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SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
9/2007(X.01). Rendelete Szőc község 

 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 

 
Szőc község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 2006.évi L.tv.-el módosított 1987 évi LXXVIII.tv.és a 36/2002 
Korm. Rendelettel módosított 253/1997 (XII. 20) korm.rendelet, valamint a 
93/2007(IX.17) 
sz.-ú Önkormányzati Képviselőtestületi Határozattal jóváhagyott szerkezeti terv 
alapján megállapítja a következő HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOT és annak 
alkalmazását, valamint a 113/2005 Msz.-ú Szabályozási Terv alkalmazását és jelen 
HÉSZ.-hoz való csatolását elrendeli, egyúttal a Szabályozási Tervet jóváhagyja. 
 

 
I.Fejezet. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 
 

1.§. 
A rendelet hatálya. 

 
/1/.Jelen Szabályzat hatálya Szőc község közigazgatási területére terjed ki. Jelen    
    Szabályzatban részletes szabályozás készül a beépítésre szánt területekre. 
    A külterületre övezeti szabályozás készül. 

 A nem szabályozott kérdésekben az OTÉK előírásai érvényesek. 
/2/. A község közigazgatási területe a területegységek elhelyezkedése, jellemző 

használata és a szabályozás szempontjából az alábbi részekre tagolódik: 
  a/. Beépítésre szánt területre és  
  b/. Beépítésre nem szánt területre. 

     /3/. A HÉSZ az OTÉK helyi kiegészítése. 
A község közigazgatási területén területet felhasználni, építési telkeket, építési 
területeket, területeket kialakítani, az építésre szolgáló földrészleteken építési 
tevékenységet folytatni, rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt:  építési 
munka),valamint ilyen célra hatósági engedélyt kiadni - az országos  érvényű 
rendelkezések (OTÉK)megtartása mellett - csak a jelen  Szabályzat rendelke-
zései, továbbá a Szabályozási Terv együttes figyelembevételével szabad. 

  /4/.A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi  személy-   
       re nézve kötelező  előírásokat tartalmaz.  

   / 5/. Azok az engedély nélkül épített épületek, melyek visszavonásig érvényes fenn-    
      maradási engedéllyel rendelkeznek, - állagmegóvási munkát kivéve - csak akkor          
      kaphatnak végleges fennmaradási engedélyt, továbbá csak akkor végezhetnek  
      rajtuk építési tevékenységet, ha jelen Szabályzatnak megfelelnek, ill. az építési  
     engedéllyel elérhető. 
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 2.§. 
A szabályozás elemei. 

 
/1/. Kötelező szabályozási elemek. 
 a/. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek. 
 b/. Beépítési mód 
 c/. Telek legkisebb mérete. 
 d/. Max.beépítettség. 
 e/. Max. építmény-magasság. 
 f/. Terület felhasználás módja. 
 g/. Szabályozási vonal és szélességek. 

 h/. Építési helyek, építési vonalak. 
 i/. Védőtávolságok. 
         j/. Zöldfelületi arány. 
 k/. Közművesítettség mértéke. 
 l. Környezetvédelmi határértékek. 

Fentieket csak a Szabályozási Tervvel és a Helyi Építési Szabályzattal együtt lehet 
módosítani. 

 
/2/. Irányadó szabályozási elemek. 
 a/. Út, gyalogút, kerékpárút közművezetékek nyomvonala. 

b/. Lakótelkeknél a telekhatárok azzal, hogy a telektömb telkeinek száma úgy 
változhat, hogy 3 telek vonható össze, vagy max. 3.000 m2 méretű telkek 
alakulhatnak ki.. 
Ebben az esetben a max. beépítettség csökkentendő 2.000 m2 –ig 15 %-ra,  
3.000 m2 ig 10 %-ra. 

  
/3/. Övezeti jelek:  A  B     C   
    D  E  F        ahol  A: területfelhasználás módja 
           B: beépítési mód 
           C: beépítési % 
                D: építménymagasság 
           E: Min. telek-méret 
           F: Min. Zöldfelületi arány 

 
II. Fejezet 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK. 
 

3.§. 
Telekalakítás, az építés engedélyezése. 

 
/1/. Telekalakítás. 
 
a/. Az új beépítésre szánt területeket a HÉSZ. elfogadása után legalább telek-
tömbönként építési telekké, ill. telekké kell alakítani. 
 
b/. Telek-alakítás csak a Szabályozási terv alapján lehetséges. Legalább 8  telek 
kialakítása   csak jogerős telekalakítási engedély alapján végezhető, melyhez elvi  
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telekalakítási tervet kell készíteni a mindenkor érvényben lévő telekalakításra 
vonatkozó előírások figyelembe vételével. 
c/. A lakótelkek kialakításának ütemét  Önkormányzati Rendelettel kell szabá- 
lyozni.   Építési engedély ezen ütemezés szerint adható ki. 
d/. Nyúlványos telek Szőc területén nem alakítható ki. 
e/.Ófaluban a telekstruktúra megtartandó.  
f/. Beépítésre nem szánt területen 3.000 m2-nél kisebb telek nem alakítható ki. 
(kivéve út-terület) 
g/. A telekalakításig a területeket az eredeti művelési ág szerint kell használni. 
Építési engedélyt a terv szerint belterületbe vonandó területeken csak a belterületbe 
vonás és a telekalakítás földhivatali átvezetését követően lehet kiadni. 
 
/2/. Az épületetek elhelyezése, kialakítása, engedélyezése. 
( A külön nem jelzett előírások valamennyi övezetre vonatkoznak) 

 
(1). Az épületek elhelyezése. 

   a/. Az épületeket a Szabályozási Terven jelölt helyen kell elhelyezni. 
b/. A lakóövezetben az előkert előírt mérete ahol a szabályozás másként nem 
rendelkezik,5,0 m. saroktelkeknél 8.0m. ill. a  kereskedelmi, szolgáltató 
övezetben 6.0 m. 
Az ófaluban, és a kialakult területeknél az illeszkedés szabályait kell alkal-
mazni. Ófalu a terven he-vel jelölve. 
Beépítésre nem szánt területen az előkert mérete min.10 m. Oldalkert min 6 m. 
Hátsókert 6 m. 
c/.A hátsókert mérete általában min. 6.0 m. Ez a terület és a Szabályozási 
terven jelölt  nagy méretű hátsó kertrész nem építhető be.( A terület a terven 
BK-val jelölve.) A hátsókertben csak kerti építmények helyezhetők el. 
d/. A lakótelkeknél a helyi állattartási rendelet szerinti állattartási épület és 
egyéb épület az oldalhatáron álló beépítés esetén a telek azon oldalán  
helyezendő el, ahol a lakóépület áll. Szabadon álló beépítésnél az épület 
takarásában. 
e/. A védőtávolságokat a tervtartalmazza. 
Részletes előírások: 
- Temetőnél  50.00 m.en belül zajos, bűzös és 

kegyeletsértő tevékenység nem folytatható 
és új épület nem építhető. Kerítésen belül 
30 m. széles védősáv létesítendő, ahol 
koporsós földbe temetés nem lehetséges. 

- Az 7315 sz utnál 50-50 m.  
 

- Vízfolyásoknál  6,0-6,0 m kezelési sáv biztosítandó. 
A vízfolyás külterületi szakaszán 50 m.-en belül épület, építmény nem helyezhető 
el. 
Az állami utak védőterületén belül a közlekedéssel kapcsolatos épületek, 
építmények helyezhetők el Az építés lehetőségeit a Közút Kht Veszprém m. 
Igazgatósága.  határozza meg a szakhatósági véleményeket is figyelembe véve. 
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  (2). Az építés feltételei. 
 

a/. Az építési engedély kiadásának feltétele a legalább részleges közművesítés 
megléte. A közüzemi szennyvízrendszer üzembehelyezése után a teljes 
közművesítés. 
b/. Használatba-vételi engedély csak abban az esetben adható ki, ha a 
szennyvíz-elvezetés legalább közműpótló berendezéssel megoldott és a 
szennyvíz elszállítása engedélyezett tisztítóműbe történik. és a terület 
csapadékvíz-elvezetése is megoldott, vagy saját telken biztonságosan 
megoldott a csapadékvíz elszikkasztása. 

  (3). Az épületek, építmények építészeti kialakításának szabályozása. 
 
a/. Az épületek főtömegének gerinciránya az Lf  övezetekben utcavonalra 
merőleges legyen.. 
b/. Az épületek 40-450 -os hajlású magas tetővel készüljenek az Lf övezetekben  
ill. 30- 45 fok között a közösségi épületeknél és Lke övezetekben a fő-tetőre 
vonatkoztatva. 
c/. A tetőfedés cserép, cserép-rendszerű megjelenéshez hasonló kiselemes 
lemez, piros vagy barna sík pala, ill. nád.  
d/. A tetőtér beépíthető. A tetőtéri ablakfelületek összmérete a tetőfelület 
max.20 %-a lehet. 
e/. Elsősorban hagyományos építőanyagok alkalmazandók (kő, fa, világos 
színű (elsősorban fehér) vakolat. 

. f/. A telken elhelyezendő épületek építészeti kialakítása egymással 
összhangban legyen. 
g/. Az utcai kerítés max.2,0 m. magassággal készüljön. Anyaga lehet fa, tömör 
kő, világos színű vakolt tégla. Drótfonat tüskésdróttal nem építhető. 

    h/. Szerelt kémény csak falazott burkolattal építhető. 
 i/.A terven körülhatárolt ófalu területén nem építhető 
  -erkély, loggia, 
  -látszó fafelületű faház. 
  - föld feletti gáztartály. 

j/. Klimaberendezés kültéri egysége és parabola-antenna az utcai homlokzaton 
és tetőn nem helyezhető el. 

              
            (4). Legnagyobb szintterület-sűrűségek. 

 a/. Lakóövezetekben   0.4         
 b/. TV övezetben   1.0 
 c/. Gazdasági övezetekben   1,0 

 
 (5) A belterület alakulása. 

 
a). A belterületi határ módosításáról a Szabályozási Terv és a HÉSZ előírásainak 
megfelelően kell gondoskodni. 
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b). A tervezett belterületi határt annak jóváhagyásáig, ill. földhivatali átvezetésig 
irányadónak kell tekinteni és a területet az eredeti művelési ágban hasznosítani. 
c). Belterületbe kell vonni a 9.sz melléklet szerinti területeket. 

 
III.Fejezet. 

 
ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSOK 

 
A/.BEÉPÍTÉSRE SZÁNT  TERÜLETEK. 

 
4.§. 

A terület felhasználása. 
 

/1/.A Szabályozási Tervvel érintett területekből .az alábbi beépítésre szánt övezetek 
vannak: 
 
 Lakóterületek     Lke,Lf,  
 Településközponti vegyes terület       Vt 
 Gazdasági, szolgáltató területek  Gksz 
 Különleges területek    K 

 
   
/2/. A besorolás használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk 
szerint történt. 

 
5.§. 

 
Beépítésre szánt területek részletes szabályozása. 

 
 

A/. Általános előírások. 
a).A szabályozásban szereplő „K” megjelölés a kialakult méreteket és módokat 
jelenti. Itt az illeszkedés szabályait kell alkalmazni. 
b). Az övezeti előírások a meglévő létesítményeknél az utólagos telek-alakításokra, 
épület-átalakításokra, bővítésekre vonatkoznak. 
c). Az előírt zöldfelületei arány a használatba vételtől számított1 éven belüli 
beültetési kötelezettséget jelent. 
Építési övezeteknél zöldfelületnek számít a füvesítés, házi kertes művelés, gyümöl-
csös, cserje, díszfák. 
d).Lakóövezetben a nem lakás célját szolgáló létesítményeket is a lakóépületek 
övezeti előírásainak és építészeti kialakításának megfelelően kell megtervezni. 
e). Mellékrendeltetésű épületekre csak abban az esetben adható ki használatba-vételi 
engedély, ha a főépület már felépült. 
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B/. Övezeti előírások. 
 
/1/.Kertvárosias lakóterületek.  
  
a/ Az övezetekben elhelyezhető: 
-Legfeljebb 1 db 2 lakásos lakóépületek.   
-A telkeken legfeljebb 2 rendeltetési egység helyezhető el 2 épület-tömegben.  
-A helyi lakosság ellátását szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó épületek, épületrészek. 
-Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 
-A rendeltetésszerű használat során nem zavaró hatású kézműipari épületek 

 
b / Egyéb előírások: 
 -Telek min.  mélysége 40.00 m.    

-Előkert   „     mérete  5,00 m.ill. a kialakult átlagos méret  
-Közművesítettség: Legalább részleges. 
 

/2/. Falusias lakóterületek. (kialakult és új területeken) 
a)Az övezetben elhelyezhető: 
 - Legfeljebb 1 db 2 lakásos lakóépület. 

              - Környezetre nem káros mezőgazdasági építmény. 
   -A lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek. 

 - Szálláshelyeket is tartalmazó szolgáltató épületek. 
  -Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 

-Állattartási épületek az állattartásra vonatkozó Önkormányzati Rendelet     
  szerint. 
b).A mellékrendeltetésű épülettel együtt a telken max. 2 épülettömeg 
helyezhető el. 

  
 c) Egyéb előírások:    

Max. beépítettség: beépített területnél: (K) az engedéllyel épített 
nagyobb beépítési arány megtartható, de tovább 
nem növelhető 

Közművesítettség foka:        Legalább részleges. 
 A telek legkisebb mélysége:  40.00 m. ill. kialakult méret                

         
d)Az övezeti előírások a meglévő létesítményeknél az utólagos telek-alakításokra és 
épület-átalakításokra, bővítésekre vonatkoznak. 
A teljes terület zöldfelületei aránya beültetési kötelezettséget jelent. 

 
/3/. Településközpont vegyes terület. 

    a). A területen elhelyezhető: 
  Vt1-nél: 

- Lakóépület, max. 2 lakóegységgel. 
- Igazgatási épület. 
- Oktatási, nevelési, művelődési célú épületek. 
- Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület. 
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Vt2-nél: 
- Templom. 
- Egyházi jellegű épületek 
- Oktatási épületek. 

 
b).Egyéb: 
  

              -Közművesítettség foka: legalább részleges  
  -A be nem épített és a legszükségesebb burkolt területek feletti terület-   
    részeket zöldfelülettel kell fedni. 

             -  
/4/.Gazdasági területek. 
 
(1).. Kereskedelmi, szolgáltató területek. 
a).Elhelyezhető létesítmények: 
-Nem zavaró hatású gazdasági tevékenység az illetékes szakhatóság hozzájárulásával 
-A tulajdonos (használó) 1 db.lakás a gazdasági épületen belül. 
-Kereskedelmi-szolgáltató, idegenforgalmi, vendéglátó létesítmények. 
-Igazgatási jellegű tevékenység. 
- Gksz3 övezetben mezőgazdasági vállalkozás létesítményei is a környezetre nem 
káros megoldásokkal. 
 
b). Összesen 2 db. épület helyezhető el. 
 
(2). Ipari területek. 

 
  a). Elhelyezhető létesítmények: 
 -A települési környezetre nem zavaró hatású gazdasági, ipari létesítmények. 
  -Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények. 
  -Logisztikai létesítmények. 
  -Gazdasági célú épületen belül a tulajdonos (használó) lakása. 
  -Egészségügyi, szociális épületek. 
 

b). Egyéb: 
-A gazdasági területeknél a be nem épített és a legszükségesebb burkolt területek 
feletti terület-részeket zöldfelülettel kell fedni. 

  -Közművesítettség foka: Legalább részleges. 
 

/5/ Különleges terület. 
 

 (1) A temető területe. K1t 
a).Elhelyezhető: a működéshez szükséges létesítmények (Ravatalozó, kápolna, sírok, 
kripták, kolumbáriumok, emlékművek, feszületek) 

 b). A zöldfelületbe a nem fedett sírhelyek is beszámítanak   
c). A temető telkétől 50 m-en belül új épület nem építhető, ill. mezőgazdasági jellegű 
élelmiszertermelés nem folytatható. 
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 (2). Szociális otthon. K2SZ
 
 a). Elhelyezhető: 
  - Szociális, egészségügyi létesítmények. 
  - A fő funkciót kiszolgáló gazdasági, műszaki létesítmények. 
  - Lakóegységek. 
  - egyházi jellegű létesítmények. 
 
 b). Egyéb: 
  - A terület nem bővíthető. 
  - Közművesítettség: Legalább részleges. 

 
 (3). Sportterület, játszótér. K3S 
 
 a). Elhelyezhetők: 
  - Pihenést, testedzést szolgáló és játszótéri létesítmények, 
  - A területet kiszolgáló szerviz- és szolgáltató épület. 
 
 (4). Murvabánya. K4b 
  
 a). Elhelyezhető: 
  - A bánya működéséhez szükséges épületek, építmények 
  - Raktározási épületek. 
  - A bányatermék feldolgozásának létesítményei. 
 b). Egyéb: 
  - A termelés befejezése után el kell végezni a terület komplex rehabilitációját. 
  - Közművesítettség: Legalább részleges. 

- Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett bányatelken történő ingatlanon meg-   
  osztást figyelembe kell venni. 

 
/6/. Beépítésre szánt területek övezeti előírásai 
             ____________________________________________________________    ___ 

Öv.jel Beép.   Beép.   Ép. mag.  Ép.szél.   Min.telekm.  Telek szél.  Z öldfel 
   mód max.%  max. m.   max.mz          m2            min.m         min._% 

 Lke-k1    O   K(30)     4,5          9.0 K(800)  K(18)         50 
 Lke-k2     Z          30          4,5         8,0           900                  20                50 
 Lke    O    30      4,5        8,0 900  20         50  
 Lfk              O        K(30)     4,0        7,5 K(800)             18                50 
 Lf    O   30      4,5        7,5            900             19                50 
 Vt1    O        40           5,0         9,0          (K) 800  K         50    Közp. 
 Vt2    Sz   30      4,0x           7,0  2000  20         60    Templ. 
 Gksz1,2   Sz   40      4,5         9,0           900  20         40 
 Gksz3     Sz    30      4,5         9.0           1200                25                40  
 Gip   Sz   30          6,5       12,0          2500  25         30 
 K1   Sz     5      3,5x           6,0  K  K         70xx Temető 

K2   Sz   30      4,0         7,0  Kxxx             K         50   Szoc.o. 
 K3   Sz          5           4,0          7,0            K                    K                 70   Sport 
 K4    Sz     5      5,0y       10             K                    K                  20  Bánya  
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 x Kivéve templom, és temetői kápolnatornya 
 xx A zöldfelületbe beszámít a nem fedett sírok felülete is. 
 xxx Nem bővíthető 
 y Kivéve a technológiai torony    

z A megadott épület-szélesség az utcai homlokvonalra vonatkozik. Az utcai         
 homlokvonaltól legalább 6,0 m.-el hátrább lévő épületrész szélessége 1 m.-el 
 növelhető, amennyiben az épülettávolságokra és oldaltávolságokra vonatkozó 
előírások ezt lehetővé teszik. 

 
 
 
 

B/. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 

6.§. 
A területek felhasználása. 

 
A beépítésre nem szánt területeken az alábbi övezetek találhatók: 
Zöldterületek       Z 

 Közlekedési és közműterületek.    KÖ 
 Erdőterületek:   Védelmi (nem beépíthető) E 
 Általános mezőgazdasági területek Má 
 Kertes mezőgazdasági területek Mk 
 Vízgazdálkodási területek V 

 
7.§. 

 
Beépítésre nem szánt területek részletes szabályozása. 

 
 

/1/ Közlekedési területek. 
Az utak, járdák, parkolók és azok létesítményei által elfoglalt területek. 

a/. Az útburkolatokkal, parkolókkal árkokkal és járdákkal el nem foglalt 
területeket parkosítani kell. 
b/. Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén 
építményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával lehet. 
c/.Az építmények, önálló rendeltetési egységek részére a parkolóhelyeket az 
OTÉK 42.§.-a szerint saját területen kell biztosítani,  
Közterületen biztosítandó parkolóhely a temető és Templom részére. 
d/. Az útkereszteződéseknél legalább 5,0 m.-es lesarkítással kell kialakítani a  
telkeket a rálátás biztosítása céljából. A kereszteződés tengelyétől 10 m. 
távolságban az út mellett 50 cm.-nél magasabb növény nem telepíthető. 
e/. Új intézményeknél, a járdák és útburkolatok nyomvonalának kereszte-
zésében az akadálymentes közlekedést biztosítani kell. A régi épületek 
felújítása, bővítése során pótlólag meg kell oldani 
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   /2/ Közműlétesítmények területe.  
A közművek elhelyezéséhez és üzemeltetéséhez biztosított területek. 

 
a/. A közművek elhelyezése a közmű-létesítményekre vonatkozó szabályok, 
ágazati előírások, ill. az üzemeltetői előírásoknak megfelelően történhet. 
b/. Víz-és szennyvíz csatlakozási lehetőségeket ingatlanonként kell biztosítani. 
c/. A létesítmények tervezésénél alkalmazni kell az Országos Tűzvédelmi 
szabályzat (OTSZ) előírásait.   
Az oltóvizet földfeletti tűzcsapokkal kell biztosítani (OTSZ. 46.§. 8-9.)  
d/. Épületet, építményt közműbe, vagy házi vízellátó rendszerbe csak akkor 
lehet bekötni, ha a szennyvíz elvezetése, ill. tárolása, elszállításal, vagy 
beépítésre nem szánt területen, külterületen környezetvédelmi hatóság által el 
fogadott zártrendszerű és szigetelt szennyvíz-tározóval megoldott és az ürítésre 
jogosult szervezet, valamint megfelelő szennyvíz-ürítőhely biztosított. 
e/. A szennyvízcsatorna-hálózat üzembe helyezését követően a vízbekötéssel 
rendelkező ingatlanok tulajdonosai kötelesek a szennyvizet közcsatornába 
bevezetni 60 napon belül. 
f/. Az ivóvíz kezelésére, tárolására, továbbítására és elosztására szolgáló 
létesítmények védőterületén csak a rendeltetésszerű üzemelés érdekében 
végzett építési tevékenység folytatható. 
g/. A felszíni vizek elvezetését a nyílt árokhálózat vagy zárt csatorna tovább-
építésével kell megoldani. Ahol a közüzemi csapadékcsatornába nem lehet 
bevezetni a telekről a csapadékvizet, ott megfelelő biztonsággal saját telken is 
elszivárogtatható. 
h/. A vízelvezető árkok lefedése csak az Önkormányzat hozzájárulásával 
lehetséges. Megszüntetni pedig a KDT KÖFE hozzájárulásával lehet.  
i/. A földfeletti elektromos vezeték – ideértve az oszloptranszformátort is - 
biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték 
mindkét oldalán a szélső nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és 
nyomvonalukra merőlegesen mért következő távolságokra lévő függőleges 
síkokig terjed: 

    120 kV-on  13 m. 
   1-35 kV-on  5 m. 
 Új vezeték-rendszer a belterületen földkábellel építendő ki. 
 j/. A nagy-középnyomású gázhálózat 9-9 m.-es védőtávolságot kell biztosítani. 

Gázfogadó állomás részére R= 10 m.-es kör-védőtávolságot szabadon kell 
hagyni. 

     .   A középnyomású gázhálózat védőtávolsága (DN 90-ig) 4-4 m. 
k/. Az elektronikus hírközlés létesítményeit a 2003.évi C. tv. az elektromos 
hírközlésről 94.§.(1) bek.előírásai szerint kell kiépíteni. 

 
/3/ Zöldterületek. 
 
a/. A meglévő és tervezett zöldterületek fenntartásáról és felújításáról folya-
matosan gondoskodni kell. 

 b). Szőc területén lévő természeti értékeket (források, erdők, vizek, kialakult 
felszíni formák, történetileg  kialakult tájkép, tájjelleg) az értékükkel 
összhangban kiemelt védelemben kell részesíteni.  
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 c). A természeti és építészeti értékek védelme érdekében Szőc külterületi része-   
  in tilos olyan tevékenységet folytatni, amely a természeti értékeket, a táj jelle-  
  gét, a védett növény- és állatvilágot és az adott terület rendeltetését zavarja. 

 
 
(1). KÖZPARKOK.  Zkp  Sz              2
                                                        4.0  1.000 60 

 
Általános előírások. 
a/.Állandóan legalább 60 %-ban növényzettel fedett területek 
b/.A területet közútról, közterületről kerekesszékkel is meg kell tudni     
közelíteni. 
c). Közpark létesítése, rekonstrukciója kertépítési terv, vagy kertészeti 
szakvélemény alapján történhet. 
d). Közpark területén fák kivágása, csonkolása csak akkor engedélyezhető, ha 
 -a fa egyészségi állapota, 
-a baleset-elhárítás, 
-vagy közegészségügyi szempontok szükségessé teszik. 
 
(2). EGYÉB ZÖLDFELÜLETEK.  (Nem önálló övezetek)    Z 

 
a/.A közterületek útburkolattal, úttartozékkal, járdával, közművel el nem 
foglalt része, valamint  a beépítésre szánt területek kötelező zöldfelületi részei. 
Ezeken a területeken a pihenést szolgáló létesítmények (játszóterek, 
pihenőhelyek, stb.) helyezhetők el. Épületek nem építhetők. 
b/. A település zöldfelületeit védeni kell, zöldfelületi arány nem csökkenthető. 
c/.Ahol a szabályozás zöldfelületek létesítését írja elő, ott a létesítmény 
használatba vételétől számított 1 éven belül a telepítést el kell végezni. 
d/ Az ipari és szolgáltató területeket a lakóterületektől saját területen telepített  
többszintes zöldsávval kell elválasztani. 
e/. A régi és új utcáknál legalább egyoldali fásítás biztosítandó, ahol a 
szélesség rendelkezésre áll. Külön gondot kell fordítani a szabálytalan út-és 
téralakulatok közlekedésre igénybe nem vett felületeire.  

  f). Szőc területén lévő természeti értékeket (források, erdők, vizek, kialakult 
felszíni formák, történetileg  kialakult tájkép, tájjelleg) az értékükkel összhang-
ban kiemelt védelemben kell részesíteni.  

  g). A természeti és építészeti értékek védelme érdekében Szőc külterületi része- 
  in tilos olyan tevékenységet folytatni, amely a természeti értékeket, a táj  jelle-   
  gét, a védett növény-  és állatvilágot valamint az adott terület rendeltetését    
  zavarja. 
 h). A zöldfelületeket a Nemzeti Park által összeállított lista szerinti őshonos 
fafajokkal kell betelepíteni. (Melléklet) 
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/4/. Erdőterületek. 
A). Általános előírások. 

1.) Szőc szabályozási tervén erdőterület az „E” jellel szabályozott erdő művelési ágú, illetve 
a terv szerint erdősítésre javasolt – jelenleg mezőgazdasági hasznosítású – ingatlanok 
területe.  

2.) Szőc közigazgatási területén lévő erdőterületek elsődleges rendeltetésük szerint  
a) védelmi (Ev),  
b) gazdasági (Eg) erdők lehetnek.  

3.) Az erdő művelési ág létrejöttéig a területeken az erdőtelepítés lehetőségét megőrző 
területhasználat folytatható.  

4.) Az erdőterületen kerítés csak erdőgazdálkodási, vadvédelmi vagy természetvédelmi 
céllal létesíthető.  

5.) Tarvágás csak kivételesen indokolt esetben – betegség, viharkár stb. – végezhető.  
6.) Az erdőterületen csak olyan erdőgazdasági és egyéb más tevékenység folytatható, amely 

az erdő rendeltetését nem zavarja.  
 
B). Védelmi erdők. 
 
1.) A védelmi rendeltetésű erdőterületek a szabályozási terven Ev jellel jelölt területek, 

melyek elsődlegesen a természeti környezet és különböző környezeti elemek, valamint a 
település és egyéb létesítmények védelmére szolgálnak.  

2.) Az Ev övezeti jelű védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el és 
mesterséges felületek sem létesíthetők.  

 Az OTÉK 32. §-ban felsorolt építmények – távközlési és energetikai magas építmény, 
adótorony, antenna – kivételével akkor helyezhetők el, ha az erdő természeti értékeit és 
védelmi rendeltetését nem zavarják és létesítésüket az erdészeti hatóság, illetve a Közép-
Dunántúli KTVF engedélyezi.  

3.) A védelmi rendeltetésű erdőterületeken új bánya nem nyitható. A folyamatos borítottság 
érdekében csak természetszerű, az erdő többcélú rendeltetését (természetvédelem, 
talajvédelem, tájképvédelem, turisztikai funkció stb.) figyelembe vevő kíméletes 
erdőgazdálkodás és természetes módszerű erdőfelújítás végezhető.  

4.) Az övezetbe tartozó erdőterületeken legkevesebb 85%-ban zárt faállományú erdők 
telepítendők. A fennmaradó rész gyepes, cserjés felületként alakítandó ki. Az új 
telepítésnél kizárólag őshonos fajok használhatók.  
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C).Gazdasági erdők. 
 
1.) A gazdasági rendeltetésű erdőterületek a szabályozási terven Eg jellel jelölt területek, 

amelyeken a gazdálkodás elsődleges célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek 
hasznosítása.  

2.) Az „Eg” övezeti jelű gazdasági erdőterületen az erdőrendeltetésének megfelelő erdő- és 
vadgazdálkodási célú épületek, építmények helyezhetők el az erdészeti hatóság előzetes 
engedélye alapján. Az épület elhelyezés feltételei:  
a) a beépíthető telek területe legalább 100.000 m2 (10 ha),  
b) a beépítés módja: szabadon álló,  
c) a beépítés mértéke legfeljebb 0,5%,  
d) az építménymagasság legfeljebb 4,5 m.  

3.) A gazdasági erdőterületen szakszerű, természetkímélő erdőgazdálkodást kell folytatni.  
 

/5/. Mezőgazdasági területek 
A). Általános előírások. 

1.) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 
kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei, valamint meghatározott esetekben 
lakó funkciót is kielégítő épületek helyezhetők el.  

2.) A mezőgazdasági területet a termelési adottságok és a termelési hagyományok, a 
gazdasági és településrendezési szempontok érvényesítése, valamint a tájkarakter, a 
természeti értékek megőrzése, a termőtalaj és a termőföld védelme céljából a 
településrendezési terv az alábbi területfelhasználási egységekre osztja:  
a) általános mezőgazdasági terület (Má),  
b) kertes mezőgazdasági terület (Mk).  

3.) Az egyes mezőgazdasági övezetekben az övezeti szabályozásnál kisebb telkeken épület 
nem helyezhető el és az építmények közül is csak az OTÉK 32. §-ban felsorolt 
építmények – a távközlési és energetikai magasépítmények kivételével – helyezhetők el.  

4.) A mezőgazdasági területen kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba 
illő épületek, építmények építhetők. A lakóépületek építménymagassága nem haladhatja 
meg a 4,5 métert.  

5.) A mezőgazdasági területen az új épületek körül takaró fásítást kell létesíteni.  
6.) A mezőgazdasági területen a szélerózió elleni védelem és a helyi klíma javítása céljából 

mezővédő erdősávok, fasorok telepítendők a szabályozási terv szerint.  
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 Az utak melletti fasorok, cserjesávok folyamatos ápolásáról, szükség szerinti pótlásukról 
gondoskodni kell.  

 Törekedni kell a nagy felületű szántóterületek erdő, illetve cserjesávval történő további 
megosztására.  

7.) Az övezetben lévő meglévő épület a telek méretétől függetlenül felújítható.  
8.) Az általános mezőgazdasági területen az illetékes hatóságok egyetértése esetén gyep, 

erdő, vízfelület, sportolási célú gyep létesíthető.  
 
B).Általános mezőgazdasági terület (Má)  
 
1.) Általános mezőgazdasági területbe az Má jellel szabályozott árutermelésre alkalmas 

szántó, gyümölcsterületek, illetve az elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű 
gyepterületek tartoznak.  

2.) Az általános mezőgazdasági területek a felhasználás és az építés feltételeit és módját 
meghatározó besorolás szerint:  
a) általános mezőgazdasági terület – szántó (Má1),  
b) általános mezőgazdasági terület – gyep (Má2, Má2*),  
c) általános mezőgazdasági terület – szántó (Má3)  
d) általános mezőgazdasági terület – gyep (Má4),  

 Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben bármely épület csak a környezeti 
hatásokat feltáró eljárás szerint helyezhető el. 

3.) Az „Má1” általános mezőgazdasági terület 
a) A szabályozási tervlapon „Má1” jellel jelölt övezet szántóföldi művelésre alkalmas 

terület,  
b) Az „Má1” jelű övezetben épületek, építmények elhelyezése tilos. 

4.) Az „Má2” általános mezőgazdasági terület 
a) A szabályozási tervlapon „Má2” jellel jelölt övezetben elsődlegesen a gyepművelés 

javasolt,  
b) Az „Má2” jelű övezetben épületek, építmények elhelyezése tilos,  
c) Az Má2* jelű övezetben szélerőmű elhelyezhető.  

5.) Az „Má3” általános mezőgazdasági terület 
a) A szabályozási tervlapon „Má3” jellel jelölt övezet elsődlegesen nagyüzemi jellegű 

árutermelésre alkalmas terület,  
b) Az „Má3” jelű övezetben a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódóan a 

növénytermesztés és az azzal kapcsolatos szolgáltatás, terményfeldolgozás, tárolás 
építményei, valamint lakófunkciójú épület létesíthető,  
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c) Az „Má3” jelű övezetben az építmény elhelyezés feltételei a következők:  
− a legkisebb beépíthető telek 20.000 m2 (2 ha),  
− a beépítés módja szabadon álló (több épület létesíthető),  
− a beépítés mértéke legfeljebb 0,5%,  
− a megengedett maximális építménymagasság 4,5 m.  

d) Az „Má3” jelű övezetben a beépíthető alapterület legfeljebb 1000 m2,  
e) Az „Má3” jelű övezetben az OTÉK 29. § szerinti birtokközpont kialakítható, 

amennyiben a „mezőgazdasági birtoktest” bizonyítottan létezik és legalább 30 ha 
(300.000 m2) összterületű. A birtokközpontként beépíthető telek területe legalább 
20.000 m2 (2 ha) kell legyen, a beépítés mértéke legfeljebb 5% lehet,  

f) A birtokközpont akkor hozható létre, ha a beépítés a szomszéd telkek 
rendeltetésszerű használatát nem korlátozza és a telek közútról megközelíthető,  

g) A birtokközpont épületegyüttese körül 15 méter széles, többszintű erdősáv ültetendő 
a tájra jellemző, őshonos fajokkal.  

6.) Az „Má4” általános mezőgazdasági terület  
a) A szabályozási tervlapon „Má4” jellel jelölt övezetben elsődlegesen a gyepművelés, 

legeltető állattartás javasolt,  
b) Az „Má4” jelű övezetben a gyepgazdálkodás a környezetet nem károsító állattartás, 

továbbá az állattartáshoz kapcsolódó szolgáltatás, tárolás termékfeldolgozás 
építményei, valamint lakófunkciójú épületek létesíthetők. Az eltérő funkciók 
hagyományos tanya jelleggel több épületben is elhelyezhetők,  

c) Az „Má4” jelű övezetben az épület elhelyezés feltételei a következők:  
− a beépíthető telek területe legalább 30.000 m2 (3 ha),  
− a beépítés módja szabadon álló (több épület is építhető),  
− a beépítés mértéke legfeljebb 1%,  
− a megengedett építménymagasság 4,5 m,  

d) Az „Má4” jelű övezetben e beépíthető alapterület legfeljebb 800 m2. Terepszint 
alatti építmény nem építhető,  

e) Az „Má4” jelű övezetben az OTÉK 29. § szerinti birtokközpont nem alakítható ki.  
 
C).Kertes mezőgazdasági terület (Mk) 
 
1.) Szőcön a kertes mezőgazdasági terület a kisüzemi jellegű termelés, illetve saját ellátást 

szolgáló kertészkedés és döntő mértékben az aktív szabadidő eltöltését biztosító 
kertészeti (szőlő-, gyümölcsművelés) tevékenységének helyszíne.  
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2.) A szabályozási terven a kertes mezőgazdasági területek az Mk1, Mk2, Mk3, Mk4 jelű 
területek.  

3.) A kertes mezőgazdasági területeken a kertészeti termelést, termékfeldolgozást és tárolást 
szolgáló építmények (OTÉK 29. §), valamint a borturizmust szolgáló épületek 
helyezhetők el az övezeti paramétereknek megfelelően. Telkenként 1 db. épület.  

4.) Az „Mk” jelű kertes mezőgazdasági területen – a szabályozott tömbön belül a 
tulajdonosok számától függetlenül egyetlen – a szőlőművelést, feldolgozást, bortárolást, 
borturizmust szolgáló épület építhető és feltétele a telek legalább 60%-ban gyümölcs- 
vagy szőlőműveléssel történő hasznosítása.  

5.) Egyéb előírások: 
a) az övezetben beépíthető telek legkisebb mérete 800 m2,  
b) a beépíthető telek legkisebb szélessége 14 m,  
c) az övezetben legalább 60%-ban gyümölcs- vagy szőlőműveléssel hasznosított 

telekre lehet 1 db. épületet építeni,  
d) gyep, parlag, szántó, erdő művelési ágú telken épület nem helyezhető el,  
e) az épületek a telek legfeljebb 3%-os beépítettségével alakíthatók ki, az épület 

alapterülete maximum 80 m2, a terepszint alatti beépítés 3%, maximum 100 m2 
lehet,  

f) a legnagyobb építménymagasság 4,0 m.  
6.) A kertes mezőgazdasági területen a tájképi és népi építészeti hagyományokat 

figyelembevevő, a táj jellegét erősítő, gazdagító épületek létesíthetők.  
7.) Az esztétikailag zavaró hatású épületeket takaró fásítással kell körbevenni.  
 
6. Vízgazdálkodási terület.  V 
 
1.) A vízgazdálkodással összefüggő terület a patak medre és parti sávja, valamint a Vízmű 

területe.  
2.) A vízgazdálkodási területen a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, valamint a 

természetvédelemmel kapcsolatos építmények helyezhetők el az érintett hatóságok 
előírásai szerint.  

3).     Az épületek távolsága élővizektől a beépítésre nem szánt területeknél min. 50 m. 
4). A vízfolyások,csatornák karbantartása érdekében a vízfolyások mellett 6,0-6,0 m.    
     szélességű kezelősáv biztosítandó, amelybe a galéria-növényzeten kívül semmilyen más  
     létesítmény nem helyezhető el. 
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7. Építészeti követelmények a külterületek beépítésre nem szánt övezeteiben.  
Tájvédelmi előírások. 

 
 

       1). Beépítésre nem szánt területen új épületet építeni, meglévő építményt átalakítani,     
       bővíteni, rendeltetését, vagy használati módját megváltoztatni csak az Étv. 19.§. (2)   és a  
       HÉSZ 7.§-a szerint lehet.  
       2). A külterületi övezeti előírásoknak meg nem felelő meglévő épületek eredeti formában,     

 ill. jelen építészeti előírások betartásával, tájba illő módon újíthatók fel, ill. építhetők 
újjá. 

       3). A területen csak hagyományos épületszerkezetű, tájba illő, oromfalas 42-450 –os     
       hajlású nyeregtetős épületek  építhetők. Anyaga  lehet: kő, tégla, világos színű vakolat,   
       tetőfedése égetett cserép,nád,    
       Épület-szélesség max. 6,00 m. 
       A terepszint alatti építmény alapterülete -egyéb előírás híján-a telek 10 %-át nem     
       haladhatja meg.  

 4). A külterületen lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegű építmény, erkély, loggia, 
nyitott vízmedence nem helyezhető el. 

  5). A beépítésre nem szánt területeken kerítés csak élősövényből létesíthető, kivéve az       
   erdővel, gyeppel   határos területeken  a vadvédelmi célú kerítést. (növényzettel kísért    
   vadvédelmi háló)  

      6). Az utak, patakok, árkok mentén az élővilágot és a táj esztétikai megjelenését gazdagító     
      erdősávok, fasorok telepítendők. A fásításokra táj-és településesztétikai tanulmányterv     
      készítendő a tájra jellemző lombhullató fafajok fegyelembe vételével. 
      7) Új közművezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhető. 

 
 

IV. Fejezet. 
VÉDELMI JELLEGŰ RENDELKEZÉSEK. 

 
8.§.. 

 
A közterületek arculatának védelme, alakítása. 

 
/1/. A  közterületeken a Helyi Önkormányzat hozzájárulásához kell kötni és a 
helyi hagyományok szerint kell engedélyezni, ill. szabályozni: 

     a/. Utcabútorok, berendezések elhelyezését. 
     b/. Reklám- és információs táblák elhelyezését. 

 
/2/.A magas építmények, tornyok a belterületen nem helyezhetők el.  
/3/. A terek, teresedések, zöldterületek tudatosan úgy alakítandók ki, hogy 
minden területrésznek legyen funkciója (Pihenés, idegenforgalom, tájékoztatás, 
emlékművek-és táblák, utcaberendezések elhelyezése) a közlekedési területek 
és közműsávokon túlmenően. 
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9.§. 
Tájvédelmi előírások. 

 
       1/. A külterület beépítésre nem szánt részein 8.00 m.-nél kisebb-kertgazdasági területnél 
        6.00 m.-nél kisebb- szabályozási szélességű  utak nem alakíthatók ki. 
       2). Az övezettől eltérő terület-felhasználás tovább folytatható, de a tevékenység nem    
        bővíthető. A tovább-hasznosítás feltétele, hogy annak káros környezeti, tájképi hatása        
       nincs.  
       3) 1.0 m-nél nagyobb (magasabb, mélyebb) földmunka csak a növény-és talajvédelmi -ill.     
       természetvédelmi    
       hatóság hozzájárulásával végezhető. 

4).A kertes övezetben lévő vízárkok partjait és oldalait védő növényzet védendő. Ki-
vágása csak indokolt esetben a talajvédelem biztosításával engedélyezhető. A vízmosás 
további mélyülését meg kell akadályozni. 

      5). Az utak, patakok, árkok mentén az élővilágot és a táj esztétikai megjelenését gazdagító     
      erdősávok, fasorok telepítendők. A fásításokra táj-és településesztétikai tanulmányterv        
      készítendő a tájra jellemző lombhullató fafajok fegyelembe vételével. 
      6). A meglévő fasorok védelméről, kiöregedésük előtt új egyedek telepítéséről és neve-   
      léséről a terület tulajdonosának gondoskodnia kell 
      7).Hirdetőtáblák, reklámfeliratok elhelyezése engedéllyel lehetséges az alábbiak szerint: 

• Óriásplakátok nem helyezhetők el. 
• Hirdetőtáblák, reklámfeliratok max. mérete 1 m2 lehet. 

     8). 6 m-nél magasabb építmények építése tájesztétikai vizsgálat és látványterv alapján csak    
     a természetvédelmi hatóság kedvező véleménye és az Önkormányzat hozzájárulása esetén      
     lehetséges. 
     9). Szélerőművek Szőc közigazgatási területén külön hatásvizsgálat alapján helyezhetők el. 
     Családi szükségletet ellátó 6.0 m.-nél alacsonyabb szélkerekek a KÖH és a Természet-  
     védelmi Hatóság véleménye alapján telepíthetők, de nem telepíthetők az ösfalu területén 
     10). Növény-telepítésnél felhasználandó a „Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága     
     által telepítésre javasolt növények jegyzéke” (7.sz melléklet) 

 
 
 
 
 
   10.§. 

 
Településszerkezet, falukép, műemlék,-és építészeti értékvédelem. 

 
/1/.Országos műemléki védelem alatt álló létesítmények védelmét törvény 
szabályozza. (jelenleg a 2001.évi LXIV.tv.) 
Ezeket a mindenkor érvényes Műemlék-jegyzék  tartalmazza. 
Szőc területén ilyen nincs. Amennyiben később védettség alá kerül egy épület, 
építmény, úgy a védett műemlékek esetében  KÖH engedélyező hatóságként   
működik közre. 

 
/2/.Helyi védelem alá kell helyezni részletes vizsgálat alapján külön Önkormányzati     
     Rendelettel és ott megalkotni a védelemre vonatkozó sajátos építési előírásokat. 
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 ( A Rendelet tartalmazni fogja  komplexen a kulturális örökség,-a környezet és 
 a természet helyi védelmét) 
 
/3/. Sajátos előírások a helyi védelemre és az ősfalura vonatkozólag. 

 
a/. Terület-egységek: 
- Az ófalu területén az oldalhatáron álló, hosszútelkes beépítési jelleg megtartandó. 
       utcavonali telekosztás nem végezhető. 
- A  jellemző utcaképek, légtér-arányok, tetőformák nem változtathatók meg. 
- A területen nyúlványos telek nem alakítható ki, utcavonali telekosztás nem 

végezhető. 
- Az ősfalu területén kerítést építeni, felújítani a hagyományos kő-és faszerkezetű 

megoldásokkal lehet. 
- A Kossuth L.u. és a templom környéke kialakult teresedései megtartandók zöld-  

felületeivel, utcabútoraival együtt. 
- A területen csak őshonos növények telepíthetők. (Melléklet) 
- A jubileumi park tovább-fejlesztését szakképzett kerttervező által készített     
      kertészeti terv alapján kell elvégezni. 

 
b/. Egyedi épületek, építmények: 
    - Egyedi védelemre javasolt épületeket, építményeket az 1.sz Melléklet tartal-     
      mazza. 
    -A helyi védelemről szóló Önkormányzati Rendelet elkészítéséig a védett épületek      
     és építmények esetében kiemelten érvényesíteni kell az övezeti szabályozásokban 

az építészeti kialakításokra vonatkozó rendelkezéseket. 
       - A védelemre javasolt területen az épületek utcavonali szélessége max.7,5 m. 

        építménymagassága pedig 4,0 m. lehet. 
      - A megengedett építménymagasságtól függetlenül a kialakult ép. magasságot is     
        figyelembe kell venni. 
     - A védelemre javasolt épületek tömegarányai, építészeti elemeinek jellege nem 
        változtatható, a jellemző fehér homlokzati szín megtartandó, ill. helyreállítandó. 
    - Az utcavonalon csak hagyományos arányú és méretű nyilászárók helyezhetők el. 
 
c). A R. elkészültéig az Építési Hatóság az e rendeletben helyi védelemre javasolt      
     létesítmények engedélyezése keretében kérheti a Tervtanács közreműködését. 

 
 /4/.A műemléki szakhatóság (KÖH) közreműködése: ( jelenleg a 2001.évi LXIV.tv) 
   
  a). Építésügyi hatóságként jár el: 

- A műemléken végzett építési munkák esetén, ha azok építési engedélyhez 
kötöttek. 
- A műemlékeket érintő területhasznosítási és telekalakítási ügyekben. 
b) Szakhatóságként jár el: 
- Nyilvántartott régészeti helyeken. 
- Műemléki területeken. 
- Kulturális javakkal kapcsolatban a külön jogszabályban meghatározott 
esetekben. 
- A településrendezési eszközök készítése esetén. 
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c). A Hivatal engedélye szükséges az egyébként ép. engedélyhez nem kötött 
alábbi tevékenységekhez: 
- Védett régészeti területeken végzett 30 cm-nél mélyebb földmunkák ill. a 
terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változásokhoz. 
- A kulturális örökség jellegét és megjelenését tartósan érintő munkákhoz. 
- Műemléki területen reklámok elhelyezéséhez. 
- Műemléki falfelülete, szerkezetek kutatásához. 
- Műemlék funkciójának, használati módjának megváltoztatásához. 
- Műemlékhez tartozó ingatlanon fakivágáshoz-és telepítéshez. 
- Műemlék , vagy egyes szerkezetek elmozdításához. 
- Megóvási, restaurálási munkákhoz. 
- Fényforrások elhelyezéséhez. 

  
- A védett épületek átalakítása, bővítése esetén. 
- A védett utcaszakaszon valamennyi épület utcai homlokzatának felújítása 

esetén. 
              -     A védendő utcaszakaszon az utcaképet befolyásoló mindennemű építési        

                             munka, engedélyhez kötött oszlopok, táblák, utcabútorok     elhelyezése     
                             esetén. 

  -    A védett környezetben minden építési munka esetén. 
 
 
 
/5/. Régészet.  
a).A település közigazgatási területén található nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a 
Melléklet 3. pontja helyrajzi számok szerint tartalmazza. 

 b).Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a KÖH szakhatóságként jár el. A Hivatalt 
be kell vonni az elvi építési engedélyezési és az építési engedélyezési eljárásba. 

    A templom környezetében (Topográfia 59/3) bármilyen föld-és építési munka meg-
kezdéséhez engedélyt kell kérni a KÖH-től. 

 c). Ha nyilvántartott lelőhelyekkel érintett területeken kívül, a terület-előkészítési 
munkák során régészeti emlék kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) 
köteles: 
• a tevékenységet haladéktalanul felfüggeszteni és szüneteltetni a Laczkó Dezső 

Múzeum nyilatkozatának kézhezvételéig, 
• a helyzín és a lelet őrzéséről –a felelős őrzés szabályai szerint –a jegyző vagy az 

illetékes a múzeum, ill. a Hivatal intézkedéséig gondoskodni, 
• az emléket, vagy a leletet a települési önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul 

be kell jelenteni, ezzel egyidejűleg értesíteni kell a múzeumot és a Hivatalt. E 
kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt 
egyaránt terheli. 

Fentiek a belterület egészére érvényesek kiemelten. 
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11. §. 
A környezet védelmére vonatkozó előírások. 

 
1) A környezet védelmére vonatkozó előírásokat együtt kell kezelni más szakági előírásokkal. 

 
2) A levegő védelme. 
 

a) A település levegőtisztaság-védelmét a , valamint a légszennyezettségi ökológiai 
határértékeket a vonatkozó rendeletek szerint kell biztosítani. 

       b). Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, ami légszennyezést, vagy     
            határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való           
            terhelése.  

d) Veszélyes és kommunális hulladék megsemmisítése a tervezési területen tilos. 
e) Felületi szennyezést okozó anyagokat a település területén csak az anyagfajtának 

megfelelő járművel szabad szállítani.  
f) A levegő védelmével kapcsolatos egyes jogszabályokról szóló jelenleg érvényes 

21/2001. (II. 14).  Korm. rend. 6.§.(1) bekezdése alapján a rendelet 2. sz. 
mellékletében felsorolt  

g) tevékenységek esetén, a mellékletben meghatározott kiterjedési védelmi övezetet kell 
kialakítani a rendelet hatálybalépését követően létesített új légszennyező források 
körül.  

h). A hulladékok nyílt téri illetőleg házi tüzelőberendezésben történő égetése, lábon álló 
növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkező hulladék égetése a 
levegő védelmével kapcsolatos egyes jogszabályokról szóló  Korm. rendelet  szerint tilos, 
ezért ezt a szabályozást a településen is érvényesíteni kell. 

 
3) A vizek védelme. 
 

a)  Lakó-és intézmény jellegű épületekre csak akkor adható ki használatbavételi 
engedély,  ha az a szennyvízcsatorna hálózatra rákötött, vagy a hatóságilag 
engedélyezett szennyvíz-gyűjtő elkészült és a szennyvíz elszállítása megoldott.  
 b).A vízfolyásokba növényvédő szer, szerves és műtrágya, illetve bármilyen 
szennyező hulladék bejutását meg kell akadályozni.  
c).Tilos a szennyvizet elhagyott kútba, árokba, csapadékvíz csatornába, vízfolyásba    
bevezetni, gyűjteni vagy elhelyezni.  

     d).A felhagyott korszerűtlen közműpótló szennyvízgyűjtők felmérése, megszüntetésük 
szükséges.  

    e).A mezőgazdasági művelést korlátozott vegyszer és műtrágya használat mellett lehet 
környezetkímélő vagy extenzív módszerekkel folytatni, hogy a vízfolyásokba 
műtrágya és trágyalé ne kerülhessen.  

    f).Megoldandó a csapadékvíz elvezető árkok felújítása, rendbetétele, folyamatos    
    karbantartásának biztosítása. A hullámterek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó    
    vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló 21/2006       
   (I.31). sz. Korm. rend. értelmében  kell gondoskodni. 
    A vízelvezető árkok között parti sávnak legalább 1, 0 m szélességűnek kell lenni a         
     közvetlen hozzáférés, tisztítás, karbantartás érdekében.  
   g). A bel és külterületi vízelvezetők műszaki állapotát javítani szükséges. Tervet kell    
   készíteni a felújításukra, mederrendezésükre.  
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   h) A  források műszaki állapotát fel kell tárni és környezetük rendbetételére tervet kell 
készíteni.  

  i).Szőc település „A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról” szóló rendelet és a vonatkozó Korm.rend.  szerint kiemelten 
érzékeny terület. A felszín alatti vizek védelme érdekében a vízminőséget a mindenkor 
érvényes előírások alapján kell biztosítani. A tervezett területhasználatok 
meghatározásánál szükséges betartani a határértékeket. 

j).A felszíni vizek védelme érdekében az egyéb Korm. rend. előírásait  is szükséges 
betartani.  

k). A vízkészlet védelmét jelenleg a 123/1997 (VII.18) Korm. Rend. szerint kell 
biztosítani. 

l). A víziközművek elhelyezésénél az MSZ 7487/2-80 és MSZ.7487/3-80 szabványokat, 
az ivóvízvezeték védősávjának kialakításánál a 123/1997 (VII.18) Korm. Rend. 4.sz 
mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni. 

n). A kiépítendő szennyvízcsatorna-hálózatba bevezetendő káros szennyvizek nemei és 
határértékei nem haladhatják meg a mindenkori rendeletekben előírtakat. 

 Állati eredetű szennyvizek és csapadékvizek közcsatornába nem vezethetők be. 
 

4) A föld védelme. 
   a).A települési hulladékot csak az e célra rendszeresített edényzetben lehet elhelyezni.  

b).A településen a környezetet károsító ipari tevékenység nem folytatható, ill. nem 
engedélyezhető. 

c) Mindenfajta kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató tevékenység csak a talajszennyezés 
kizárásával történhet.  

d) A termőföldön létesítendő építményeket úgy kell megtervezni és megépíteni, hogy 
azok a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne akadályozzák. A hasznos talajréteg 
megmentéséről gondoskodni kell. 

e) Önkormányzati határozatban kell intézkedni a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről. 
f) Növényvédő szer, műtrágya csak fedett helyen, talajtól elszigetelten tárolható. 
g) A területek művelési ágból való kivonását önkormányzati rendelettel elfogadott 

ütemterv szerint kell megvalósítani.  
h). Gondoskodni kell az állati hulladék megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról. 

 
 

5) A zaj és rezgés elleni védelem. 
 

a) A településen a létesítmények tervezésénél, megvalósításánál a zaj és rezgés elleni 
védelemnél a vonatkozó rendeletek előírásai. szerint kell eljárni.  

b) A zaj elleni védelemre a Rendezési Terv alábbi intézkedéseit illetve megoldásait be 
kell tartani.  
-Szabályozási szélességek 
-Védő zöldsávok és zöldterületek. 
-Közlekedési intézkedések (sebességhatárok) 
-Új létesítmények tervezésénél a szükséges intézkedések előírása. 

c) A jelenleg érvényes rendelet szerinti határértékek: 
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-üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei (1. sz. melléklet)  
üdülőterület:   nappal (6-22 óra):45 dB éjjel (22-6 óra): 35 dB 
lakóterület:   nappal (6-22 óra):50 dB éjjel (22-6 óra): 40 dB 
 

d).-Az építőipari kivitelezési tevékenységből származó zaj megengedett határértékei    
     (LTH), ha az építési munka időtartama 1 hónapnál hosszabb, de 1 évet meg nem   
      haladó (2. sz. melléklete) 

üdülőterület:   nappal (6-22 óra):55 dB éjjel (22-6 óra): 40 dB 
lakóterület:   nappal (6-22 óra):60 dB éjjel (22-6 óra): 45 dB 

e) Gépjárművek közlekedéséből származó zaj elleni védelmet a közlekedési alátámasztó 
munkarész konkrét számításaiban előírt eszközökkel lehet és kell biztosítani.  

f). Telephelyen a megengedett határértéket meghaladó zajkibocsátó létesítmény 
üzemeltetője köteles a zaj mértékét a határértéknek megfelelően csökkenteni. E  

      kötelezettség elmulasztása esetén a létesítmény üzemeltetése korlátozható.  
g) Zajt keltő és zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, az 

eltérő funkciójú területeket úgy kell kijelölni, hogy a vonatkozó zajterhelési 
határértékek teljesítése biztosított legyen.  

h). Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, ill. üzemeltethető, 
hogy környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg a jogszabályban előírt zajterhelési 
határértékeket. 

i). Új lakóterületek esetén szükséges zajvédelmi létesítmény költsége nem terhelhető az út 
 kezelőjére. 
 

6) A települési környezet védelme. 
 

a) A lakótelkek be nem épített részét kertként kell fenntartani.  
b) Az előkerteket parkosítani, az utcákat fásítani kell.  

 c). Az ingatlanok használói, kezelői kötelesek az ingatlanuk határvonalától az    
           útszelvényig tartó területek gondozását (kaszálás, gyomtalanítás) elvégezni. 

d) Növénysávok kialakítás, zöldterületek növelése a közterületeken az Önkormányzat 
feladata. 

e) A lakóterületbe beágyazott termelő, szolgáltató telephelyek körül lehetőség szerinti 
zöld területet kell kialakítani. 

 
7) Az élővilág, a táj és természeti értékek védelme. 
 

a) A természetes és a művi elemek egyensúlyának megtartása érdekében intézkedni kell: 
-az erdők, rétek, legelők vízfolyások épségének és egységének a megőrzéséről, 
-új erdők telepítéséről, 
-a természeti és táji értékek védelmére és megőrzéséről. 

b) Fát kivágni csak a Jegyző  engedélyével szabad. Fakivágás engedélyezése esetén a fa 
pótlását közterületen minden esetben elő kell írni háromszor iskolázott tájhonos 
lombhullató példányokkal. 

c) A külterületen folyó gazdálkodást és építést a természet- és tájvédelem érdekeinek 
figyelembe vételével, azok sérelme nélkül kell végezni. A meglévő természeti  

     értékeket – források, erdők, kialakult felszíni formák, tájjelleg – fokozott védelemben     
     kell részesíteni. 
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    d) A természeti értékek védelme érdekében külterületen a tájkép szempontjából jelentősebb 
beavatkozásokat (pl.:0,8m-nél magasabb tereprendezés, kerítés-építés,támfalak) 
kizárólag a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet végezni. 

 Az erdészeti hatóság engedélyét kell kérni: 
         - idős fák kivágása, erdei haszonélvezetek alapítása, 
         - erdőterületek igénybevétele és megosztása, valamint az erdő művelési ág    
           megállapítása ill .megváltoztatása estén. 
    e) Szőc területén az utak (közlekedési utak, dűlőutak) mentén fasorok telepítendők. Az 

ültetendő fasorok csak honos fafajtákkal lehetséges. Az utak melletti fasorok, rézsűk, 
árkok és egyéb hulladékterületek gondozását a tulajdonosok kötelesek elvégezni. 

 f). A kialakult tájsebek rendezése szükséges. A felhagyott egykori kőfejtők tájba illeszté-   
    sére, feltöltésére tájrendezési tervek készítendők. 

    g)Szőc területén az élővilágot, a természetes flórát és faunát, a természeti területeket    
       gondos emberi tevékenységgel védeni szükséges. A meglévő természeti értékeket –  
       vízfolyások, erdők, gyepterületek, felszíni formák, tájjelleg, nyílt karszt területek –  
       fokozott védelemben kell részesíteni. Elő kell készíteni a Dny-i terület természetvédelmi  
       oltalom alá  való helyezését. 
   h).A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek (esztétikai, természeti     
       értékek), a jellemző természetes rendszerek megóvását.  
      Az ingatlanok és épületek kialakítása, fejlesztése és használata során a meglévő  
      tájkarakterhez kell illeszkedni. A táj jellegét, esztétikai, természeti értékeit veszélyeztető  
      tevékenység céljaira építményt elhelyezni tilos.  
  i).Az új épületek építésénél, illetve a régebbi épületek felújításánál a területre jellemző  
     építészeti megoldásokat kell alkalmazni.  
  j).A nyílt karszt területeken művelési ág váltás, illetve más célú hasznosítás csak az   
    adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, illetve a tájkarakter  
    erősítése, valamint közmű, közút építése érdekében engedélyezhető.  
 k).A területeken a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők. Nagyobb mértékű  
   tereprendezés csak a vízháztartás kedvezőbbé tétele (belvízrendezés, árvízvédelem,  
  vízvisszatartás, halastó működtetés stb.) céljából végezhető.  
 l).Szőc külterületén a tájjelleg megőrzése, illetve fokozása céljából csak a tájra  
   jellemző, őshonos, a Nemzeti Park által ajánlott növényfajok telepíthetők. A    
   könnyen törő, szemetelő, illetve allergiakeltő fafajok telepítése tilos.  
 m).Szőc külterületén a szerkezeti jelentőségű utak, vízfolyások, időszaki csatornák  
    mellé fasorokat, védősávokat kell telepíteni és a növényzetet fel kell újítani, ki kell  
   egészíteni.  
 n).Gazdasági területen a telekhatár mentén legalább 15 méter széles, 3 szintű takaró  
    zöldsáv létesítendő.  
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8). Hulladékgazdálkodás. 
 

a). A település hulladék-gazdálkodását a 2000.évi XLIII.tv. előírásai szerint kell 
megszervezni. 
b). A szilárd települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységet a 213/2001 (XI.14) Korm. 
rend. szabályozza. 
c). A települési hulladékot csak az Önkormányzat által szervezett módon lehet gyűjteni. 
d). Veszélyes hulladék gyűjtése, tárolása és elszállítása a település közigazgatási területén 
belül a 98/2001 (VI.15) Korm. Rend. szerint történik. 
e). Önkormányzati Határozatban kell intézkedni a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről. 

   f). Kizárólag hulladékszegény ipari technológiák telepítését szabad engedélyezni  korlá- 
   tozással úgy, hogy a keletkező hulladékok hasznosítására, ártalmatlanítására  rendelkezésre  
  álljon engedéllyel és kapacitással rendelkező szolgáltató szervezet.  
  g). Az illegális hulladék-lerakást meg kell tiltani és akadályozni. 

 
 

12.§. 
A tűz elleni védelemre vonatkozó előírások. 

 
/1/. Általános előírások. 

 
a/. A község egész területén a tervezésnél és a létesítmények elhelyezésénél be kell 
tartani az érvényes Országos Tűzvédelmi Szabályzatot. 
b/. Szőc Község területén a vízvezeték-hálózat tűzvédelmi szempontból 
felülvizsgálandó és a szükséges rekonstrukciók végrehajtandók. 

 
/2/. Oltóvíz mennyiségének biztosítása. (46.§.8.) 

 
a/. Jelenleg a község víz-szükséglete a vízbázisnál rendelkezésre áll. 
b/. A rendelkezésre álló vízmennyiséget a vízellátó rendszerrel úgy kell elosztani, 
hogy a mindenkori legnagyobb tűzszakasz oltóvíz-mennyisége biztosítható legyen. 
c/. További víznyerő helyként figyelembe vehetők: 

-50 m3-nél nagyobb befogadó-képességű vízmedence. 
  -Természetes felszíni vizek, melyek távolsága a védendő létesítménytől max. 500 m. 
 d/. A vízvezeték-hálózatot úgy kell méretezni, hogy a településen a kommunális    
  átlagos, a létesítményekben pedig a technológiai víz mellett a meghatározott oltóvíz- 

mennyiség egyidejűleget biztosítsa. (46.§.) 
e/. A település fejlesztése, ill. a létesítmények létesítése, bővítése esetén az oltóvizet az 
egyes szakaszok használatba vételével egyidejűleg kell biztosítani. (46.§.9.) 

 
/3/. Vízvezeték-hálózat kialakítása. 

 
a/. a hálózatot úgy kell kialakítani, hogy a megfelelő oltóvíz-mennyiség a település 
minden pontján biztosítható legyen. Kivéve a 2/c pontban foglalt eseteket. 
b/. a vezetéket úgy kell kialakítani, hogy a minimális átmérőjük 100 mm. legyen, kör-
vezeték esetén 80 mm. ill. az alábbi teljesítményeket biztosítsa: (46.§.) 
„A” és „B” tűzveszélyességi osztálynál  400 kPa (4 bar) 
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„C”  „     „   300   „   (3  „   ) 
„D” és „E” „     „   200   „   (2  „   ) 

 
/4/.Tűzcsapok elhelyezése. 

 
a/. A tűzcsapok távolsága a védendő létesítménytől 100 m.-nél nagyobb és egymástól 
5 m.-nél nem lehet. (49.§.5.) 
b/. A tűzcsapokat  föld feletti kialakításban kell elhelyezni. (49.§.) 
c/. Valamennyi tűzivíz-szerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az oltóvíz tűzoltó-
gépjárművel mindenkor kivehető legyen.(46.§.11.) 
d/. a tűzcsapok elhelyezését  a területileg illetékes önkormányzati tűzoltósággal 
egyeztetni kell.(49.§.3.) 
 

/5/.Utak méretezése. 
a/. A tűzoltóság vonulása és működése céljára az építményekhez olyan utat, ill. 
területet kell biztosítani, amely alkalmas tűzoltógépjárművek nem rendszeres közle- 
kedésére és működésére.(22.§.1.) 
b/. Az utak szélességének tervezésekor figyelembe kell venni, hogy tűzcsapoknál úgy 
kell felállítási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú 
közlekedési út szabadon maradjon. (49.§.8.) a tűzoltógépjárművek részére  
 

 
/6/.Tűzvédelmi felületek. 

a/. Ahol erdő és lakó-vagy ipari épületek határosak, ott szántott tűzvédelmi felületet 
kell közbeiktatni. 
b/. Ugyancsak szántott tűzvédelmi felületet kell létrehozni a főutak mentén is. 

/7/. Tűzjelzés. 
A tűzjelzés céljára „a településen mindenki által bármikor igénybevehető nyilvános 
távbeszélő állomást kell üzemeltetni. 

 
13.§. A Megyei terv korlátozásra vonatkozó övezetei és előírásai. 

 
 a). A komplex tájrehabilitációt igénylő övezetekre a környezeti adottságokhoz iga- 

zódó, kíméletes  tájhasználatot lehetővé tevő rehabilitációs tervet kell készíttetni a
 jelenlegi hasznosítás befejezése utána. 

Ilyenek a véderdők, védelmi célú zöldfelületek, a nagyobb méretű bányagödrök esetén 
idegenforgalmi célú hasznosítás. 
b). A kiemelten fontos érzékeny természeti területek övezetének védelme az alábbiak 
szerint biztosítandó: 
- Ivóvízbázist veszélyeztető tevékenység nem folytatható. 
- A talajszerkezetet kímélő agrotechnikát kell alkalmazni. 
- Gyepek, kaszálók, legelők megtartása. 
- Fás és zöldfelületek, védőfásítások, védőerdők megtartása, ill. növelése őshonos 
   fafajokkal. 
- A gyep-és erdőgazdálkodás, állattartás a természetvédelmi érdekek betartásával    
   folytatható. 
- A vizes élőhelyek rehabilitálása után azokat folyamatosan karban kell tartani. 
- A nitrátveszéllyel járó tevékenység nem folytatható. 
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- Melioráció csak a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával végezhető. 
c). A tájképvédelmi terület  övezetében  (Határvölgyi erdő)betartandó előírások: 
- Külszíni bányatelek csak nemzetgazdasági érdekből létesíthető a táj-és 
természetvédelmi hatóság hozzájárulásával. 
- Erdőterületen csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatást-
oktatást szolgáló épületek elhelyezése lehetséges a rendezési tervövezeti előírásai és a 
természetvédelmi értékek védelmének figyelembe vételével. 
- Művelési ág megváltoztatása, ill. más célú területhasználat csak az adottságoknak 
megfelelő tájhasználat kialakítása, ill. a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút 
építése érdekében engedélyezhető. 
- A megyei tervnek az övezetre vonatkozó egyéb előírásait a terv és a HÉSZ megfelelő 
fejezetei szerint kell betartani. 
d). A vízeróziónak kitett területek övezetében 
- a szántóterületeken gyepesítéssel, erdősítéssel kell védekezni az erózió ellen 
- ahol nincs lehetőség a művelési ág megváltoztatására, jó talajvédő növények 
termesztésével, valamint megfelelő agrotechnika alkalmazásával csökkentendő az 
erózióveszély. 
 
 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

14.§. 
 

Sajátos jogintézmények. 
 
    /1/. Építésjogi követelmények. 
 

a). Építési munkát végezni az OTÉK-ban foglaltak  és jelen    HÉSZ előírásai szerint 
lehet. 
b). A beépítésre szánt területen az épületeket az építési tv. szerint csak építési telken 
lehet elhelyezni. 
c). A beépítésre nem szánt területen épületet, átalakítani, bővíteni a HÉSZ beépítésre 
nem szánt területeinek szabályozási előírásai szerint lehet abban az esetben, ha: 

• A terület rendeltetésszerű használatát szolgálja, 
• Közérdeket nem sért, 
• Az építmény csak a hozzátartozó terület jelentéktelen hányadát veszi igénybe 

és biztosított, hogy a telek területe nélkül nem idegeníthető el. 
 

/2/. Kötelezések. 
 
a/. Helyrehozatali kötelezettség terheli mindazon épületek tulajdonosait, melyeket  
statikus szakértő életveszélyesnek minősít, vagy amelynél a településképet súlyosan 
rontó hatása miatt az építési hatóság azt előírja.     

  b/. Beültetési kötelezettséget kell előírni: 
- Valamennyi építési övezetben a szabályozásnál előírt mértékig. 
- A Szabályozási Terven jelölt védő-zöldsávok megvalósítására 

 
 /3/ A temető 50 m.-es körzetében nem végezhető bűzös, zajos tevékenység. 
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 A temető-bővítés területén a szélső 30 m.-es sávot növényzettel kell telepíteni és 
koporsós földbe-temetés nem végezhető  

 
/4/. A korlátozások, tilalmak, kötelezések esetén az érdelelteket az Építési 
Hatóságnak Egyedi határozattal értesítenie kell. 
 
/5/. Telekalakítási folyamat során az érvényes tv.és jelen HÉSZ elő- 
írásai szerint kell eljárni. 

 
/6/. A kiszolgáló utak céljára a Szabályozási Terv szerint szükséges terület-részletek  
 az Önkormányzat javára igénybe vehetők és  lejegyezhetők az alábbiak szerint: 
 
a). A szabályozási terv által javasolt helyi közút létesítése, bővítése, vagy szabá-
lyozása érdekében szükséges területet az építési hatóság kisajátítási eljárás nélkül – a 
kártalanítás szabályai szerinti kártalanítás mellett – az érdekeltek hozzájárulása 
nélkül az önkormányzat javára lejegyezheti. 
b). Ha a telekalakítási eljárásra, vagy a közút kialakítására az érdekeltek kérelme 
alapján kerül sor, a lejegyzésért nem jár kártalanítás. 
c). Amennyiben a lejegyzéssel érintett ingatlan a rendeltetésének megfelelő 
használatra alkalmatlanná válik, úgy a tulajdonos kérelmére az egész telket igénybe  
kell venni. 
d). Az ingatlan helyi közút céljára igénybe vett részéért járó kártalanítás összegének 
meghatározásánál figyelembe kell venni a helyi közút megépítéséből, ill. az ezzel 
összefüggő közművesítésből eredő ingatlanérték- növekedés összegét. 
 
/7/. Útépítési és közművesítési hozzájárulás. 
 
a). A helyi közutakat és közműveket legkésőbb az általuk kiszolgált építmények 
használatba vételéig meg kell valósítani. 
b). A helyi közutakat és közműveket, amennyiben a település önkormányzata léte- 
sítette, úgy annak költségét részben, vagy egészben az érintett ingatlanok tulajdono-
saira háríthatja. A hozzájárulás mértékét és arányát önkormányzati rendelettel kell 
szabályozni. 

 
           15.§. 
Záró rendelkezések. 

        1/. Jelen rendelet 2007. október. 15. napján lép hatályba.. 
 
/2/. Jelen  Szabályozási Terv Szőc ÁRT  –t /PANNONTERV 10/1994(XII.06)Msz.-ú 
tervét/ hatályon kívül helyezi.. 

 
 /3/Ezen Helyi Építési Szabályzat hatályon kívül helyezi fenti ÁRT.-hez készült    
 Szabályozási Előírásokat is, melyet Szőc Község Képviselőtestülete 
10/1994(XII.06).sz.-ú Rendelettel hagyott jóvá. 
 
/4/. Településszerkezeti Tervet legalább 10 évenként felül kell vizsgálni és szükség    
     esetén módosítani. 
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     /5/. Jelen Rendelet előírásai nem vonatkoznak a befejezett építésrendészeti ügyekre. 
 

 
     /6/. Jelen rendelet 2007. október. 1. napján lép hatályba.. 
 
     / 

 /7/. Jelen szabályrendelet csak a szabályozási tervekkel együtt érvényes, azzal együtt 
értelmezhető és használható 
 

16.§. 
Fogalom-meghatározások 

 
- Mellékrendeltetésű épület az övezet leírásában meghatározott 

főrendeltetésűtől eltérő,  kiegészítő rendeltetésű épület, pl. 
gépkocsitároló, vagy a terület jellemző használatától  

      eltérő rendeltetésű épület, amely a telken az övezet alapvető rendel-    
      tetésének megfelelő építménnyel együtt, de külön egységben   létesül.      
      Nem azonos az OTÉK 1.sz Mell. 54. pontjában  felsoroltakkal. 
- Építési hely az OTÉK 1.sz. Melléklet 20.ponntja szerint értelmezendő.     
-  A terv szerint oldalhatáron álló épület a telekhatártól 1,0 m.-re 

helyezendő el. 
- A hivatkozott törvényi és rendeleti hivatkozások azok változása esetén a 

     -     mindenkor érvényes előírásokat jelentik. 
 

 
 
 
 
 

Szőc, 2007 szeptember 12. 
      
 
     Dr Széll András                                                                                 Dr. Horváth Zsolt 
     polgármester                                                                                             jegyző  
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mellékletek: 
 

 a). Szöveges  
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1/. Műemlékvédelem 
2/. Műemléki környezet. 
3/. Régészeti emlékek. 
4/. Egyedi védelemre javasolt létesítmények. 
5/. Javasolt területi védelem. 
6/. Egyedi tájértékek. 
7/. Ófalu védendő építészeti karakter-jegyei. 
8/. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága által 
     telepítésre javasolt növények jegyzéke. (Külön jegyzék szerint) 
9/. Belterületbe vonandó területek. 
10/. Lakóterületek ütemezése. 
    .  

b )Rajzi   
Belterület szabályozási terv (Bsza-1) 

  Külterület övezeti terve. (KÖV-1) 
 

 
ad.1/.Műemlékileg védett épület: 

 Nincs 
 

 
ad. 2/.  Műemléki környezetet: 

     Nincs. 
 

ad. 3/. Régészeti emlékek: 
 
59/1  A községtől Ény-ra a 7315.sz útól É-ra árpád-kori cserép-maradványok szálláshelyet 
    jelölnek. 
   KÖH Asz:  Hrsz: 041/1 
59/2.  Az 1.j.lelőhelytől Ny-ra Árpád-kori jellegű kerámia-maradványok és értékelhetetlen 
      őskori cserepek. 
   KÖH Asz:  Hrsz: 041/1,2 
59/3.  Kozépkori eredetű rk. templom román-kori szentéllyel és kerítés-maradványokkal 
   KÖHAsz:  Hrsz: 5,6,7,8,9/4, 11,14,15,23,24,83 
 
Az emlékek környezete régészeti érdekű területként kezelendő. 

     
ad. 4/ Egyedi helyi védelemre javasolt létesítmények: 

(A helyi értékek védelméről szóló rend.száma:12/2005 (X.01) 
 

A Helyi Védelemben álló létesítmények  kiegészítendők az alábbiakkal: 
 Gábor Á.u.16.sz lakóépület.    Hrsz. 170 
  Oldalhatáron álló, hagyományos oromfalas épület. 

Védendő az utcai homlokzatarányaival, falfelületeinek anyag-és 
színhasználatával. 

 Kossuth L.utcai fahidak                83 
2 
 

  A jellegzetes ácsszerkezet felújítás esetén is megtartandó. 
  Színe lehet barna, vagy zöld. 
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Már helyileg védett létesítmények: 
  A jelenlegi állapotuk, ill. az érvényes védelmi előírások szerint kezelendők. 
  Felújításnál anyaguk lehet fehérre meszelt vakolat és természetes kő. 
  Környezetük legalább 15 m.-es körben zöldterületként kezelendő. 
     Mária –kápolna,    83 
    Fő téren álló kőkereszt, 
  A szőlőhegyi úton (044 hrsz), a temetőben (82) és a főközlekedési út 

melletti kőkereszt (022) 
    Szőlőhegyi úton a Szent György kápolna és Szűzanya-szobor. (044) 
  

 
ad. 5/. Javasolt területi védelem. 

 
Ősfalu szerkezete. (Szab.terven körülhatárolva) 83 hrsz az 5-196 hrsz-ú telekekig 
 A széles, enyhén ívelődő Kossuth L. utcára települt oldalhatáros beépítéssel  
 az ősfalu. A beépítés jellege megtartandó. 
Kossuth L.u. terven kijelölt szakaszának utcaképe.  83   hrsz.   a 14-56  hrsz. 

Az utcakép védelme érdekében megtartandó a beépítési vonal, a kialakult 
légtérarányok és az átlagos építménymagasság. 

Temető területe.     82   hrsz. 
A HÉSZ 5.§. /6/ pont kell biztosítani a temető kulturált kialakítását és szakrális 
jellegét. 

Jubileumi park     208/2 hrsz. 
 A közösségi tér szerepét visszafogott beépítéssel, őshonos növények telepítésével kell 
 megvalósítani. 

 
 

ad. 6/.Egyedi tájértékek. 
A táj és az egyedi értékek védelmét a HÉSZ 9.§.előírásai szerint kell biztosítani. 
 
-A Határvölgy területét és a Dk-i erdős területet magába foglaló tájképvédelmi övezet 
-Ugyancsak a Határvölgy területére eső ökológiai folyosó. 
-A települést a D-i oldalon keretező dombos erdőterületek. 
- Az elszórtan elhelyezkedő geomorfológiai formák. 
-A közigazgatási terület Dny-i részén található 1 fokozottan védett és 27 védett növényfaj. 
  ( 082,083, 084, 086, 087, 090/2, 090/3, 090/4 hrsz) 
 A fenti terület természetvédelmi oltalom alá vonását javasoljuk 

 
ad. 7/ Ófalu védendő építészeti karakter-jegyei. 

A HÉSZ megfelelő fejezeti előírásai, elsősorban a 10.§. előírásai biztosítandók. 
 

-Az utcaszakasz keresztmetszeti térarányai (Ö-1 sz. terv szerint) és az épületek közötti, a 
beépítést jellemző térarányok. 
-Az utcaberendezések, fahidak. 
-Hagyományosan vakolt és főleg fehérre meszelt homlokzatok. 

3 
 

-Cserépfedésű tetők 42-450-os hajlásszöggel. 
-Kialakult fásítás és zöldfelületek. 

 33



 
 

ad. 8/. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága által 
telepítésre javasolt növények jegyzéke. 

(Külön jegyzék szerint) 
 

ad. 9/. Belterületbe vonandó területek. 
 
 

 Petőfi S. utca meghosszabbításában  0111/3 hrsz része lakótelek és út   3 ha 
 Kossuth L u.  „   0108       „     „      út         0,59 ha 
         „                         „   0111/2    „       Gksz        0,32 ha  
         „             „   0111/1    „       Gksz        0,29ha 
 Gábor Á.u.           „    075/1      „      „     út         0,11ha 
  „           „    075/2      „       lakótelek          0.3ha 
 
 
A/Belterületbe vonandó összesen:            4.32 ha
      

  
B/ Szőc belterületének mérete:                                                           37 ha   
 
C/ Belterület növelésének aránya:           11,7 % 
 
  

 
ad. 10/. Lakóterületek ütemezése. 

 
I. ütem: Belterületi foghíjak. (Folyamatosan) 
II.  „  Petőfi S.u. folytatása. (0111/3 hrsz.) 
III. „  Gábor Á.u. vége.        075/2      „ 
IV. „  Kossuth L.utcával párhuzamosan nyitandó új utca. (109-172 hrsz) 
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FÜGGELÉK 
 

A HÉSZ-t alátámasztó jelenleg érvényes felsőbbrendű rendelkezések. 
 
 

Általánosságban. 
 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési    
            követelményekről (OTÉK) 
 1997.évi LXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről. 
 
Konkrét előírásoknál 
3.§.  85/200 (XI.28)FM. rend. 
7.§./ OTÉK 42.§. 
      . 26/2005 BM.sz rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat. 
 1993.évi XLVIII.sz tv.  

79/2005(X.11) GKM rend. 
2003/1998 (XII.19) 

 75/2004 (X.8) Korm.rend.7.sz mell. 
10.§. 2001.évi LXIV.tv. 
11.§. 20/2001 (II.14) Korm.rend. 

14/2001.(V.9.) KÖM-EÜ-FVM együttes rend. 
          21/2001. (II.14) Korm.rend. 
          2003/2001 (X.26) Korm.rend. 
 2004/2001 (X.20) Korm.rend. 
 49/2001 (IV.3) Korm.rend. 
 28/2004 (XII.25) KvVM. rend. 
 219/2004 (VII.21) Korm.rend. 27/2004 (XII.25) KvVM. rend. 
          102/1996 (VII.12) és 98/2001 (VII.15) Korm.rend. 
 12/1983 (V.12) MT. rend. 
12.§. 26/2005 BM.sz.rend. 
13.§. 1997.évi LXVIII.tv    
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