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Nagylózs Község Önkormányzatának 

4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 
A helyi építési szabályzatról szóló 

4/2000. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Nagylózs Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 13. § (1) bekezdése, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. 
§ (1) bekezdésében továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről 
(továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 
biztosított felhatalmazásával élve az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Jelen rendeletével módosítja a 4/2000. (II. 23.) rendeletét. Jelen rendelet hatályba lépésével a 
helyi építési szabályzatról szóló 4/2000. (II. 23.) rendelet 
- az SZ-J2 jelű, Rp.I.180-2 munkaszámú, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (külterület) 
című mellékletén a jelen rendelet mellékletét képező 
- az SZ-J2M jelű, Rp.I.180-5 munkaszámú, Szabályozási és övezeti terv (fedvény) 
című terven módosítással érintett területként lehatárolt területekre vonatkozó szabályozást át kell 
vezetni, egyúttal ezen mellékletek munkaszámát Rp.I.180-5-re kell változtatni. 
 
 
1. § A helyi építési szabályzatról szóló 4/2000. (II. 23.) rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1. § A rendelet 

a) az SZ-J1 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz című, Rp.I.180-1 munkaszámú (a 
továbbiakban: SZ-J1 terv) 

b) az SZ-J1 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz kivonat I. (belterület) című, Rp.I.180-
2 munkaszámú (a továbbiakban SZ-J1 terv) 

c) SZ-J1/M jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz I/M. című, Rp.I.180-4 munkaszámú 
(a továbbiakban: SZ-J1/M terv) 

d) az SZ-J2 jelű, Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. című, Rp.I.180-2 munkaszámú (a 
továbbiakban: SZ-J2 terv) 

e) az SZ-J2M jelű, Szabályozási és övezeti terv (fedvény) című, Rp.I.180-5 munkaszámú (a 
továbbiakban: SZ-J2M terv) 

tervlapokkal, mint mellékeltekkel együtt alkalmazandó.” 
 
 
2. § A R. 5. § (1) bekezdése a következővel egészül ki: 

(Beépítésre szánt terület:) 
(Különleges terület) 
„- hulladékgazdálkodási  Hu 

- szennyvíztisztító telep  Szt” 
 
 
3. § A R. 8. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
„(8) A szennyvíztisztító telep védőterülete a telek határától mért 500,0 m széles területsáv. A 

védőterületen belül új lakó-, vegyes, gazdasági (a jelentős mértékű zavaró hatású ipari 
kivételével) üdülő- és különleges (a hulladéklerakók területének kivételével) terület nem 
jelölhető ki.” 
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4. § (1) A R. 16. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

„e) hulladékgazdálkodási  Hu 
ea) szennyvíztisztító telep  Szt” 

 
(2) A R. 16. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
„(7) a) A hulladékgazdálkodási-szennyvíztisztító telep (HuSzt jelű) építési övezetben a 

szennyvíztisztító telep működéséhez szükséges építmények, műtárgyak helyezhetők el. 
b) Építési övezeti előírások: 
Építési övezet jele HuSzt (szennyvíztisztító telep) 

Építési hely beépítési mód szabadonálló 
Beépíthetőség megengedett legnagyobb 

beépítettség 
 
legkisebb kötelező 
zöldfelület 

 
40% 

 
 

50% 
Épület megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
technológiai építmény, műtárgy esetén 7,5 m 

épület esetén: 6,0 m 
Telekalakítás kialakítható legkisebb 

építési: 
telekszélesség 
 
telekmélység 
 
telekterület 

 
 
 

SZ-J2M terv szerint 

Építési hely 
határai 

előkert 
 
oldalkert 
 
hátsókert 

6,0 m 
 

10,0 m 
 

10,0 m 
Közműellátás  Az építési övezet telkét el kell látni: 

a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
c) közüzemi szennyvíz-csatornával. 

K
ör

ny
ez

et
vé

de
le

m
  Az építési övezetre vonatkozó környezetvédelmi 

előírások: 
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület1, 
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés, 
c) kötelező hulladékelszállítás, 
d) a telekről csapadékvíz közterületre nem 

vezethető. 

Egyéb  Az építési övezet zöldfelületét a használatba 
vétel idejéig háromszintű, gyep és 40 db 
cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 
m2 növényzettel kell kialakítani. 

” 
 

                                                 
1 jelenleg 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 
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5. § Ezen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 
A rendelet előírásai a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazhatók, amennyiben az az ügyfél 
számára kedvezőbb feltételeket tartalmaz. 
 
 
Nagylózs, 2013. február 14. 
 
 
 
         Tóthné Szigeti Éva     Olaszyné Fülöp Anita 

 polgármester       aljegyző 
 
 
Z á r a d é k: 
 
 
A képviselő-testület ezen rendeletét 2013. február 13. tartott ülésen fogadta el, s a rendelet 2013. 
február 14. napján kihirdetésre került. 
 
 
Nagylózs, 2013. február 14. 
 
        Olaszyné Fülöp Anita 

        aljegyző 
 

 




