Sarosd Nagykozseg Kepviselo-testiiletenek
7/2012.(IV.20.) onkormanyzati rendelete
a tobbszor modosftott 11/2005.(X.l.) rendelettel elfogadott
Helyi Epitesi Szabalyzat modositasarol

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo -testiilete Magyarorszag Alaptorvenye 32. cikk (1)
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, az epitett kornyezet alakitasarol es vedelmerol szolo
1997. evi L X X V I I I . torveny 6.§ (3) bekezdeseben, valamint az Orszagos Telepiilesrendezesi es
Epitesi Kovetelmenyekrol szolo 253/1997. (XII.20) Kormanyrendelet modositasarol szolo
36/2002. (III.7.) Kormanyrendelet 4.§ (3) bekezdeseben biztositott feladatkoreben eljarva Sarosd
Nagykozseg Helyi Epitesi Szabalyzatarol szolo 11/2005. (X.l.) rendeletenek modositasarol a
kovetkezoket rendeli el:

1 §. A 11/2005 (X.l.) rendelet (tovabbiakban: (HESZ) l.§-akovetkez6 (2a) bekezdessel egeszul
ki:
„(2a) A szabalyzatot egyiitt kell kezelni a 4. sorszamii belteruleti szabalyozasi tervlappal, az 5.
sorszamu kultertileti szabalyozasi tervlappal es a 4/M jelii belteruleti fedvenyterwel.
2 §. A HESZ 3.§-a az alabbi (8) bekezdessel egeszul ki:
„(8) Telekalakitas eseten a telekegyesites es telekhatar-rendezes akkor is engedelyezheto, ha a
telekalakitas soran keletkezo telkek merete nem eri el az ovezetben eloirt legkisebb teriiletet, de
annak eredmenyekent kedvezobb allapot alakul k i . "
3 §. A HESZ az alabbi 10/A.§-al egeszul ki:
„Lf-7 jelii falusias lakoovezet
10/A §. (1) A z ovezetben a 253/1997.(XII.20.) Kormanyrendelet 14. §-anak megfelelo
rendeltetesii epiiletek koztil lakoepiilet, mezo- es erdogazdasagi tizemi epulet, kereskedelmi,
szolgaltato epulet, kezmiiipari epitmeny es a terulet rendeltetesszerii hasznalatat nem zavaro
hatasu, egyeb gazdasagi tevekenyseg celjara szolgalo epitmeny
(2) A z ovezetben az epiileteket oldalhataron alio epitesi helyen beliil szabadonalloan is
elhelyezhetok, az oldalkert legkisebb merete 6, 0 m legyen.
(3) A z elokert merete min. 5 m,a hatsokert 6 m, mely meretek az epitesi helyet hatarozzak meg,
az epiiletek ettol eltero elo-es hatsokerttel az epitesi helyen beliil elhelyezhetoek.
(4) A telkek maximalis beepithetosege 30 %
(5) A legkisebb kialakithato telek nagysaga 1000 m2
(6) Maximalis epitmenymagassag 6,0m, melytol a technologiai okokbol szukseges epiiletreszek
miatt elteres lehetseges ( silo, szarito, emelo stb.)
(7) A legkisebb kialakithato telekszelesseg 18 m
(8) A minimalis zoldfelulet 40 %
(9) A teto minimalis hajlasszoge 15 fok,
(10) A z ovezetben nyeles telek nem alakithato ki.

4 §. A HESZ 21.§ (4) bekezdese az alabbiak szerint modosul:
„(4) A legkisebb beepitheto telek nagysaga 6.000 m2"
5 §. A HESZ 23.§ (3) bekezdese az alabbiak szerint modosul:

„(3) A legkisebb beepitheto telek nagysaga 6.000 m2"
6 §. A HESZ 24.§ (5) bekezdese az alabbiak szerint modosul:
„(5) A legkisebb beepitheto telek nagysaga :
a) szanto, gyep miivelesi ag eseten : 200.000 m2 (20 ha)
b) gytimolcsos, kert, faiskola miivelesi ag eseten 50.000 m2 (5 ha)"
7 §. A HESZ 25.§ (4) bekezdese az alabbiak szerint modosul:
„(4) A legkisebb beepitheto telek nagysaga 200.000 m2 (20 ha)"
8 §. A rendelet 29.§ (17) es (18) pontja az alabbiak szerint modosul:
,,(17) Uj kozmuvezeteket (kozep-, kisfesziiltsegu, valamint kozvilagitasi villamos energia ellatasi
es vezetekes hirkozlesi halozatokat) csak fold alatti elhelyezessel szabad epiteni a belteriileten es
a beepitesre szant teriileten.
(18) A villamos energia ellatas halozatainak fold feletti vezetese belteriileten es beepitesre szant
teriileten kozmii-rekonstrukcio eseten, valamint kiilteriileten es beepitesre nem szant teriileten uj
halozat epitese soran is megengedett. Uj oszlop letesitese vagy a meglevo csereje uj halozat
letesitesnek minosiil.
Kozmii-rekonstrukcio soran, teriiletgazdalkodasi okokbol, valamint az utca fasitasi es utcabutorozas lehetosegenek a biztositasara a villamos energia elosztasi, a kozvilagitasi es a hirkozlesi
szabadvezetekeket kozos egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a kozvilagitast
szolgalo lampafejek is elhelyezhetoek."

9.§. Ez a rendelet a jovahagyast koveto 30. napon lep hatalyba es a kovetkezo napon hatalyat
veszti. Rendelkezeseit a folyamatban levo es a hatalyba lepest kovetoen indult allamigazgatasi
iigyekben is kell alkalmazni.

Lehotaine Kovacs Klara
polgarmester

A rendeletet 2012. aprilis 20-an kihirdettem.
dr. Hanak Maria jegyzo
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dr. Hanak Maria
jegyzo
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