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12 l 2002. (Xl1.2.) íendelel

Tólgy: Mezőnyőrőd község Szobólyozósi Tervének és

Helyi Építési Szobólyzotónok mególlopíióso

Mezőnyórőd közsé9 önkormónyzotónok Képviselótestülete oz előterjesztésÍ megtórgYolto, és

oz olóbbi rendeletet hozza:

A Képviselótestület

Mezőnyőród község Szobólyozósi Tervéi o Régió Vórosépítészeti és MÚemléki Iervező Kft. Óltol

készített 3. szómú *'"tlert.tóun szerepló SzobdlyozósiTerv szerint, o Helyi ÉPÍtésiSzobólYzotot o

4. szőmú melléklet szerint óllopítjo meg.

A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek elókészítése sorón o SzobÓlYozÓsi

Tervben és o Helyi ÉpítésiSzobólyzotbon fogloltokoi együttesen kell olkolmozni,

Felelős: Polgórmester, Jegyző
Hotóddő: 2OO3. jonuór 'l. illetve folyomotos



4. sz. melléklet
1 2 l 2OO2. (Xl1.2.) rendelelhez

HEtyI ÉpírÉsl szABÁLyzAT

Mezőny őr őd közsé g Tele p üIéslen d ezési Tervé n e k
Szobólyozósi Tervéhez

l. FEJEZET
ÁtrlúHos RENDELKEzÉsEK

1. §.
A lendelet hotólyo

(l ) Jelen rendelet hotólyo Mezőnyóród község teljes közigozgotÓsi terÜletére kiterjed.

2. §.

(l) Az 1, §-bon meghotórozott területen belül területet felhosznÓlni, tovóbbó telket

olokítoni. rendelteiését megvóltozíotni és ezekre hotósógi engedélyt odni oz Óltolónos
hotósógi előkósok (oTÉK, szobvónyok) és jelen rendelet, volomint o TelepÜlésszerkezeti

Terv Leíróso és Településszerkezeti Terv együttes olkolmozÓsÓvol szobod.
(2) l

3. §.

(1) Az egyes területfelhosznólósi egységek övezeti szobólyozÓsót o Szobólyozósi Terv és

jelen Helyi ÉpíiésiSzobólyzot hotórozzo meg.

4. §.

(l)

5. §.

(]) A rendelet hotólyo oló eső területen minden építési telekre o kÖzterÜletrŐl vogY
mogónútrólo gépjórművel közvetlenültörténő megközelítést biztosítonikell.
3

4

ó. §.
A telkek beépítésének feltételei

(l) Az egyes építési övezetekben elóírt közműellótottsóg megléte oz építés feltétele.
(2) 5

(3) 6

(4) 7

(5) B

(2)

(3)

l Hotólyon kívül helyezte: 14l2O1ó. (X11.24.| önkormónvzoíi rende|et
z Hotólyon kívül helyezte: 14l2O1ó. (Xl|.24.| önkormónyzoti rendelet
s Hotólyon kívül helyezte: 14l2O1ó. (Xl1,24.) önkormónyzoti rendelei
4 Hoiólyon kívül helyezte: 14l2O1ó. (Xl'.24.| önkormónyzoii rendelet
5 Hotólyon kívül helyezte: 14l2O16- (Xll.24.\ önkormónyzoti rendelet
r Hoiólyon kívül helyezfe: 14l2O1ó. (Xll .24.| önkormónyzoti rendelet
/ Hoiólyon kívül helyezte: 14l2O1ó. (Xl1-24.| önkormónyzoti rendelet
s Hotólyon kívül helyezte: l4t2O1ó. (Xl|.24.) önkormónyzotí rendeleí



Mezónvóród közséq Helyi Építési szobólyzoto

(ó) Volomennyi övezetben elhelyezhetók:
_ o nyomvonol jellegű építmények és műtórgyoik, o külön jogszobólyok keretei között,

-o köztórgyok,
- o kutotóst és oz ismeretterjesztést szolgóló épületnek nem minósüló építmények,
* o honvédelmet és o belbiztonsógoi szolgóló műtórgyok.
- o nyilvónos illemhelyek, hullodékgvűjrők.

(7) 9

7. §.
Építéshotósógi eljórósok

(l ) l0

(2) 1l

(3) lzkereskedelmi, szolgóltotó. voIomint vendéglóló tevékenység céljóro közterületen
óllondó jellegú épület, povilon nem létesíthető.

(4) 13

8. §.
A §zobólyozósi Terv elemei

(l ) A SzobólyozósiTerv kötelezó és irónyodó elemeket tortolmoz.

(2) l4Kötelezó szobólvo :

_ o közterületek és egyéb területfelhosznólósi egységek hotórvonoloi,
- Qzeltérő területfelhosznólósi egysé9ek hotórvonoloi,
- o Településszerkezeti Tervben meghotórozott területfelhosznólósi kotegório,

ierületfelhosznólósi besorolós, volomini övezeti besorolós.
- o legnogyobb beépítettség mériéke,
- o megengedett építménymogossóg felső hotóro,
- o minimólis telekméret,
- kötelezőbeépítésimód,

(3) lrónvodó szobólvozósi elemek:
- Azozonos övezeten belülitelekosztós és telekhotórok,

(4) lsA szobólvozós elemei oz olóbbiok szerint módosíthotók:
- A kötelező szobőlyozósi elemek módosítósóhoz o Településszerkezeti Terv és

Szobólyozósi Terv volomint o Településszerkezeti Terv Leíróso és o Helyi Építési
Szobólyzot egyidejű módosítóso szükséges.

- A meglévó telekhotórok megvóltoztotósóhoz (összevonós. telekolokíiós, melyei
kötelező szobólyozósi vonol és telekterület korlótozós nem tili) településrendezési
tervel nem kell módosítoni, de oz övezeti szobólyozós kötelező elemeit be kell
tortoni.

(5) A SzobólyozósiTervben meghotórozott kötelező szobólyozósi elemeket telekösszevonósok
esetén is be kell íortoni.

p Hotólyon kívül helyezle: 14l2O1ó. (Xl|.24.| önkormónyzoii rendelei
r0 Hotólyon kívül helyezíe: 14l2O1ó. (Xl|.24.| önkormónyzoti rendelei
lt Hotólyon kívül helyezte: 141201ó. (xl|.24.| önkormónyzoti rendelet
l z Módosíiotto : 1 4 / 2O1 ó, (Xl 1.24.) önkorm őnyzoíi rendelet
ls Hotólyon kívül helyezte: 141201ó. (Xll.24.| önkormónyzoti rendelet
14 Módosítotto : 1 4 l 201 ó. (Xl 1.24.) önkorm őnyzoti rendelet
r5 Módosítottol. 1 4l2O1 ó. (Xl1.24.) önkormónyzoti rendelet

4



Mezőnyóród Község Helvi Építési Szobólyzoto

lI. FEJEZET
ii,iüiii, i,rA§zNÁLÁsl EGysÉGEK övrzrrt szABÁ LyozÁsA
srÉpírÉsne szÁHr rrnü trrrr
9.§
A ierületre vonoikozó óltolónos elókósok

(1) A terv területén építési telket olokítoni o terv vonotkozó kölelezó erejű szobólyozósi

elemeinek betortósóvol lehet.
(2l ló

(3) 17

LAKÓTERÜLETEK
l0.§.
Folusios lokótelület - Lí

(l ) 18

(2\ A folusios lokóterületen elhelyezhetó:
- legfeljebb 2lokósos lokóépület,
- m-ező, és erdőgozdosógi (üzemi) építmény,
- kereskedelmi, szolgóltotó, vendéglótó épület,
- szóllóshely szolgóltotó épület,
- kézműiporiépítmény,
_ helyi igozgotósi, egyhózi, oktoiósi, e9észségügyi, kuliurolis, szociólis épület,

omennyiben úáepiteit szintterületük nem holodjo meg oZ 500 mz_i,,

_ sportlétesítmény és közmű ierülei. áÁennyioen lerüleie nem holodjo meg oz l000 m2_

l.
_ gépjórmúvek télitórolósót bizlosító mox.30O m2 olopterületű épület]9

(3) A folusios lokóterületen belül nem helyezhetó el:

_ önólló porkolóterület és gorózs s.Ó t onsúlynól nehezebb gépjórmŰvek és szóllító

jórműveik szómóro.

(4)AzövezeteilegolóbbrészlegesközmŰvesítésselkellellÓtni.Szennyvízcsotorno
hiónyóbon o szennyvize1 zórI renosáú szennyvíztórolóbon kell tórolni, és idószokoson

elszóllíttotni.

(5) Az övezelben telkenként egy db legfeljebb 50 mz_es olopterületú óllottortó épület és

fedett/zórt trógyotóroló helyezhetó el, oóeÁnyioen o lokó funkciótóI biztosított nogy és

közepes hoszonólloitorto epűtetnél o zi m es váoótóvotsóg, kis hoszonóllottortó épüleinél o

l O m-es védótóvolsáó. H"iionólloitortó építmény és irógyoiÓroló élelmiszertőrolŐ' feldolgozÓ'

forgolmozó letesítriényiól, óvodo. 'iskolo, egésisegü9yi inlézmény, gyógyszertór

tetór<notórótól szómítoit 50 m_en belül nem építhet§. zo

(ó) A zöldfelületi fedettség mértéke min,40 %,

(7) 2l

(B) 22

i;i Terepszint olotti létesíimények omennyiben o terepszinttól

holodjomego+0,00métert,korlótozósnélkÜlépíthetők,
figyelembevételével.

ra Hoíólyon kívül helyezle: 14l2o1ó. (Xl1.24.) önkormónyzoti rendelei
,, Hátárvon kívül helyezie: lltzola. ixlr.Za.1 önkormónyzoti rendelet
,. Hátárvon kívül helyezte: lltzola. ixtr.z1.1 önkormónyzoii rendelet
l, H;iáiyil lépíette: 5t2o11. (v.31.) önkormónyzoti rendelet
,o úáoósitotto : 1 4 l 20 1 6. (Xl 1.24.) önkormónyzoti rendelet
,, Hotávon kívül lrelyezte: 14.2úó. (xl].24.) önkormónyzoti rendelei
, Hátáivá" kívül helyezle: 14,12016, (Xll.24.) önkormónyzoti rendelel

mért mogossóguk nem
o zöldterüleii fedettség



Mezőnvőrőd közséo Helvi Építési szobólvzoto

(l0) Az övezet épíiési ielkeinek kiolokítóso sorón olkolmozondó legkisebb telekméreteket,
ozok legnogyobb beépílettségét, tovóbbő oz építhetó építménymogossóg mértékét oz
olóbbi tóblózot tortolmozzo :

Ahol
LflH - folusios lokóterülel - hogyomónyos lokókörnyezeti kultúrójú kisméretú telkes övezet
K- kiolokult óllopoi

(ll) A tóblózotbon megodott legkisebb telekméretekel minden újonnon kezdeményezett
telekolokííósnó| figyelembe kell venni. Telekolokítóssol o tóblózotbon legkisebb megodoit
értéknél kisebb telek nem olokíthotó ki.

(12) z+Az előkertek mególlopítósónól - ohol ezt o szobólyozós nem tortolmazza - oz egyes
tömbökben és utcókbon kiolokult helyzet szerint kell dönteni.

VEGYES TERÜtETEK
1 

,|.§.

Településközponl vegyes terület - Vt

(l ) 25

(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhetó:
- |okóépület,
- igozgotósiépület,
- kereskedelmi, szolgóltotó, vendéglótó, szóllóshely szolgóltotó épület,
t egyéb közösségi szórokoztoló épület, o terület ozon részén, omelyben o gozdosógi

célú hosznólot oz elsődleges,
- egyhózi, oktotósi. egészségügyi, szociólis épület,
- sportépítmény,

(3) 26

(4) A településközpont vegyes 1erületen nem helyezhető el önólló porkolóterület és gorózs
o 3,5 t önsúlynól nehezebb tehergépjórművek és oz ilyeneket szóllító jórmúvek szómóro,

(5) Az övezetet teljes közművesítéssel kell ellótni.

(ó) 27Az övezetben óllotlortó épület és fedeít/zórt irógyotóroló nem helyezhető el.

(7) Zöldterületifedettség mértéke legolóbb 20 %.
(B) 28

(9) 29

zs Hotólybo léptetie: 5l2O11. (V.3l.) önkormónyzoti rendeleí
zl Módosítotio,. 1 4 l 201 ó. (Xl 1.24.) önkorm őnyzali rende|et
zs Hotó|yon kívü| helyezte: 14l2oló. (Xl1.24.| önkormónyzoti rendeleí
2ó Hotólyon kívül helyezte: 14/2016. (Xll,24.) önkormónyzoti rendelet
27 Módosííotto : 1 4 / 201 ó. (Xll.24.1 ön kormónyzoti rendelet
za Hotólyon kívül he|yezte: 141201ó. (XI|.24.| önkormónyzoíi rendelei
zp Hoíólyon kívül helyezte: 141201ó. (X11.24.| önkormónyzoti rendelet

ó

Az építési övezet funkcionólis besorolóso: folusios lokóterület - Lí

Ovezeli
jele

Beépítési módjo Legkisebb
lerülele

112

Legnogyobb
beépítettsége

a7/ó

Epítménymog.
legnogyobb érléke

m
Lí/1 oldolhotóron ólló 900 30 4,50
Lt/2 lkres 900 30 ó,0
Lf/3 szobodon ólló l 500 30 4,5o
LílH oldolhotóron ólló K 30 4,5o
Lí l 523 szobodon ólló l 500 30 7,50



(11) AmennYiben o szintolotti épíímény zöldtetővel készül, ozl o zöldterületi fedeítségbebe kell szómolni, de o zÖldterületi fedettségi érték legolóbb 50 %- őt foültetés szómóroszobodon kellhogyni.

(12) Az Övezet éPÍtési telkeinek kiolokítóso sorón olkolmozondó legkisebb telekméreteket,
ozok legnogYobb beépítettségét, tovóbbó oz építhetó építményrrr'ogossóg mértékét - o
beéPÍtési mód fÜggvényében - o következő tóblőzot szeriní kell meghoúrorni

(l0) TerePszint olotti létesítmények, omennyiben o terepszinttől mérí mogossóguk nemholodjo meg o + ],00 métert, korlótozós nélkül építhetők o zöldterületi teoettség
figyelembevételével.

GAZDASÁGl TERÜLETEK
l2 §.
Keleskedelmi, szolgólloló gozdosógi terület - Gksz

(1) eo

(2) ll
(3) sz

(4) Az övezeiet teljes közművesítéssel kell ellóini.
(5) ssAz Övezetben Óllotiortó épület és fedetí/zórt frógyotóroló nem helyezhetó el.(ó) Zöldterületi fedettség értéke min,20 7o.
(7) 34

(B) 35

(9) TerePszint olotti létesítmények, omennyiben o terepszinttól mért mogossóguk nemholodjo me9 o + 1.0O métert, korlótozós nélkül építhetók o zöldterúleti fledettség
figyelembevételével.
(1o; e0

(ll) Az Övezet éPÍtési telkeinek kiolokítóso sorón olko|mozondó legkisebb telekméreteket,
ozok legnogYobb beépíteítségét. tovóbbó oz építhetó építményúogossóg mértékét oz
olóbbi íó blózot loriolmozzo :

Az építési övezet funkcionólis besorolóso: leleoülé ielület - Vt
Azé

Beépítésimódjo

szobodonólló (old.hoi. ólló

Az építési
Az építési

övezet funkcionólis besorolóso, k"r.rk.
telek

Övezeli
jele Beépítésimódjo

Legkisebb
lerülele

1yP

Legnogyobb
beépítettsége

d
/o

@
legnogyobb értéke

m
Gkszl1 szobodonólló 3 000 50 ó,o
Gksz/2 szobodonólló 3 000 40 ó,0
Gksz/337 szobodonólló 5 000 50 7,5

30 Hotólyon kívüI helyezte: 14/201ó. (Xl:.24.) önkormónyzoti rendele1
3l Hoiólyon kívül helyezte: 14/2Otó. (Xl|.24.) önkormónyzoíi rendelei
32 Hotólyon kívül helyezíe: 14l2O1ó. (Xl|.24.| önkormónlzoii rendelet
33 Módosítotio : 1 4 / 2Ol 6. (Xl|.24.) ön korm őnyzali rendelet
sl Hoiólyon kívül helyezie: 14l2O16. (Xll.24.) önkormónyzoti rendelet
ss Hoiólyon kívül he|yezie: 14l2O16. (Xll'.24.| önkormónyzoti rendelet
3ó Hotólyon kívül helyezte: l412016. (Xll.24.) önkormónyzoti rendelei
37 Hotólybo léptette: 9 /2O15. (Xl|.1 ,) önkorm ónyzoti rendelet



Mezónyóród Község Helvi Építési Szobólyzoto

(12) Az elókertek mególlopítósónól oz egyes tömbökben és utcókbon kiolokult helyzet szerint

kel|dönteni.

13.§.
lpori gozdosógiterület , Gip

(l) 38

(2) Az ipori terüleíek besorolóso o településen:
- környezetborót iporterülel.

(3) asA környezetborót iporterület nem Zovoró hotósÚ gozdosógi tevékenységhez szÜkséges

áórt11.1enyuk elhelyezésére szolgól, jelentős zöldterületi környezetbe helyezve,

(4) 40

isj alAz övezetei ieljes közművesítéssel kell ellótni,

(ó) 42

(7) A zöldterületi fedettség értéke - környezetborÓt iporterÜlet Övezetben min, 40 %,

(B) 43

(9) 44

(10) 45

(1l Terepszint olotti létesítmények, omennyiben o terepszinttől mért mogossóguk nem

holodjo meg o + 1,o0 méteri, korlótozós nélkül építhetók o zöldterületi fedettség

figyelembevételével.

|12) Az övezet építési telkeinek kiolokítóso sorón olkolmozondó legkisebb telekméreteket,

ozok legnogyobb beépítettségét, iovóbbő oz építhetó építménymogossóg mértékéi oz

olóbbi tóblózot tortolmozzo :

14.§.
KüLöNIEGES TERüIETEK , K

(l)
(2)

(3)

(4)

(5)

(ó)

46

47

Telekolokítós: o Szobólyozósi
Zöldterületi fedettség értéke
48

terv szerinii hoiórokkol.
min.50 %.

38 Hotólyon kívül helyezie: 14l2o16. (Xl|,24.) önkormónyzoti rendelel
, úóoósítotto : 1 4l2O1 6. (Xl1.24.) önkormónyzoii rendelel
. Hotávon kívül lrelyezte: 14l2óló. (Xll,24.) önkormónyzoti rendelet
4r Módósítoiio : 1 4 l 2o1 6. (xl:.24.\ önkormónyzoii rendelet
, iátotyon kívül helyezte: 14l2o16. (Xl|.24.) önkormónyzoti rendelet
* Hátárvon kívül helyezte: 14l2O16. (Xl|.24.) önkormőnyzoii rendelet
* Hátorvon kívül helyezte: 14l2o16. (xlt.2+.1 önrormónyzoli rendelei
,. Hátárvon kívül helyezte: 14t2O16. (Xl|.24.) önkormónyzoti rendeleí
* Hátárvon kívül helyezie: 14|2016. (Xl|.24.) önkormónyzoti rendeleí
., Hátorvon kívül helyezte: 14l2o16. (xl|,24.) önkormónyzoíi rendelet
.. Hátárvon kívül helyez,te: 14,12016. (xtt.21.1 önkormónyzoti rendelet
* Hátárvon kívül helyezte: 14l2O1ó. (Xll.24.) önkormónyzoIi rendelet

8

n, ooitesi övezet funkcionólis besorolóso:
Az építési telek

legnogyobb
értéke

m

Legnogyobb
beépítettsége

o7/o



(7) Az övezet építési telkeinek kiolokítóso
ozok legnogyobb beépítettségét. tovóbbó
olóbbi tóblózot tortolmozzo :

sorón olkolmozondó legkisebb telekméretekei,
oz épíihető épííménymogossóg mériékét oz

Az építési övezet funkcionólis besorolóso: különleqes lerülel - K
Az építésitelek

Ovezeli
jele

Funkcionólis
besorolóso Beépítésimód

Legkis.
letület

1f

Legnogyobb
beépítettség

@
/o

Epítménymog
legnogyobb

értéke
m

K/te Működő iemeiő szobodonólló
csok kiszolg. épület

éoíthető

K l0 ó,0

K/spt Sportpólyo
terület

szobodonólló
csok kiszolg. épüleí

építhetó

K l0 ó,0

Klsp2 szobodidós
sportterület
jelentós
zöldfelüleítel

szobodonólló K 30 ó,0

Ahol
K - kiolokult óllopoi. illetve o SzobólyozósiTerven jelöli hotórok.

lll. FEJEzET

15 .§
közlerületek kiolokítóso. nyilvóntortóso és hosznólolo

(l) A rendelet hotólyo oló eső területen lévő közterületeket o Szobólyozósi Terv hotőrozzo
meg.

(2) A kÖzÍerÜleteket rendeltetésének megfeleló célro bórki szobodon hosznólhotjo,
ozonbon o hosznólot mósok hosonló célú jogoit nem korlótozhotjo.

(3) A kÖzterület rendeltetéstól eltérő hosznólotóhoz o tulojdonos önkormónyzot
honőjőr ulőso szü ksé g es.

(4) 50

(5) 51

(ó) 52

ló.§.
közlekedési területek - kö

(l)
(2)

53

A közlekedési területen elhelyezhetó o közlekedést kiszolgóló:
- közlekedési építmények,
- kereskedelmi, szolgóltoló, vendé9lótó, szóllóshely szolgóltotó épület.

50 Hotólyon kívül helyezte:
5r Hotólyon kívül helyezte:
su Hoiólyon kívül helyezte:
ss Hqtólyon kívül helyezte;

l 4 l 2O1 6. (Xl|.24.| önkormónyzoti rendelet
1 4 l2O1 ó. (Xll.24.J önkormónyzoti rendelet
1 4 l 201 6. (Xl|.24.1 önkormónyzoti rende|et
1 4 / 201 ó. (Xl1.24.) önkormónyzoii rendelel



Mezőnvóród Község Helyi Építési Szobólvzoto

(3) A közlekedési területeket és létesítményeket, ozok szobólyozósi szélességeit és

véOOtOvolsógoit o Szobólyozósi Terv óbrózoljo,

(4lAzutokszobólyozósiszélességgelmeghotÓrozoitterÜletsóvjoimenténlétesítményt
elrrevezni csok o területsóv megtortósóvol szobod,
(5) 54

(ó) 55

l7.§.
Beltelületi zöldterületek - z

(,l ) 5ó

(2) 57

(3) 58

(4) A zöldterületen elhelyezheIő:
- o pihenést és o testedzést szolgóló építmény
gyermekjótszótér stb.

(5) 59

18.§.
Erdőterületek - E

(11 oo

i}l " orerdóterülei az erdő elsődleges rendelietése szeriní

- Ev - védelmi célú -védő,
- Ee - egészségügyi- turisztikoi erdó lehet,

(sétoút, pihenóhely. tornopólyo,

(31 oz6rerdők eIsődleges rendelieiését oz erdészeti hotósóg óllopítjo meg,

(4) ó3

(5) 64

(ó) ó5

(7) 66

(B) 67

(9) ó8

l9.§.
Úez-Ogazaasági rendeltetésú területek - M

(1) 69

(2) 70

54 Hoiólyon kívül helyezte: 14l2o16. (Xl1.24.) önkormónyzoti rendelel
* Hátorvon kívül helyezte: 14l2o16. ixtt.za.1 önt,ormónyzoíi rendelet
., Hátárvon kívül helyezte: 14,12016. ixtt.z1.1 ont<ormónyzoti rendelet
. Háiáivó" riuút neIye.te: 14l2o16, (xtL2a,1 önkormónyzotirendelel
* Háiárvá" kívül helyezte: 1 4, l 2o1 6. (xtt,z1.1 önrormónyzoti rendelet

., H;iáiy;; kívül helyezíe: 1 4, l 2o1 6. i xt t.zl.) Ont<ormónyzoíi rendelei

. Háiáivá" kívül helyezte: l l l zorc. ixlt,z+.l ön t<ormónyzoti rendelet

., úáJóritotto : 1 4 l 2o1 6. (Xll.24,} önkormónyzoti rendelet
u, vtódosítotto : 1 4 l 2o1 ó. ixt t,z+.; önxormónyzoli rendelet
* HJávon kívül l-relyezte: 14t2O1ó. (Xl|.24.) önkormónyzoti rendelet
* Hárorvon kívül helyezte: 14,1201ó. ixrl.z+.1 önro,mónyzoli rendelet

" H.iáivá" rívüt netyezte: 14l2o16. (Xtt.Zl.; önro,mónyzoti rendelei
* H;táiy;; kívül helyezíe: 1 4:, zo1 6. ixtt,za.; önt,ormónyzoti rendelet

., Hátóivon kívül helyezte: 14l2o16. ixtt.z1.1 önt,ormónyzoti rendelet

* Hátáivó" kívül helyezle: 1 4, l2o1 6, ixtt,z+,; Onrormónyzoti rendelei

" H;iáiy; kívül helyezte : 1 4:, zo1 6. ixtt.z1.1 On t,ormónyzoti rendeleí

^ Háiárvá" kívúl helyezte: 1 4, l 2o1 6, ixtt,z1,1 önrormónyzoti rendelet

10



(3) A mezógozdosógirendeltetésű terüleí o következó övezetekre togozódik:- Mő/sz - óltolónos mezógozdosógi ierület - szóntóierület
- Mő/r - óltolónos mezőgozdosógiterület - gyep, rét és legeló terülei- Mk - kertes mezógozdosógi terület - szólő- és gyümölcsös ierület

(4) 7I

(5) 72

20.§.
Yízgozdőlkodósi lerülei - V

(1) A vízgozdólkodósi terület övezeti besorolóso:
- V /1 - iermészetes vízfelületek területe
- V/Z-vízműterület
(21ls
(31l+

lV. FEJEzET
21.5zs

(l)
(2)

(3)

(4)
(5)

(ó)

2l. 5az

22. 5a+

(]) 85

(2) 8ó

(3) 87

(1 aa

(5) 89

(ó) to

76

77

78

79

80

Bl

(l)

zl Holólyon kívü| helyezie: l4/2O1ó. (Xl|,24.) önkormónyzoti rendelet
/z Hoiólyon kívül helyezte: 1 4 l 2O1 6. (Xl].24.1 önkormónyzoii rende|ei
7s Hotólyon kívüI helyezie: 14/201ó. (Xl|.24.) önkormón/zoti rendelel
7l Hotólyon kívül helyezte: 1 4 l 20 1 ó. (XlI.24.) ön korm őnyzoIi rendelei
zs Hoiólyon kívül helyezie: 1 4 / 20 1 ó. (XlI.24.) ön korm ónyzoli rendeleí
zr Hotólyon kívül helyezte; 14/2O1ó. (XlL24.) önkorm őnyzaíi rendeletzl Hat őIy on kívül helyezte: 1 4 / 20 1 6. (Xll.24.1 önkormón}zoli rendelet
7a Hotólyon kívül helyezte: 14/2016. (Xl1.24.) önkormónyzoíi rendeIeizl Hoíólyon kívül helyezte: 14/2Ol6. (Xl|.24.) önkormón}zoti rendelet
ao Hotólyon kívül helyezte: 14/201ó. (Xll.24.I önkormónlzoíi rendelet
et Hotólyon kívül helyezie: 14/2016. (X|1.24.) önkorm őnyzati rendelet
82 Hoiólyon kívül helyezie: 1 4 / 20 1 ó. (Xl|,24.) ön korm őnyzoti rendelet
83 Hotólyon kívül helyezte : 1 4 / 2O1 6. (Xl 1.24.) önkorm ónyzoti rendelet
84 Holólyon kívül helyezte: 14l2O1ó. (Xl|.24.) önkorm őnyzoIi rendelet
8s Hotólyon kívül helyezte: 14/2016. (Xl1.24.) önkormónlzoti rendelet
8ó Hoíólyon kívül helyezte; 14l2O1ó. (Xl1.24.) önkorm ónyzoIi rendelet
az Hotólyon kívül helyezte: 1 4 l 20 1 ó. (Xl|.24.) ön korm őnyzaIi rendelet
sa Hotólyon kívül he|yezíe: 14l2O16. (Xl|.24.) önkorm ónyzoli rende|et
8' Hoiólyon kívül helyezte: 141201ó. (Xl|.24.) önkormónlzoti rendeleí
90 Hoió lyon kívül helyezíe : 1 4 l 20 l 6. (Xl|.24.) ön korm ónyzali rendelet



(7) 9] l:i,

(B) 92 :i ]

;l''
:a'i

V. FEJEZET :l,,

29,§,
ZÁnÓ RENDELKEZÉSEK

';l.,
(,l ) Jelen rendelet 2§jffi, évjonuór hónop l. nopjón lép hotólybo,

:

(2) Kihirdetésérő|o h,elyben szokósos módon Mezőnyóród kÖzség Jegyzóje 9ondoskodik.

(3) E rendelet elóíró9oit o hotólybolépése nopjóig oz l. fokÚ hotÓrozottol még el nem

bírólt, folyomotbon lévő Ügyekben is olkolmozni kell.

,r

Mezónyóró d, 2OO2. decelmber 2.

K^,*/b
vórnoiRóbert

fu|r@
Bórdos yózset szobolcs

polgórmesterjegyző

ffi,
*§,sÉ,1,'l$

W#
3.

pt Hotólyon kívül helyezte:
pz Hoíólyon kívül helyezie:

12

1 4 t 2O1 ó. (Xl].24.| önkormónyzoli rendelet
1 4 /2O1 6. (Xl1.24.) önkormónyzoti rendelei



Mezónyóród Község Helyi Épíiési Szobólyzoto

931. sz. függeték - Természeívédelmi ollolom olott ólló terülelek

1.1. Orszógos ökológioi hólózot övezetei

Mezrinyárád - országos ökológiai hálózar övezetei
(ökológiai íolyo9ó övez€t€)

l4€ö{}Bruid

i
]

,*l,
.y'n l

i

M&t&*a2§§

\l'

\ ,"1\ ."'
q*_./

,+,

i
l

I
i

J

l

1.2. Egyedi tójértékek

PMfte
fuenr i5foá.i ki.áy it s.

Hs
-ts;

íl
/?o/1

lrBE_t lt Ere!&ó*l r*fi ia|, tÉníá6e*4dÉ.ói.

'4#a: 
döit térfiérkó €§zlóp l4J. teri:* fiellelt

ié*:é4r€aó!, hÉtf€lrreísv6 Akúí,Ét?m7 k

ir.li i$9i,, &idv ül 1s *ld!t remé*fiiú} lÉ*iii, Í*l€iÍen, fiá* fi* inf nEgg§

5*d.} ó§ 6 &örnbft É9ó Fr[
5??ili isb;||í#t §l 7j, 87y'2 ióriílélnjé|T sp{lrtt u4ld jdiü, ud8etr!p4í. íál á §*kke, Máifl&Yi

tktoh ?otr, kliplálai fu épínrl€lótíiládytr
itq]ok*frt lunkiün jr, é{ ft!ö§éii ii Frk Blahnió, Ar
:pülÉl fr€ók }óe á f,lá]thffli §lré$l*, Te.ff*!óM ét
ntildíÉól é!úli, lólalá§}rók blitiÁi, se

iai8r§ ,:1 i2 lrfier€rol ké!!1|. l*e{é fi€*ÉE, ré& méié!
}rd§, Mdl*g j!á*f3. et§iié ke&§ol1va§ k!.it&.

i:enl §t *r kts} *í l4g iliníi |á1
artab*n. keíiag nFllp:r

{ű!, PínP4úól |p§ji]lt iétie|lár, ré§ ff rtPí 4Épq

Á kbwt ár eldl t, á sí*nl tslyátj tir*! d: loJ 1il ilrle. hNVU lo if ,r, 5d|ei "p*k,"rUiP|É
ili!|iÉtd irt eiY sr.á!á1ló, *{!z*i€silló, éE! li5ét*
,pülei é§ €${ sréei :ilvéí si§k. ten!énií,gfi'
mláltáb'a á }6ryv|áréprtgtén. Á sá.k ibénYéi]]4pán
|á(, lülBFvD, $ri liri, er*sljlhtr.

'F3i 
&dilu5 íefu!|ffi ién! !fuün !ildí Lii 7§ a7i1

ó*9@í t#9bmfufi BOlr!r *!a.ds *c }aíúi kfuái ípó{ i$ al3§ré4*úl1 kör*pj.úíi{Érliád;ílut
€m§lffi ofi , f a[mníi*?ánvo&

93 Hotólybo lépietie: 14/201ó. (XlL24.1 önkormónyzoti rendelei
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sZe
)rökséoi érték neve

Hrsz. védettséq iellege Azonosító

0l múemléki környeze,| l ló3 Te m olomro m ex-l e g e í r l u li]l!.!t,§]_ |\!llu =,y]_

régészeti lelóhely ól 00 Vörösmorty ut

ó,l0l Szondi u, 1B.
í tt^-i (]azrla<ácl

6447
6448

40l 33 Vöröshodsereg u. 5.

l0/3 réoészeti lelóhely l óO9B
rernpr,lrnrom ex-lege műemléki környezete

múemléki környezei l ló3
01ol7 réoészeti lelóhelv 1 óO9B szóroz-to portlo

réoészeti lelőhely 1 6448 Kossuth ut 4y.
Tempiomrom ex-|ege múemléki kör

01l műemléki környezet lló3
réoészeti lelőhely l 6448 Kossuth út 49

012l1 réoészeti lelőhely l ó098 Szóroz-tó port
(.Árnz-lÁ nnrl

Io

0l 3/l réoészeti lelóhely l óO9B
l'l"xári rAt

réoészeti lelóhely B9BB9

013/3 réoészeti lelóhely l óO9B 5zoroz-ío porT|o

0l4 réoészeii lelőhely l ó098 Szóroz-ío porT|o

réoészeti lelőhelv B9BB7 Moiorsóqi-rét

réoészeii lelőhely B9889 Urbéri-re1

0l 5/l l réqészeti lelóhely 1 6447 Allomi Gozdo
Szóroz-tó por'

soo
jo-

0l5/3 réoészeti lelóhely l óO9B

récrészeti lelőhely 89BB7 Moiorsóqi-rét

réoészeti lelóhely B9BB9 Urbéri-rét

015/4

0l5/5

réoészeti lelóhely l óO9B Szóroz-tó portjq_
réoészeti lelóhely 89BB7 | Moiorsógi-re
réoészeii lelóhely B98B9 l uroérirét
réoészeti lelőhely l ó098 szóroz-tó portjo

O15/6 | régésze]i !e!éh9!y
,lóO9B

Szóroz-tó poriio
U 5 l? l réqészeti leló[q]y____Llé929
0l B/l réoésze lelóhely I agsqp Gvepiores 3

réoészeti lelőhely 8990l Gyepiörés 4.
\/ncritnn ir'tli l

01Bl7 réoészeti lelóhely B9B9 l
Gveoíörés lréoészeti lelóhely 89893

018/B réoészeti lelóhely 89893 Gveotörés l

réqészeti lelóhe]y_ 89895 Gyeptöres 2.

Gveotörés 'l.
01B/9 réoészeti lelóhely 89893

réoészeti lelóhely 89895 GvepTores Z.

Vosúton túli2.réoészeti lelóhely 89897

019l1 réqészeti lelóhely 8989 l VosUTon TUll l

vosúton túli lol912 réqészeti lelóhely 8989 l

réoészeii lelóhely B9893 Gyeptores l.
Gveotörés 2.récrészeti lelóhely 89895

réoészeti lelóhely 89897 Vosúton túli2.
t':.,onlÁrÁc ?

réoészeti lelóhe|y B9B99
Gveotörés 4.réoészeti lelőhely 8990,1

0l9/3 réoészeti lelóhely 8989 1 vosúion iúli l

réoészeti lelóhely B9B93 Gveotörés l

o19 /4 réoészeii lelőhely B9893 Gveolores l

?a2.sz,fÜ9gelék-Nyilvóntortottörökségvédelmielemek

iszeti lelőhelyek

94 Hotólybo léptette: 14l2o16. (XI1.24.) önkormónyzoti rendelei
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Mezőny óród Község Helyi Építési Szobólyzoto

réqészeti lelőhelv 89895 Gveotörés 2.
02/4 réoészeti lelőhelv l ó098 szóroz-tó portio
020l10 réoészeti lelóhelv 89901 Gveotörés 4.
020/3 reoesze lelőhelv 89899 Gveotörés 3.
o2o/5 reqesze lelőhelv B9899 Gyeptörés 3.
020/9 réqészeilelóhelv 87665 Gyeptörés Nvuooi
022/1 réoészeti lelóhelv 87993 Gveotörés kelet

réoészeli lelóhelv B9B93 Gyeptörés l
réoészeli lelőhelv 89B95 Gveptörés 2.
réqészeti lelóhelv 89897 Vosúton túli2.

023/1 réoészeti lelőhelv B9B93 Gyeptörés l
046l9 réoészeti lelóhelv 85039 Alsó-Szóroztó
049 /2 réoészeli lelóheIv B5039 Alsó-Szóroztó
054 réoészeti lelőhelv 87 79 szórozér szioet
055/1 réoészeíi lelóhelv 87 79 szőrozér szioei
055/2 réoészeti lelóhelv 87 79 szórozér szioel
055/5 réoészeti lelőhelv 87 77 Alsó rév

réoészeti lelóhelv 87 79 szórozér sziqel
05ó réoészeti lelóhelv 87 77 Alsó rév

réoészeti lelőhelv 87 79 szőrozér szioet
o57l1 réqészeti lelőhelv 87 77 Alsó rév

réoészeti lelóhelv 87 79 szórozér szioel
057l13 réoészeti lelóhelv 87 79 szórozér sziqet
059 réoészeti lelőhelv 87 77 Alsó rév
0ó0/l réqészeti lelóhelv 87 77 Alsó rév
0ól réoészeii lelőhelv 87 77 Alsó rév
091/1 réoészeti lelóhelv 87 7 Moiorsóqiföldek
094 réoészeti lelőhelv 87 7 Moiorsóqiföldek
095 réoészeti lelőhelv 87 7 Moiorsóqiföldek
096 réoészeti lelőhelv 87 7 Moiorsóoiföldek
1BB12 múemlék lló3 Temolomrom

2.2, Nyilvó ntortott múemlékek

Azonosító védelem stótuszo Cím orökséoiérték neve
lló3 műemlék Szondi u. Templomrom
lló3 műemléki környezet Templomrom ex-leqe műemléki környezet

15



953. sz. függelék - Eldőlervezelt erdőterülelek elsődleges rendellelése
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95 Hotólybo léptetie: 14t2o1ó. (Xl1.24,) önkormónyzoii rendelet

ló



l{clyix§v §§Vx §$YY ?e*ep*x{trt

{m-r§

K*t
m*ly*8g

{m}

Yíakó*xlet
igtlcgs

OroszJinos l, sz. önttn6kutia n9 670,33 ??1 lffi,1l !23,32 ?6§ ónübét

§eí*aősegi §§téstetep §. *, krit g?9 3s9-*ú 7ő9 ?,l4,85 Lzü,ő2, 13s,0 á§atta,ífá§

964. sz.íüggeIék - Nyilvóntorlotl felszín olofti vízhosznólolok

l7

Po Holó|ybo léptette: 14l2O1ó. (Xl|.24.) önkormónyzoti rendelel


