''.'''..' számri Önkormányzati

korábbi telepulésrendezési terv hatályát veszíti,

) KŐzlekedési

K

o
o

rá

M

EGHATARozÁsoK

ny kozség képvisel testti Ietének

.l'..'..'......''. szám rendeletéhez

ter |etek szabá|yozása

lteru]leten

Aztjtszabá|vozási szélesséqe Aztitszabályozási terijleténbelÜl csakazr.it,
és az t víze|vezetésénekm tárgyai helyezhet k el.
Az

Út

építésiteruIete: Az

kiszoIqálÓ

-

Beregsurány,2004

(tt

épÍtésiter{iletén belÚl csak a kÖzIekedést

kozlekedésiépítmények
kereskedelmi, szolgá|tat , vendéglát , szál|áshely szoIgá|tat épÜlet'
igazgatási épÜlet,
a gazdasági tevékenységi céltl épÜ|eten beIul a tuIajdonos a használ
és a szemé|yzet számára szolgál lakás

helyezhet el.

o
jegyz

polgármester

ut véd távolsáqa '' Az ut védotávotságán belL.ll funkci korlátozása nélkt'll
bármilyen épÜlet és építményelhelyezheto, de csak a kozrjt keze|ojének
hozzájárulása és feltételeinek, eloírásainak betar1ása melÍett'

Az

Belteruleten

.

Beregsuránv k zs g Telepiilésrendezési Terve Szabályozási Terv és !iÉSZ
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Szabálvozásiszé|esséo:

A koztertjleteket és nem kÖzterÜ|eteket elválaszt határvonal'

Beregsurány kozség TeleprilésrenciezésiTerve szabályozási Terv és HÉSZ

3'.7

2. SzÁMÚ MELLÉKLET

(5) Állattartásra szo1qá1 ébij1 tek és átmeneti tÍáqvatárolÓ lét9Sítmén}'ek Véd távolságai:

Beregsurá ny kozség képvisel testÜletének
Ál

lattart

épii letek

e

l

helyezéséne k sza bálya

Véd távtllság
Allattartásra
szolgál
éptiletek

i

(A mellélrlet csak az iirráll áIlattartási rendelet j váhagyásáig
van érvényben, alrová a szabáIyozás átemelésre kerÍil)
(t) Kgrtvárosias lakÓteriileten és telepii1éskÖzponti Vegves tertileten beltil
l ' csak saiát sztlk5égletl]ek nlegfelel állattartás engedélyezett
2' 400 rn2-n l kisebb telken csak kislraszortállatok tarthatoak, darabszánruk egyiittesen
rrraximun 50 lchet.
(2)

F-alusias

L

lak

tertileten bcltil

Azokban a l'alusias lak telkeken, ahol a telektertilet

<

600 nr2' csak saját sztikségietet

szolgálri ál]attartás engedélyezhetŐ'

2. 400 nr2-nél kiscbb tclkerl csak kishaszoná]]atok tar1hatÓak, darabszátnuk maximum 50
lehct.

(3) Saiát sztikséglctii állattartás
Á

sa.ját

rnértéke

szukségletii állattartás mértékeaz alábbiak szerint állapitandÓ nreg

Nagy haszonáIlat *r tlb
cgYiittescn lnax'
2

*1

*z

*3

Haszonállat *: db
esYiittesen max,

Kis haszonállat *s
epviittes n max.

2

100

na$} haszonállat: nrarha, ]o, szantár' Öszvér
lraszorrá]]at: sertés,.julr, kecske, strucc, etnu
kis haszonál]at: barornfi, nyírl, galanrb

a telek

utcai
telekhatár

lak éptilet-

tl

ásott
kÍtttril

Nagy

haszonáIIat:

l'laszonállat:

Kis

haszonállat:

esetérr

-2 állatig
3-5 á1iatig
1

l5

10

15

5

2

3

20

l0

l

5

2A

15

6_l0 állatig

25

25

2A

15

5

)

fÖlÖtt

40

40

35

2J

10

10

Haszoná]1at
esetén
1_5 ál1atig

t5

10

l5

)

2

3

6-10 állatig

z0

15

15

5

2

3

25
40

25
4A

l5

i0

5

25

20

10

t5
z0

10

r0

15

l5

l0

40

40

25

20

l0

1l-15 állatig
1

5 fÓl tt

Kis
1

l-30 állatig

30 fÖ] tt

Baromfifélék

l5

5

l0

5

15

15

t0

)

50_200 ál1atig

25
40

z5

li

10

40

25

20

200 folŐtt

rneg:

0 db sertés
100 clb juh, kecske
30 db strucc
500 db barornfi (ty kféle, vízi szárnyas, pulyka stb')
500 db galantb
50 db nyril (és szaporulata)

bctartás áv aI.

Tewe

Szabályozási Terv és H

Beregsurány kozség Teleptilésrendezési Terve Szabályozási Terv és

3

5

20 állatig
2 1 -50 állatig

20 db lÓ
30 db szarvasnlarlra, szanrár vagy oszvel

Beregsurárty ktlzség Telepiilésrendezési

5

l0

haszonáIlat

esetén
prénres ál1at
1 0 á1latig

nr2 és 3000 nr2 telekterijletit lak tert]leteken a kistermeloi állattartás
darabszárnát tertiletarányosan kell nteghatározni, a szánrosállat szabvány'

3' A 700

tiil

Nagy haszonál1at

Azokban a falusias lakoovezetekberr, alrol a telekteltilet > 3000 m2, és a minirrrális
telekszélesség > 20 méteíkistermel i ál1attartás engedélyezhet '

2. A kisternre]tÍi á]lattar1ás nrértéke az alábbiak szerint áilapítandÓ

Vízvezct
csatla koz
v|zvezeték- i csaptÓl

át l

(4) Kisternreloi állattartás nrértéke:

l.

rotl

2

l0

5

l0
3

)

l0

5

10

.k

szÁMÚ

MELLÉKLET

1. szÁMÚ

Beregsurány kozség képvisel testtjletének

Beregsu rány Kozség Képvisel testtiletének

'',/..'.'.'.'.'''..' szám rendeletéhez

Lak

tevékenységekrenem
sze

ri

nt)

/'.''.....'''.... szám rendeletéhez
HÉsz

és teleptiléskozponti Vegyes terijleteken beltil tiltott gazdasági
tevékenységek

Lak és teIepu|éskozponti

vegyes terÚleteken beIrlI telepengedély

adhat ki (a

hatá|yos

TEÁoR k dszámal

az

alábbi

csoportosítása

|

vegyi anyag készítoés el állíto [24'1 24.2)'
'
építésibetontermék-gyártás [26.61 ]
el kevert beton gyártása [26.63],
habarcsgyártás Í26'64],
egyéb beton_, gipsz-, cementtermék gyártása [26'66]'
komegmunká|ás [26'70]
csiszo|Ó termék gyártása [26 81]
vas' acél, VasÖtvozeGalapanyag gyártása |27 '10l,
gyártása |27 '21]' acélcs gyártás |27 22),
ÖntÖtt
hidegen huzott vas' acéltermékgyártása |27 31],
alumíniumgyártás' lom' cink, n gyártása |27 42),

cs

rézgyártás |27.441,
fémszerkezet gyártás (fémszerkezet lakatos) |2B'1 1],
fémtartály gyártása |28'21],
fémalakítás, porkohászat |28.40]i,
fémfel Iet keze|és (pl' galvanizá| ' onozÓ, Imoz , márt ) [2B'51]'
gépgyártás L29.24' 29'31 29'32,29.40,29.51 ,29'52' 29.53' 29.54' 29'55' 29.56]
'
autÓbontÓ

m Lia

[50.20.]

nyag_feldolgozás,

m

úianyagdaráiás, -da rabolás |25.24)

Természetvédelmi tertiletek
Védcttséq Név

LIelvsés

}Iíívág

BeregsLrrány

54,2612

Erdo

védett

SZatmár-Beregi
TK b vités
Szatmár-Beregi

hrsz
04sl

Tulai ter

védett

Beregsurány'

081/

0,3378

Kivett árok

védett

Szatntár-Beregi

Beregsurány

085/l

a

3,9 190

gyep

védett

Szatnrár_Beregi

Beregsurány

085/

b

0. r 089

Erd

védett

S

zatntár-Beregt

Beregsurány

085/l c

)1

Erd(i

védett

Szatrnár-Beregi

Beregsurán.v

085/1d

1,490

gyep

Szatn]ár-BeÍegi

Beregsurány

085/1

0,3973

gyep

Szatmár-Beregi

Beregsurány

085/1 g

0.2a6

gyep

Szat:lár-Beregi

Beregsurán-v

085/lh

0,2 869

gyep

SZat!nár_BeIegi

Beregsurány

08 5/

lj

0,4484

Szahtlár-Beregi

Beregsr.rrán.ri

085/ I k

0,8904

gyep

SZatmár-BeÍegi

Beregsurány

085/r

0,4302

g.vep

Szatmár-Beregi

Beregsurán-v-

08s/2

Védett

védett
védett
Véd ett

védett

védett
védett
védett
védett
yédett

TK
TK

TK
TK

védett
védett
védett

Beregsurán1'

I

IK

TK

TK
TK
TK

TK
TK
TK

f

l

0^

A'a)Á

i

083

Kivett állani
terÍj l et

Szatntár-Beregi

Beregsurány

08 /l

0,27 t1

Kivett árok

Szatrnár-Beregi

Beregsurátry

086/l

0,884 l

Kivett árok

Szatnlár-Beregi

B

o\t

0,9907

Kivett csatorna

Szatntár-Beregi

Beregsurány

088/

1,9188

g-vep

SZatn1áÍ_Beregi

Beregsurány'

088/lb

I

Szatnrár_Beregi

Beregsurány

088/1 c

0,3282

TK
TK
TK

Beregsurány kozség 'I'elepiilésrerrdczésiTerve Szabályozási TeIry és HESZ

FÜGGELÉK

TK

TK
TK

eregsurány

k zség Telepii1ésrendezésiTerve

I
I

a

I,3003

Szabályozási Terv és HESZ

erdo

védctt
véd ett

védett
védett
védctt
védctt
vcdctt
véclett
Védctt

védett
védctt

v

rlctt

véd e1t

védctt
vcdott

v

dett

vcdctt

v

detl

cdett

vcdett
V

B

Szatnrár-Beregi
1'K
Szatnlár-Beregi

'i'K

0,5

670

édett

Szatmár-Bcregi

089/

0,5 83 3

Kivett csatorna

védett

Beregsurátty

090/1

2,6918

g.vep

VÓdett

BeregsLtrány

09012

0,01 7

Kivett állanti

védett

urány

091t

i

Beregsurárry

0921

la

3,1032

Ktve tt

8.2981

gyep

vcdctl

Útt

védett
védett

Beregs urátty

092nb

0,1 856

Kivett árok

Szatrlár_Beregi

Beregsurány

A92/1c

l7,2621

g-vep

Szatnrár_B eregi

Beregsurány

092t2

0,0 r4

TK
TK

védett

1

00/2

0,5 862

Erd

szatnrár_BeÍegi

Beregsurány

0

1

00/3

0,8206

gyep

Szattrrár-Beregr

Beregsurány

0101/

0,2055

Kivett árok

SZatnrár-Beregi

Beregsurány

0l0z/

3,6360

gyep

Szatnrát-Beregi

Beregsurán1l

0103/

a,2560

Kivett árok

Szatnlár-Beregi

Beregsurárry

0 l

TK

TK
IK

TK

04/1

t'| .37

49

gyep

Kivett állarni

védett

erdo

Kivett csatorna

Szatnrár-Beregi

Beregsurátry

0l0s/

1.1 l9'7

Szatmár-Beregi

Beregsurány

0106/1a

3.21

0

erdo

Szatnrár-Beregi

Beregsurány

0106/1b

1.2795

gycp

Szatn]áÍ-BeÍegi

Beregsurány

0106/1c

2,8282

gyep

Szatmár-Beregi

Beressurálrv

0l06l2a

1.9412

s7-ántÓ

Szatnlár-Beregi

Beregsurátry

aj.06t2b

n

TK

I

védett

gyep

védett

Kivett árok

védett

Szatmár-Beregi

Beregsurány

0106/3a

2,r432

szántÓ

g)'ep

védett

Szatntár-Beregl

Beregsurány'

0106/3b

0,096

erd

Beregsurány

010614a

2, i 558

szánto

06/4b

0,053.{

erdo

Beregsurány

094/

b

I

Beregsurány

09411c

0,6400

Szatmár-Beregi

Beregsurán'v

094/

I

0,3

Szatnrár-Bcregi

B

eregsurátry

094t

1f

'fK

0,580 l

szánt

Szatnrár-Beregi
1'K
Szatmár-Beregi

cl

0104/2

1,4659

I

'fK

eregsurány

véd ett

A94Ia

t'K

B

gyep

Beregsr'rrány

I

i

TW

1,0699

0.3 I 03

t'K

Szatnrár-B ereg

védett

093

680

t2,2578

TK
T1/

TK
TK

TK

I1)i

I

erdo

iN

Szatmár-Beregi
1'K

Beregsurány

09411g

Szatntár_Beregt

Beregsurátry

094/2

,8-+59

0,2288

szántÓ

védett

Kivett áliani

i'édett

teÍtilet
095t

0.4804

Kivett árok

r'édett

eregs trrány

096/t

t9.7 847

gyep

védett

Beregsurány

096/2

0, t 709

Kivett álIanli

vérlett

Szatrrrár-B eregi

BeregsLtrány

Szatrrrár-Bereg

i

B

Szatntár-B creg

i

TK
TK

terii I et

eregsurány

097 I

0,5480

Kivett árok

védett

zatntár-B eregi

Beregsttrány

098/

16.2187

gyep

védett

Szatntár_Beregi

BeregsLtrány

0991

0.3

l7B

Kivett

Szatlltár-B ereg

Beregsurány

0100/1

9,0622

sZántÓ

Szatnlár_Beregi

TK

'tK

0

KiVett áÍok

Beregsurátry

TK

Beregsurány

TK

tertilet

Szatnrár_B eregi
1'K
SZalmár-I]eregi

S

Szatmár-Beregi

TK

IN

Szatntár-Beregi

TK

vedett

Beregsurány

B eregs

TK

TK
r'édetl

Kivett állanti

terll I et

,IK

Szatrlrár_Bereg

088/2

terLilet

'tK

'tK

eressuránv

1'K

védctt
v

Szatnrár-Beregi
1'K
Szatntár-Beregi

B

Beregsurátly kozség T'eiepii1ésrerldezési Terve Szabályozási Terry és HESZ

rit

Védetl
védeti

Beregsurány

Szatmár_Beregi

TK

s Zatl]1áI_B

TK

eregi

B

eregsurány

0 I

Szatmár-Beregi

Beregsurány

0 I 06/5a

0.4034

szántÓ

Szatnrár-Beregi

Beregsurány

0

06/sb

0,0668

erdo

SzatmáÍ-Beregi

Beregsurány

0 1 06/6a

2,43s1

szánto

Szablár_Beregi

Beregsrrrány

0l 06/(rb

0,46J

Szatmár-Beregi

Beregsurálry

0t07 /

0,8 7s 7

Kivett

szatn]ár-BeÍegi

Beregsurárry

0 I 08/a

0,2431

gyep

Szatrnár-Beregl

Beressuránv

0

108/b

? 5q))

e

TK
TK
TK
TK

TK

TK
TK

k zség Te)epiilésrendezési Terve

I

Szabályozási Tcn' és HESZ

i

ertio

rclo

kÓzÍrt

r55i

Gyep

86

gyep

Szatnrár_Bercgi

Beregsurány

0 I 08/c

0

Szatnrár-Beregi

Beregsurány

0 1 08/d

0.3

Szatrnár-Bercgi

Beregsurány

0

t08/f

3,0119

szánto

Szatinár_Bcre gi

Beregsurány

0 I 08/g

4,1946

gyep

Szatn1ár-Beregi

Beregsurány

0 I 08/h

0,3358

gyep

Szatmár-Beregi

Beregsurány

o 108/.i

r,27',77

erd

Szatn]áÍ-Beregi

Beregsurány

0

0,4222

erd

Szatnrár-Beregi

Beregsurátry

0 I 08/l

l,5080

gyep

védctt

Szatlnár-Beregi
'TK

Beregsurány

0109/

04tqt

Kivett

véclctt

Beregsurány

0l l0la

1

véd ctt

Szatrrrár-B eregi
1'K
Szatrrrár-Beregi

Beregsurány

01l0Ar

0, I

védetl

Szatnrár-[3 eregi

Beregsurány

0l

1,1629

gyep

védctt

Szatnrár-Beregi

Beregsttrány

0llr/

0,256]l

Kivett árok

Szattlár-Bercgi

Beregsurátr-v

0t12/

8,2 864

gyep

Szatnrár-Beregi

Beregsurátry

01

Szatrnár_Bercgi

13ercgsurány

0|,4/

6,7 814

szántÓ

Szatrnár-Beregi

Beregsurány

0115/

0.0705

Kivett árok

Beregsurány

0116/1

0,7 868

gyep

2. számu ml:jemléki kÖrnyezet

Beregsurány

011612

0,6467

gyep

Bay kuria mLjem|éki kornyezete'
Árpád rit északi o|dal:

védett
védett

v

clett

Védett

védctt
\'édett

v

dett

védctt

vé<lctt

v

dctt

v

ciett

vcdett

TK
TK
.TK

TK

TK

TK
t'K

TK

TK

TK

TK
TK

08/k

0,843 5

664

10/c

l3l

0, l

690

1'K
védett

Szatnrár-Beregi
Szatmár_Beregi

'tK

: : ::

(2) He|vi ielentoséoLi védett természeti értékek

Építészetiértékvédelem

(1) orszáoosan védett mtíem|ékek:
1.

Árpád rlt 2' szám (24911 hrsz) mÚemIék Református templom és parÓkia
t]t 1' szám (25o,251 hrsz) volt Uray kastély, jelenleg PolgármesteÍi

2. RákÓczi
Írt

Hivatal
3' Árpád Ú| 115 (4412 hrsz) volt Bay kriria, jelenleg használaton kívÜl

Kivett árok

(2) orszáqosan Védett m emlékek mtiemléki kÖrnvezete:

Kivett áÍok

szám

mtjemléki kÖrnyezet

A Reíormátus templom és az Uray kastély osszevont m emléki kornyezete'
Az érintett tertjlet he|yrajzi szám szelint: '
Árpád ut északi o|dal:
158, 1 59, 160, 161, 162, 16311, 16312, 164, 1 00, 165' 166' 167'',|68' 169'
170, 171, 172, 173, 174 hrsz- ingatlanok
Árpád 11t déli oÍdal:
253, 252, 21 4, 21 31 1 3, 21 31 1 2, 21 2 hrsz-u ingatlanok
RákÓczi utca északi oldal
247, 248 hrsz-tl ingatlanok
Rák czi utca déli oldal
238, 237, 236, 235, 234 hrsz-t1 ingatlanok

140, 143, 14411, 139,14413 hrsz-u ingatlanok

Árpád rit déli oldal:
27

A Polgármesteri Hivata|, volt Uray kastély parkja

Balegsulány kozség 'felepiilésrendezési Terve SzabáIy'ozási TeIry és HESZ

::: :1I : ::: :: :"JJJ il'J"'"HI:i:E[::
HÉsz

gyep

!N

védett

L szÁMÚ FÜGGELÉK

1.

IK

TK

1

5

beregsurány

0,

27

t

hrsz-ri ingatlanok

k zség Teleptilésrendezési Tene

Szabályozási Terry és H

Helvi építészetivédelem alá vont épuletek:

Rendeltetés

R

(4) Védett kozteruIetek:
utca, hsz.

mai katolikus tempIom és plébánia épÜlet Árpád utca

Tájház
Lakoház
Lakoház
LakÓház
Lak ház
Lak ház
Lak ház
LakÓház
Lak ház
Lak ház

Lakoház és cstjr

Lak

ház

16_18'

3.
Pet fi utca 73.
PetŐfi utca 71 '
Árpád utca 109.
Arpád ulca 42'
Árpád utca 40.
Árpád utca 34.
Árpád utca 81 '
Árpád utca 65,
Árpád utca 13'
Árpád utca 3'
Árpád utca 4.
Rák czi

tjt

hrsz.

Árpád utca a Kossuth utcát l a RákÓczi utca keleti becsatlakozásáig
Rák czi utca

240
23B

(5) Réoészeti teruletek

60

Beregsurány-Keftalja dulÓ

61

Beregsu rány-Vásá rostÓhái

147

260
259

255
161

Beregsurá ny-Kope

Beregsurány

-Ty khegy

Beregsu rány-Barátság

dÚ|o

ked

Beregsurány-Pázmán dulÓ
Beregsurá ny-Várszeg
Beregsurány késÓ bronzkor kovarog' kerámia
Beregsurány-Vásárto

'168

194
199
21712

13; Helvi értékvéde|miterÜlet határai. és a határvonallal érintett utcák másik olda|a:
1, számrj helyi értékvédelmiter |et
Árpád ut északi oldal (a két m emléki kÖrnyezet kÖzÖtti terÜlet)
145, 146, 147, 148, 149, 15A, 151, 15211-2, 15311-2, 154, 15s, 156, 157
hrsz-Li ingatlanok
2. számÚ helyi értékvédelmiterÜlet
Árpád rit déli oldal
268, 269, 265, 264, 2A3, 262, 261, 260, 259, 258, 257 t 1 -2, 256, 255, 254
hrsz-tl ingatlanok
Arpád és Rák czi utcák kozotti terulet
240, 241, 242, 243 I 1 -2, 24 4, 24 5 I I -2, 246 hrsz-u ing atlanok
3' számrj helyi értékvédelmiterÜlet

Temet és régi sírkovei és noVényálIománya
207

I

1, 207 12 hrsz-ti ingatlanok

4' számrj he|yi értékvédelmiterÜlet
lzraelita temeto 57 hrsz-11 ingatlan

Beregsurány kozség Telepii)ésrendezési Terve Szabályozási Tew és HESZ
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