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. A Helyi Építési Szabályzatmódosításáról

:

Mezőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló I99i7. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a

13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás a|apján;

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiaról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

szóló 3 I4l20I2. (XI. 8.) Korm. rendelet 4l . §-ban biáosított véleményezési jogkörében eljáró
szervek véleményének ki,kérésével;

Mezőnyárád Község Önkormányzata Szewezeti és Működési Szabályzatáről szőlő 2l20I4.
( I I. 2 0. ) önko rmányzati rende l etb en me gfo galmazottakat b etartv a;

Magyarország hdryi önkormrányzatairőI szőlő 2011. évi CLXXXX, törvény 13. § (1)

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

ARendelet2.§(2); a.§ (1);5.§ (2), (3); 6.§ (2),(3), (4), (5), (7);7.§ (1),(2), (4);9.§ (2),(3);
10.§ (1), (7), (8); 1 1.§ (1), (3), (8), (9), 12.§ (I), (2), (3), (7), (8), (10), 13.§ (1), (4), (6), (8),

(9), (10); 14.§ (1), (2), (5), (6); 15.§ (4), (5), (6), 16.§ (1), (5), (6); 17,§ 0), (2), (3), (5); 18.§

(|), (4), (5), (6), (7), (8), (9); 19.§ (I), (2), (4), (5);20.§ (2), (3);2I.§ (1)-(6); 22.§ (1)-(8)

bekezdések hatályukat vesztik.

2.§
A Rendelet 7.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

,,Kereskedelmi, szolgáltató, valamint vendéglátó tevékenység céljára közterületen állandó
jellegű épület, pavilon nem létesíthető. "

3.§
A Rendelet 8.§ (2) bekezdésbőI az alábbi részek hatályukat vesztik:

,, - kötelező beépítési vonalak,
- a Településszerkezeti Tervben és a Településszerkezeti Terv Leírásóban meghatározott
körny e z etv é de lmi el ő ír á s o k,

- a Településszerkezeti Tervben és a Településszerkezeti Terv Leírásában meghatórozott
tilalmak,
- a Településszerkezeti Tervben és a Településszerkezeti Terv Leírásában meghatározott
katelező elemek."

4.§
A Rendelet 8.§ (4) bekezdésből az alábbi részek hatályukat vesztik:

,,- Az irányadó szabályozási elemek módosítása - az előbbi pontban meghatározottak
módosítása nélkül - akkor lehetséges, ha az egléb előírásokban meghatározott valamennyi

feltétel teljesítésre kerül. "



5.§
A Rendelet 10.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
,,Az övezetben telkenként egy db tegfeljebb 50 m'-es alapterületű állaftartó épület és

fedett/zárt trágllatároló helyezhető el, amennyiben a lakó funkciótól biztosított nag,, és
közepes haszonállattartó épületnél a 25 m-es védőtávolság, kis haszonállattartó épületnél a
]0 m-es védőtávolság. Haszonállattartó építmény és trág,,atároló élelmiszertároló,
feldolgozó, forgalmazó létesítménytől, óvoda, iskola, egészségüg,ti intézmény, gtógtszertár
telekhatárától számított 50 m-en belül nem építhető."

6.§
A Rendelet 10.§ (12) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
,,Az előkertek megállapításánál - ahol ezt a szabályozás nem tartalmazza - az egyes
tömbökben és utcákban kialakult helyzet szerint kell dönteni. "

7.§
A Rendelet 1 1.§ (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
,,Az övezetben állattartó épület ésfedett/zárt tráglatároló nem helyezhető eI."

8.§
A Rendelet 12.§ (5) bekezdés az aláhbiak szerint módosul:
,,Az övezetben óllattartó épület és fedett/zárt tráglatároló nem helyezhető el. "

9.§
A Rendelet 13.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
,,A környezetbarát iparterület nem zavaró hatású gazdasági tevékenységhez szükséges
építmények elhelyezésére szolgál, jelentős zöldterületi környezetbe helyezve. "

10.§
A Rendelet 13.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
,,Az övezetet teljes közművesítéssel kell ellátni."

1 1.§

A Rendelet 1 8. § (2) bekezdésből az alábbi rész hatály át v eszti:
,,Az erdő egyes rendeltetései eg1,,mástól elválaszthatatlanok, ezért az erdőgazdálkodási
tevékenység során e rendeltetésekre eg,,idejűleg kell tekintettel lenni."

12.§
A Rendelet 18.§ (3) bekezdésből az alábbirészhatáIyátveszti:
,,az erdő elsődleges rendeltetésénekmegváltoztatását az erdészeti hatóság engedélyezi"

13.§
A rendelet azalábbí fiiggelékekkel egészül ki:

1. sz. függelék - Természetvédelmi oltalom a|att álló területek



1 . 1 . Országos ökológiai há|őzat övezetei

I.2.Egyedi tájértékek

2. sz. függelék - Nyilvántartott örökségvédelmi elemek
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2.1.N vántartot1 re észeti lelőhel
Hrsz. Védettsés iellege Azonosító öröksési érték neve

01 műemléki környezet 1 163 Temolomrom ex-lege műemléki környezet

régészeti lelőhely 16100 vörösmarty út
16101 Szondi u. 18.

I6447 Allami Gazdaság
I6448 Kossuth ít49.
40133 Vöröshadsereg u. 5.

10l3 résészeti lelőhe y 16098 száraz-íő partia

múemléki környezet I63 Templomrom ex-lege műemléki környezete

0I0l7 résészeti lelőhely l 6098 Széraz-tő oartia
résészeti lelőhely 16448 Kossuth ií.49.

011 műemléki környezet II63 Templomrom ex-lege műemléki kömyezete

résészeti lelőhely I6448 Kossuth űt49.
0I2l1 résészeti lelőhely 16098 száraz-tő part a

0I3l1 résészeti lelőhely l 6098 száraz-tő partia

résészeti lelőhelv 89889 Úrbéri-rét
0I313 résészeti lelőhely 16098 száraz-tő part a

014 résészeti lelőhely 16098 széraz-tő part a

résészeti lelőhely 89887 Maiorsági-rét
résészeti lelőhe y 89889 Úrbéri-rét

015/1 1 régészeti lelőhe } I644] Allami Gazdaság

0I5l3 régészeti lelőhe y 16098 szánaz-tő partia

résészet 1előhe y 89887 Maiorsáei-rét
réeészeti lelőhe y 89889 Úrbéri-rét

015l4 résészeti lelőhe y l 6098 Száraz-tő oarlia
régészeti lelőhe y 89887 Maiorsási-rét
résészeti lelőhe Y 89889 Urbéri-rét

015/5 résészeti lelőhelv 16098 száraz-tő partia

0I5l6 résészeti lelőhely 16098 szátraz-tő oartia

0I517 régészeti lelőhe Y 16098 száraz-tő partia

018/1 résészeti lelőhe y 89899 Gveptörés 3.

résészeti lelőhe y 89901 Gveotörés 4.

0I8l7 résészeti lelőhe y 89891 Vasúton túli 1
régészeti lelőhe y 89893 Gveptörés 1

018/8 résészet 1előhe y 89893 Gyeptörés 1

résészeti lelőhely 89895 Gveotörés 2.

018/9 résészeti lelőhely 89893 Gveotörés l
résészeti lelőhely 89895 Gveotörés 2.

résészetí lelőhely 89897 Vasúton tűIiz.
0I9l1 résészeti lelőhelv 89891 vasúton túli 1

o|912 résészeti lelőhelv 89891 Vasúton túli 1
résészeti lelőhely 89893 Gveptörés 1

résészeti lelőhely 89895 Gyeptörés 2.

Ésészeti lelőhely 89897 Vasúton tú]ri2.

régészeti lelőhely 89899 Gyeptörés 3.

résészeti lelőhelv 89901 Gyeptörés 4.

0I9l3 résészeti lelőhely 89891 vasúton túli 1



résészet lelőhely 89893 Gyeptörés 1

019l4 régészet lelőhely 89893 Gveotörés 1

régészet lelőhely 89895 Gveotörés 2.

02l4 régészet 1előhely 16098 száraz-tő oartia
020lI0 résészeti lelőhelv 89901 Gveotörés 4.

020l3 résészeti lelőhely 89899 Gyeptörés 3.

02015 résészeti lelőhelv 89899 Gveptörés 3.

020l9 résészet lelőhely 81665 Gyeptörés Nyugat
02211 résészet lelőhely 87993 Gyeptörés Kelet

résészet lelőheh 89893 Gveptörés 1

résészet lelőhely 89895 Gyeptörés 2.

régészeti lelőhely 89897 Vasúton ttlli2.
023lI réeészeti lelőhe y 89893 Gyeptörés 1

04619 résészet lelőhe y 85039 A|ső-Száraztó
04912 résészeti lelőhe y 85039 Alsó-Száraztó
054 résészeti előhe y 87179 Szárazér sziget

055/1 résészeti lelőhe y 87I79 szfuazér sziget

055l2 résészeti lelőhe Y 87I19 szárazér sziget

055/5 résészeti 1előhelv 87I77 Alsó rév
résészet lelőhely 87179 Szárazér sziget

056 résészet lelőhely 87177 Alsó rév
résészet előhely 87179 szfuazér sziget

05711 résészet előhely 8]l77 Alsó rév
résészet lelőhely 87179 Szárazér sziget

051lt3 régészet lelőhely 87I79 szárazér sziget

059 résészet lelőhe V 87171 Alsó rév

060lI résészet lelőhe y 87I77 Alsó rév

061 résészeti lelőhe y 87177 Alsó rév

09IlI résészeti előhe Y 81171 Maiorsási ftjldek

094 réeészeti előhe y 87171 Maiorsági ftjldek
095 régészeti előhely 87171 Maiorsási ftrldek

096 régészeti előhely 87171 Maiorsási földek
188l2 műemlék 1l63 Templomrom

2.2. Nyilvántartott múemlékek

Azonosító védelem státusza Cím örökséei érték neve

l 163 műemlék Szondi u. Templomrom
1 163 műemléki környezet Templomrom ex-lege műemléki környezet



3. sz. függelék - Erdőtewezett erdőterületek elsődleges rendeltetése

,{ . ".,;/c*t
."| ' ffi,', ,{i, ii,

_ ;"'."?j,*q.
' "}",l' \.l

.,ú,i'

,.1'''' ' 
.

,,/'

|):],]
;i'.|.
:*'i.,

] i \]: .,/
,:.}?
: ?'"



H*lv,in&y E§Yx §O1rY Terepa;int
{*§f}

lkfit
mé§*ég

{m}

Yfulné*zlct
i*Il*gt

§roszJános 1" §?, öntöuőffitia 2?9 67ú,33 ??1 1üü,11 1?5.31 26,9 ünklzé§

fuíeeősógi §e*éctelep 5. *:. kút 3?§ 3s9,s6 ?69 774,85 120,6? 13s$ állxtt*rtág

4. sz. függelék - Nyilv ántartoft felszín alatti vízhasználatok

14.§
Ezen rendelet a kihirdetését követő
napon hatáIyát veszti.

15. napon lép hatályba és a hatályba lépést követő

Mezőny ár ád, 20I 6. december 23 .

,-& ftG
Bárdos J{zsefSzabolcs

polgármester

Á,*1l+
1/ámai Rőbert

jegyző

IAlr
várnai Róbert

jegyző

zÁnloÉr:

E rendelet 2016. december 24-énkifiiggesztésre került.

WIezőny árád, 20 I 6. december 23.
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