7.ánka Község Önkormán

y zata Képviselő-testületének
11/2014'(vI. 1 1.) önkormányzati rendelete
Zanka I&i zs é g He lyi Építési S zab ály zatráró 1 é s S zab ály o zás i Tervérő l szó|ó
312008' (VII.0l .) önkorm ényzati rendelet módosításárólI
[hl]
Zfutka Község Önkormányzata képviselő{estülete aZ építettkörnyezet alakításáról és
védelméről szőlő 1997. évi LXXVIiI. törvény (a továbbiakban Étv.)6/A $ (3) bekezdésében
(6) bekezdés 6. pontjában fh2]kapott felhatalmazás alapján, a N[agyarország helyi
és
'fi2. $
önkormányzatairő|szőIő 20ll. évi CLXXXX. torvény 13.$ (1) bekezdés 1. pontjában és áz
Etv. 6.$ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

p':11.$ Zfuka Község Helyi ÉpítésiSzabályzatáről és SzabáIyozási Tervéről szóló
3/2008.(VII.01.) önkotmányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1r'+1 6 s(]0) pontja helyébeaz
alább i r endelke zé s l ép
A lakóövezetek telkeit 'l l ' "]'. ' , a helyben kialakult anyag és formavilágú kerítéssel
lehet bekeríteni. Tömör kerítéscsak max. l40 cm magas lehet és a helybén szokásos
:

megjelenésű lehet és max. 160 cm magas' valamint legalább 35 % áttortségű. Egyéb
anyagú áttört kerítésmax. 160 cm magas lehet max. 60 cm magas tömör lábazattal és
ftlötte min. 50% áttörtséggel.
Teljes áttörtségű kerítésmely max 200 cm-es kerítéselem lehet max' 20 cm magas
alapozott lábazattal látható el. A teljes áttörtségű kerítéstájhonos kísérő növényzeitel
telepítendő
Teljes áttörtségűnek tekinthető a kerítés,ha az e\őírt lábazat feletti kerítésszakasza
kerítés s íkj ára merő l e ge s átlathatő sága 9 0oÁ -nál na gy o b b .
- Elősövény kerítésesltében sövénybe hűzott dróthuzal is alkalmazható.
- Belső kerítésnek drótfonat Vagy léckerítésalkalmazhatő, max' 20 cm-es tömör
léh azattal. L átsző b eton, z s alukő n e m alkalm azhatő .
2.$
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9 s(7) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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tömör.

Teljes áttörtségű kerítésmely max 200 cm-es kerítéselem lehet max. 20 cm magas
alapozott lábazatta! látható el. A teljes áttörtségű kerítéstájhonos kísérő növényzettel

te1epítendő.

Teljes áttörtségűnek tekinthető a kerítés,ha az előift.lábazat feletti kerítésszakasza
kerítés síkjár a merő l e ge s átláthatő s ága 9 0%o -nál na g y o bb.
3.$

A R 11.$(ó/ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Az üdülőcjvezetek telkeit i:i:'r]].::l:::]:i1il a helyben kialakult

anyag és formavilágú kerítéssel
lehet bekeríteni. Natúr deszka kerítéscsak natúr fa megjelenésű lehet és max. 160 cm
magas' valamint legalább 35 % áttörtségű. Egyéb anyagú áttör1 kerítésmax. i60 cm
Tagas lehet max. 60 cm magas tömör |ábazattal és folötte min. 50% áttörtséggel.
Elősövény esetében sövénybe huzott sima dróthuzal is alkalmazható. Belső kerítésnek
drótfonat vagy léckerítésalkalmazhatő, max. 20' cm-es tömör lábazattal. Látsző beton,
zsalukő nem alkalm azhatő.
Teljes áttörtségű kerítésmely max 200 cm-es kerítéselem lehet max' 20 cm magas
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crugusztus 6-án hatályos településrenrlezési tartalmi követelményeinek és
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alapozott lábazattal |átható el. A teljes áttörtségű kerítéstájhonos kísérő növényzettel
telepítendő
Teljes áttörtségűnek tekintheto a kerítéS,ha az előirt lábazat feletti kerítésszakasza
kerítéssíkj ára meroleges átláthatósá ga 9 \oÁ-nál nagyobb.
4.s A
.HÉSZ 1 I.s

o

bekezdés a következő szövegrésszel egészül ki..

jelű építésiövezetben az épületek fasierkezetűek és fa homlokzatúak is lehetnek.
',Az.Üü-0
jelű
Az Uü-0
építésiövezetben az.űj épnletek lapostetősek is lehetnek a meglévő novényzet
fokozott védelme érdekében. Az Üri-O jelű építésicjvezetben a megengedeit igénybevéieli,

kibocsátási, szennyezettségi határértékek az üdülőterületi normákra érvényesek Égyenek. Az

Uti-O jelű építésiövezetben terepszint alatti építménya telek területének max. 5oÁ-án lehet.,,

|.$ z n ]2.s O pontjanak tábláz.ata a kovetkező sorral (Óvezettel) e.gészül Áltr's],ho]:
Övezeti BeépítésBeépítettségÉpítményma- Kialakítható Kialakítható Zöldfelületi

jel

módja

Üti-o

Sz

* 7,5 m kizórólag a

mérték max. gasság

'fl

max.(m)

6,0

-7,5*

min. telek
szélesseg

(m)

telekterület
min'

(m2)

Min.

o/o

50

uÉsz ]. mellékletén jetölt

építésihelyen(ezen kívül 6,0 m)
K : kialakult, a meglévő közlekedési' közmű- és közterület érintő telekalakítas kivételéveltovább nem
osztható

6.$

l R.

5'$ utolsó

egységben a
.a Lhl]Íhs1,'Minden terület-fethasználási
"ott
mindenkori építésitorvény és az oTÉK szerinti ,feltételekkel aZ
meghatározitt finkciójú
épületek és építményekhelyezhetők el, kivéve aZ egyes terület-felhasználási egységekiél
felsorolt létesítményeket"szövegrész helyébe a ,,A területfelhasználási ng,,'ígrkbu, a
rendelet előírasainak megfelelő építményekhelyezhetők el, abban az eseÍben ha a rendelet e
tekintetben nem szabályoz, a 2012.0B'06-án hatályos, az országos településrendezési és
építésikövetelményekről szóló 253/]997. (XII.20.) Korm. rendelet
6ovabbnkban: oTÉK)
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. " szöveg lép.
bekezdésében

7.s A R. ]2.s (3) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép..

.:i, Az ! ,':,i övezetben az építésihely határvonalai:
a) építésihatárvonal az e|őkertben: a telek szélétől min. 5 m-re,
b) építésihatárvonal az oldalkertben: a telek szélétől min. 5 m-re,
c) építésihatárvonal a hátsókeftben: a telek szélétől min. 6 m-re húzódik.

kialakult állapot szerinti épületek felújíthatók, átépíthetok' a telekhatárok felé a
telekhatártól számított 5 m-ig bővíthetők. Egyéb esetben aztJu övezet elő_, oldal- és
hátsóker1 mértékei számítanak.
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A R.

R' 20.s
20.

övezeti jel

2.
3.

pontjóban a zöldterületekfelsorolása

egy_

ülk

táblázata az alábbi sorral

beépíthető
telek min. nagysága
(mt)

beépíthető
telek legkisebb
szélessége (m)

új ,,Z-4'' ovezettel bővül

beépítés

módja

beépítettségmax.

mértéke
(%)

max.
építménymagasság (m)

z-4

:

'I

,':- !- i!-_

l

l

R. 20.$-a egy új l5. ponttal egészül ki;
,,A Z-4 jelű teriileten épület nem helyezhető el, műtárgy elhelyezése a balatoni oTÉK
13.$ (1) bekezdésében foglaltak alapján történhet, azaz kizétőlag szálláshelyet nem
hrtalmaző vendéglátó-' Sport- és szabadidő rendeltetéshez kapcsolÓdó műtargy, valamint
a terület fenntartását szolgáló műtárgy helyezhető el a zöldtertileti értékmin' 80%-os
megtartásával.''

10.$

l

R. 26.s

35. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép;
illetve
annál több gépkocsit befogadó parkolókatvizzárő felülettel kell kialakítani,
,,A20,
amelyek felületéről az összegyűjtött csapadékvizet csak olajfo gőn átvezetve lehet a
csapadékvíz-csatornába bekötni és a parkolókban összefolyó csapadékvízzöldfelületre

11.$

nem vezethető.''

12;$ a R'- hez tartoző SZT-k:
_
+ R. 1.sz. mellékletétképező BSZA-3 jelű tervlap a (72114 hrsz-íl tömb) 7lgl24 hrsz-ú
Uttöro utoa, a 720/3 és 72112 hrsz-ek, a 022ll4 közpark, Belterületi hatar (018/3 hrsz),
?2Il3 hrsz-ú kerékpar út és áItal határott telektömb n_ormatartalma helyébe e rendele t 1,;;:.
mellékletében lehaiárolt telektombök normatartalma lép.
thel

13.$

E

p,ro1rendelet kihirdetését követő

Zánka,2014. május

28.

.

30. napon lép hatályba.
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Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014.június 11.
Lukács Agnes jegyilő

