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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. május 
31-i  n y í l t  ülésén, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, 
Bartis Márton, Eitler Gottfried, Dr. Farkas Erzsébet, Gulyás Sándorné, Hegyesi 
Zsuzsanna, Kardos László, Kovács István, Kovácsné Kincses Anikó, Mester 
Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor és Török Sándorné testületi tagok. 
Dr. Oláh Ernı címzetes fıjegyzı, Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Szakácsi 
Gyuláné jegyzıkönyvvezetı. 
 
Macsári József polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület ülése határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a meghívó 
szerinti napirendek megtárgyalását azzal, hogy az 5/6-os, 5/7-es és az ülés elıtt 
kiosztott 5/8-as elıterjesztéseket zárt ülésen tárgyalja a Képviselı-testület. 
Javasolja továbbá, hogy az 5/1-es és az 5/1/1-es napirenddel kezdje munkáját a 
testület. 
 
A javaslatokkal a Képviselı-testület egyhangúlag egyetértett. 
 
5/1, 5/1/1. sz. napirend: Rendelet a helyi építési elıírásokról. Határozat a 
településszerkezeti terv megállapításáról. 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az 5/1-es elıterjesztéssel kapcsolatban köszönti 
Kmetykó János tervezıt, aki a városrendezési tervet készítette. A városrendezési 
tervvel kapcsolatban készült a helyi építési elıírásokról rendelet-tervezet, melyet 
az idıközben történt jogszabályi változások miatt kötelezı volt elkészíteni, mely 
szerves része a rendezési tervnek. Továbbá az 5/1/1 sz. elıterjesztés a 
településszerkezeti tervet tartalmazza. Felkéri  Kmetykó János tervezıt, hogy 
röviden mutassa be a tervet. 
 
Kmetykó János tervezı: Röviden ismertetni kívánja a rendezési terv 
szükségességét. A jelenlegi rendezési terv elıdjét 2002-ben hagyta jóvá a 
Képviselı-testület. Az akkori jogi környezet lényegesen megváltozott, és miután 
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az önkormányzat elhatározta, hogy módosítani kívánja a rendezési tervet a 
logikusabb terület felhasználás miatt, közben kiderült, hogy a változások olyan 
lényegesek, hogy nem módosítás történt, hanem egy teljes körő felülvizsgálat. 
Ezért kell a testületnek teljesen új rendeletet alkotnia, és a szerkezeti tervet is 
teljesen újként megállapítani. A települést lényegesen érinti a rendezési tervben, 
a település szerkezetnek bizonyos megváltoztatása, a gazdasági 
követelményekhez való rugalmasabb alkalmazkodása.  A gazdasági területeket a 
város meglévı gazdasági területeinek a bıvítésével,  a vízmő mögötti területet – 
mely jelenleg kihasználatlan terület – gazdasági területté nyilvánítja, a régi 
rekultivációra kijelölt vízállásos területek egy részébıl is gazdasági terület 
bıvítés történt, dél felıl a városon belül a sorompótól Körösladány felé lévı 
gazdasági területen további területek kerültek megjelölésre egészen a vasúti 
töltés, illetve a 47-es út baloldalán egészen a csatornáig.  A város akart  
szalmaerımő létesítésére területet kialakítani a vésztározó területén, mely sajnos 
a hatóságok ellenállásra miatt nem lehetséges, mivel az árvízvédelmi vésztározó 
területén semminemő építkezés nem folytatható. Több olyan kisebb módosítást 
hajtottak végre, amely kereskedelmi szolgáltató területekkel jár. Legjelentısebb 
munkát az jelentette a tervezık számára, hogy a megváltozott jogi 
követelmények és a településrendezési terv készítésére vonatkozó törvényeknek 
és jogszabályok változásának megfeleltessék a tervet. Pl. a korábbi 
mezıgazdasági üzemi területeket korábban iparterületként kellett kezelni, most 
különleges mezıgazdasági üzemi területként kell szerepeltetni. Sok példát tudna 
sorolni, pl. a környezetvédelem, a természetvédelem kapcsán jelentıs 
szigorodások voltak, melyek a rendezési tervben és a szerkezeti terv minden 
vonatkozásában megtalálhatók. A helyi építési szabályzatot rendelettel kell 
megállapítani, mely bonyolult és komplikált rendszert alkot. Lényeg, hogy a 
város egész területére ki van alakítva az építési szabály. A terv készítése a 
jogszabályok változása miatt húzódott el, valamint a rendezési terv módosításból 
felülvizsgálat lett. Elmondja, hogy a törvény hatálya 10 évig érvényes, melynek 
erejénél fogva 10 évig nem kell teljes  felülvizsgálat alá vonni Szeghalom 
rendezési tervét, de idıközben módosításokra, korrekciókra lehetıség van. 
 
Macsári József polgármester: A városrendezési tervet sokszor tárgyalta a 
Képviselı-testület. Szomorúnak tartja, hogy a jogszabályi változások és a 
szakhatósági határozatok miatt két és félévbe került, hogy a tervet úgy 
változtassák, hogy a helyi igényeknek megfeleljen, melyet szükség esetén 
bármikor módosíthatnak. Megjegyzi, hogy a záró tárgyalásra több mint 35 
szakhatóságnak küldtek meghívót.  
 
Török Sándorné testületi tag: Kérdése a 16. § (4) bek. c./ pontjával 
kapcsolatosan,  hogy beépítettség maximuma korábban mennyi volt. A rendelet-
tervezetben megjelölt 50 %-os beépítettséggel a túlzott beépítettség enyhül. 
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Kovácsné Kincses Anikó testületi tag: A 39. § kapcsán kérdezi, hogy a Baross 
utcában kiegészítı táblát lehetne-e a kerékpárosok részére kihelyezni, mivel az 
egyirányú, továbbá a Csaba utca is egyirányú, így nehezen közelítik meg az ott 
lakók a saját otthonukat kerékpárral. 
 
Dr. Farkas József alpolgármester: A 16. § (3) bekezdéssel kapcsolatos kérdése 
a lakóövezeten belüli építkezést illetıen, hogyan kell értelmezni a lakosság 
ellátására szolgáló kereskedelmi egységet, mert szerinte a Széchenyi utca a Lidl 
áruházig ilyen jellegő terület lenne, ugyanakkor az egyik vállalkozó nem 
kaphatott támogatást, mivel az a terület lakóépület építésére szolgáló terület. Az 
is a lakosság ellátását szolgálta volna, mivel mőszaki cikkeket kívánt árusítni, 
mely nem zavarta volna a lakosság ott élését. Másik kérdése a lakótelken belüli 
árúsításra vonatkozik, mely rontja a környezetet. Pl. mőemléki környezetben 
lehet-e a telken belül elhelyezett büfé kocsiból büfé szolgáltatást végezni. Lenni 
kell olyan szakhatósági elıírásnak, mely ezeket meg  akadályozza nemcsak 
mőemléki környezetben hanem egyáltalán városképi szempontból. Hogyan lehet 
ezt elıírással megtiltani, hogy különbözı bódékból utcára árusítás történjen. Pl. 
a Tildy utcában is van bódéból történı árusítás. Most az önkormányzat részérıl 
próbálja megközelíteni, de véleménye szerint meg lehetni közelíteni az ÁNTSZ 
részérıl közegészségügyi szempontból is, de errıl nem lehet hallani, hogy 
bármilyen lépést is tenne ez ügyben. Összefoglalva van-e lehetıség arra, hogy 
ezeket az önkormányzat megakadályozza, megtiltsa. 
 
Macsári József polgármester: Az egyirányú utcában való kerékpározással 
kapcsolatban elmondja, hogy csak akkor van lehetıség a kerékpárosok részére 
kiegészítı tábla kihelyezésére, ha az út szélessége megengedi egyirányú utcában 
a forgalommal szemben történı kerékpározást, pl. 3 m széles úton nem lehet. 
 
Kmetykó János tervezı: A feltett kérdésekre válaszként elmondja, hogy a 
beépítési % valamennyi övezetben más és más. A kisvárosias lakóövezetben az 
országos építési szabályzat 60 %-ban maximálja a beépíthetıséget, itt az 
egyeztetések alapján 50 % lett megállapítva, azzal, hogy egy alföldi kisvárosban 
nem lehet 60 %-os beépítettséget elıírni. Az 50 % is ott használható ki, ahol 
kicsi a telek, de van építménymagasság korlát is és szintterület sőrőség 
szabályozás is. Ezzel a három mutató számmal került szabályozásra a 
szükségtelen besőrősödés, mely nem kívánatos.  
A helyi építési szabályzat a közlekedési felületekre vonatkozóan forgalmi 
szabályokat nem tartalmaz, az a KRESZ hatásköre. 
A törvények szerint valamennyi lakóterületen a lakosság ellátását szolgáló 
kereskedelmi szolgáltató, kulturális, oktatási, egyházi létesítmények 
elhelyezhetık, melyet az építési törvény is kimond és az országos építési 
szabályzat is. Némely pályázatoknál a Magyarországon most már követhetetlen 
törvényi káoszban  nem figyelnek oda egy pályázati feltételrendszer 
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kialakításánál. Azt egy helyi építési szabályzatban nem lehet figyelembe venni, 
de tény, hogy kizárólag nagy kiterjedéső bevásárló központok létesítésére kell 
különleges területeket megjelölni. Ilyenre Szeghalmon nem volt szükség.  
A saját telken való árusítást semmilyen építési szabály nem szabályozza. A 
közterület használat szabályozásával kell a városnak olyan feltételeket 
teremteni, hogy a közterületen ne lehessen ilyen tevékenységet folytatni, mert az 
árusítás során a vevı a közterületen van. Sajnos erre építési szabály nem 
vonatkozik.  
 
Macsári József polgármester: Az Építési Iroda vezetıjét kérdezi, hogy 
korábban is 50 % volt-e a beépítettség maximuma. 
 
Gyáni Károly  Építési Iroda vezetıje: A beépítettség maximuma 60 % volt. 
 
Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban más kérdés, 
vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja elsıként a településszerkezeti 
terv megállapításáról szóló határozati javaslatot. A szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

46/2010. (V.31.) ökt.sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 

1. Szeghalom város igazgatási területén az egyes területek felhasználásának-
a területek alakításának-, szükséges védelmének a módját, a település 
mőködéséhez szükséges mőszaki infrastruktúra elemeinek a település 
szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését csak a jelen 
határozat mellékletét képezı, 2010. május havi keltezéssel ellátott SZE-
1/1-1/3 jelő M=1:15000 – és az SZE-2/1-2/2 jelő 1:5000 méretarányú 
telelpülésszerkezeti tervek, valamint a településszerkezeti terv szöveges 
leírásában foglaltak szerint lehet megvalósítani. 
 

2. A fentiekben meghatározott tervdokumentumok legfeljebb a jelen 
határozat hatálybalépésétıl számított 10 éves idıtartamig érvényesek, 
ezen idı eltelte után azok felülvizsgálatáról, szükség esetén a 
módosításukról, vagy új terv elkészítésérıl gondoskodni kell. 

 
A Képviselı-testület megbízza a polgármester a további szükséges intézkedések 
megtételével. 
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Határid ı: 2010. június 01. és folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
 
Macsári József polgármester: Szavazásra bocsátja a helyei építési elıírásokról 
szóló rendelet-tervezetet. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-
testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Szeghalom Város Önkormányzata 

Képviselı-testületének 

7/2010. (VI.1.) számú 

r e n d e l e t e 

a helyi építési elıírásokról 

 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, 
az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló1997. évi LXXVIII. törvény 
6. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Dél-alföldi 
Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Fıépítész, a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal Dél-alföldi Iroda, a Békés Megyei Földhivatal, a Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Békéscsabai, Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete, a 
Bács-Kiskun Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti 
Igazgatóság, a Békés Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Földmővelésügyi Igazgatóság, a Békés Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium 
Honvéd Vezérkar Katonai Tervezı Fıcsoport Fınökség, a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság, Légi Közlekedési Igazgatóság, a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága, a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Központi Hivatal, a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, a Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Kirendeltsége Gyula és a Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével az alábbiakat 
rendeli el: 
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E L S İ   R É S Z 

 
Általános rendelkezések  

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 
2.  

(1) A rendelet Szeghalom közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket 

kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, alakítani, 
bıvíteni, felújítani, helyreállítani, korszerősíteni és lebontani, elmozdítani, a 
rendeltetést megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka), valamint 
zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényő 
hatósági elıírásoknak és e rendelet építési, zöldfelületalakítási és 
környezetvédelmi elıírásainak megfelelıen szabad. 

(3) A helyi építési szabályzatban (továbbiakban: HÉSZ) hivatkozott 
jogszabályok jegyzékét az 1. számú függelék tartalmazza. 

 
Szabályozási elemek 

 
2. § 

 
A kötelezı szabályozási elemek  módosítása csak a város külterületének 11 db 
térképszelvénybıl álló 1:10 000 méretarányú szabályozási terve ( 
továbbiakban:SZÁ-1), és a város belterületének 2 db térképszelvénybıl álló 
1:5000 méretarányú szabályozási terve (továbbiakban:SZÁ-2 ) 
felülvizsgálatával együtt lehetséges, amelyek az alábbiak:  

a) beépítésre szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása, 
b) beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása, 
c) közterületek (utak) szabályozása, 
d) védett és védıterületek lehatárolása, valamint a sajátos jogintézmények 

által (tilalmak, helyi közút céljára történı lejegyzés, településrendezési 
kötelezettségek) érintett területek lehatárolása. 

 
M Á S O D I K   R É S Z 

 
                    I.   fejezet 

 
Környezetvédelem 

 
1. Levegıtisztaság védelem 
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3. § 
 

(1) Levegıterhelés (emisszió) szempontjából a vonatkozó hatályos 
rendeletekben elıírt határértékeket kell alkalmazni5-9 .Légszennyezettségi 
(imisszió) határérték szempontjából Szeghalom város területére a 
vonatkozó10 rendeletet figyelembe véve az „F” zónacsoportra vonatkozó 
elıírásokat kell irányadónak tekinteni. 

(2) A levegı pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa 
köteles az ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni. 

(3) A területen a létesítmények tervezésekor figyelembe kell venni az erre 
vonatkozó rendelet11 védelmi övezetre vonatkozó elıírásait. 

(4) Tilos a környezeti levegı olyan mértékő terhelése, amely légszennyezést 
vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti 
levegı lakosságot zavaró bőzzel való terhelése. 

(5) Légszennyezı forrás létesítéséhez, rekonstrukciójához, illetve 
technológiájának megváltoztatásához egyéb engedélyezı hatóság hiányában 
az I. fokú környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

(6) Környezeti hatásvizsgálat köteles létesítményre12 az építési hatósági eljárás 
csak jogerıs környezetvédelmi engedély birtokában indítható meg. 

 
2. Zajvédelem 

 
4. § 

 
(1) Zajt, illetve rezgést elıidézı üzemi, közlekedési, kulturális, szórakoztató, 

sport stb. létesítmény, berendezés, technológia, telephely és egyéb, helyhez 
kötött külsı zajforrás létesítése esetén be kell tartani a vonatkozó rendelet4 

követelményeit. 
(2) Jelentıs építési tevékenység esetén az illetékes zajvédelmi hatóságtól 

zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. 
(3) Zajos ipari szolgáltató létesítmény létesítését csak a zaj- és rezgésvédelem 

szabályozásáról szóló, a vonatkozó rendelet4 követelményei betartását 
igazoló akusztikai szakvélemény alapján lehet engedélyezni, az üzembe 
helyezés során méréssel kell igazolni a határértékek teljesítését. 

(4) A tervezett területre kerülı létesítmények épülethatároló szerkezeteit úgy kell 
megtervezni és megépíteni, hogy teljesüljenek a vonatkozó rendelet4 belsı 
terekre vonatkozó követelményei. 

 
5. § 

 
(1) A város területén úgy kell munkahelyeket létesíteni, hogy teljesüljenek a 

munkavállalóknak a munka közben zajexpozíció okozta kockázatok elleni 
védelmérıl” címő rendelet13 elıírásai. 
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(2) Amennyiben új létesítéső közlekedési út, vagy meglévı korszerősített, 
útkapacitását bıvített út forgalma a környezı területeken a megengedettnél 
nagyobb zaj- vagy rezgésterhelést okoz, akkor a közút tulajdonosának a 
vonatkozó rendelet4 szerint gondoskodnia kell a környezı területek 
védelmérıl. 

(3) A létesítmények tervezésekor és megvalósításakor a környezeti zaj- és rezgés 
elleni védelem egyes szabályairól szóló rendelet30 elıírásait  be kell tartani. 

 
3. Talaj- és vízvédelem 

 
6. § 

 
(1) A szabályozási területrıl szennyvizet elvezetni, illetve a területen elhelyezni 

csak a hatályos elıírások betartásával lehet. 
(2) Külterületen 500 m3 / év mennyiségnél nagyobb szociális jellegő szennyvíz 

elhelyezésére – a vonatkozó elıírások betartásával közmőpótló – zárt tározó 
is létesíthetı, mely esetben az ide vonatkozó rendelet14 elıírásait is 
figyelembe kell venni.  Az 500 m3 / év mennyiségnél kevesebb kommunális 
szennyvíz elhelyezése engedélyezése jegyzıi hatáskörbe tartozik. 
Szikkasztás  csak elıtisztított szennyvízre engedélyezhetı. 

(3) A szennyvíz szükség szerinti elıtisztításáról az ingatlan tulajdonosa vagy 
használója köteles gondoskodni. Szennyvízcsatornába csapadékvizet, 
csapadékvíz csatornába, illetve árokba szennyvizet, állattartási hulladékot 
tartalmazó vizet még elıtisztítás után sem szabad bevezetni.15  

(4) A létesítési engedélyezési eljárás során az engedélyesnek hitelt érdemlı 
módon igazolnia kell, hogy a szennyvizét a hatályos jogszabályok 
betartásával el tudja helyezni. 

(5) Talajt és a felszín alatti vizet veszélyeztetı tevékenységet csak megfelelı 
mőszaki védelmet biztosító vízzáró burkolattal ellátott aljzaton, külön 
jogszabály rendelkezései szerint14 lehet végezni. 

 
7. § 

 
(1) Új állattartási épületek építése esetén a trágya tárolására csak zárt 

szivárgásmentes mőtárgy engedélyezhetı. 
(2) A közmőves ivóvízellátás és közmőves szennyvízelvezetés 

létesítményeinél az ide vonatkozó rendelet15 elıírásait figyelembe kell 
venni. 

(3) A csapadékvíz a szennyezett területrıl csak megfelelı elıtisztítás után 
bocsátható a befogadóba. 

(4) A vizek mezıgazdasági eredető nitrát szennyezésének elkerülése 
érdekében az ide vonatkozó rendeletek16,31 elıírásait kell figyelembe 
venni. 
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8. § 
 

(1) A szennyvízelvezetésnél és –tisztításnál a felszín alatti vizek védelmérıl 
szóló rendelet értelmében17 figyelembe kell venni a felszíni vizek 
minısége védelmének szabályairól szóló és a vízgyőjtı-gazdálkodás 
egyes szabályairól szóló  kormányrendeleteket.18-19 Szeghalom – ha 
egyedi lokális érzékenységi vizsgálat nem készül – a „érzékeny” felszín 
alatti vízminıség védelmi területek közé van sorolva.20 

(2) A településen keletkezı szennyvizek és szennyvíziszapok esetleges 
mezıgazdasági felhasználásának és kezelésének kapcsán a vonatkozó 
rendelet21 elıírásait kell figyelembe venni.  

(3) Mezıgazdasági eredető folyékony hulladék (hígtrágya) kizárólag  
talajvédelmi hatósági engedély birtokában juttatható ki termıföldre. 

(4) Tilos kutakba bármilyen halmazállapotú hulladék, vagy szennyezı anyag 
bevezetése, elhelyezése. 

(5) Az építési tevékenység során a talajvédelemre vonatkozó törvényi 
elıírásokat  figyelembe kell venni.41 

 
4. Hulladékkezelés 

 
9. § 

 
(1) A szabályozási területen lévı ingatlanok használatakor keletkezı 

hulladékokat az ingatlan határán belül, környezetszennyezést kizáró 
módon kell győjteni. 

(2) A kommunális jellegő hulladékok győjtését és elszállítását a kötelezıen 
igénybe veendı településtisztasági szolgáltatás keretén belül kell 
megoldani. 

(3) A területen keletkezı hulladékokkal kapcsolatban a vonatkozó 
törvények24,25 valamint ezek végrehajtási utasításai szerint kell eljárni. 

(4) A területen keletkezı veszélyes hulladékokkal kapcsolatban az ide 
vonatkozó rendelet26 elıírásai az irányadóak. 

(5) A szelektív hulladékgyőjtés lehetıségét az önkormányzat által biztosítani 
kell az SZA-1 jelő terven feltüntetett helyeken. 28 

(6) A megszüntetett szilárd hulladéklerakó rekultivációja, utógondozása a 
vonatkozó elıírások szerint történjen.32 

 
 II. fejezet 

 
Beépítésre szánt területekre vonatkozó elıírások 

1. Szeghalom beépítésre szánt területeire vonatkozó általános elıírások  
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10. § 
 

(1) A beépítésre szánt területek az 1. és 2. számú mellékletekben (SZÁ-1. és 
SZÁ-2. tervlapok) lehatároltak, amelyeken építményt elhelyezni az országos 
településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997.(XII.20.) 
kormányrendelet (továbbiakban:OTÉK) és jelen elıírásoknak megfelelıen 
lehet. A beépítésre szánt területek övezeti elıírásait a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 

(2) Beépítésre szánt területeken a csapadékvíz elvezetésérıl gondoskodni kell. A 
belvíz által veszélyeztetett területeken építési engedély csak akkor adható ki, 
ha a területen a belvíz elvezetésének a kiépítése megoldott, vagy akkor, ha az 
építési engedélydokumentáció olyan mőszaki megoldásokat tartalmaz, 
amelyekkel az építményben a belvízkárok kialakulása megelızhetı. A 
belvízveszélyes területeken a település belvízrendezési tervébe foglaltakat 
maradéktalanul be kell tartani. 

(3) Építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk 
szerint a következı terület-felhasználási egységekbe soroltak:   

 
a) Lakóterület: 

aa) Kisvárosias lakóterület – Lk. 
ab) Kertvárosias lakóterület – Lke. 
ac) Falusias lakóterület – Lf. 

 
b) Vegyes terület: 
      ba) Településközpont vegyes terület – Vt. 

 
c) Gazdasági terület: 

ca) Kereskedelmi szolgáltató terület – Gksz. 
cb) Ipari terület – Gip. 

 
      d) Különleges területek – K: 

da) Különleges vegyes terület – Kv. 
db) Szennyvíztelep mőködésére kijelölt terület – Ksz. 
dc) Sportterület – Ksp. 
dd) Hulladékudvar  – Kh. 
de) Mezıgazdasági üzemi területek – Kmü 
df) Földgáz és kıolaj  kutak – Kb 

 
(4) A SZÁ-2. mellékleten az övezetet leíró kiegészítı jel az alábbiakat 

tartalmazza: 
 

beépítési mód max. beépítési % 
max. építménymagasság (m) min. telekterület (m2) 
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(5) Egy övezeten belül szomszédos új építménymagassága közötti különbség 1,5 

m-nél nagyobb nem lehet. Kivételt képez a gazdasági építmények 
technológiai követelményébıl adódó magasságkülönbség. 

2. A beépítésre szánt területek zöldfelületeire vonatkozó elıírások 
 

11. § 
 
(1) 10 cm-nél nagyobb törzsátmérıjő fa kivágása –gyümölcsfa kivételével – 

engedélyköteles. 
(2) Bármilyen 30 cm-nél nagyobb törzsátmérıjő fa kivágása csak a növény rossz 

egészségi állapota vagy szükségszerő – más módon és helyen véghez nem 
vihetı – építési munka, illetve életveszélyes állapot megszüntetése érdekében 
történhet. 

(3) Építés miatt kivágásra kerülı fát legalább a kivágott törzsátmérı mértékéig 
pótolni kell. Az új fa min. 10/12 törzskörmérető legyen. 

(4) Telken belül kivágott fa pótlását telken belül, közterületi fa pótlását 
közterületen kell megvalósítani. Amennyiben a szükséges fapótlás már 
meghaladja a kötelezı mértéket, abban az esetben a pótlás további részét 
vagy az önkormányzat által kijelölt területen (közpark, utcai fasor vagy 
egyéb közterületen) kell pótolni, vagy pénzben meg lehet váltani a 7. sz. 
függelékben foglalt faérték-számítás szerint. 

(5) A fa pótlási kötelezettsége vagy annak pénzbeli megváltása a fakivágási 
engedélyt kérıt, ill. azt terheli, akinek érdekében a fakivágás történik.   

(6) A fapótlás helyét, módját az építésügyi hatóság határozza meg. A fapótlás 
során alkalmazandó fafajok listáját a 7. sz. függelék tartalmazza. 

 
12. § 

 
(1) Facsonkolás, alakító metszés 20 cm-nél nagyobb törzsátmérıjő egyedi fán 

csak életveszély elhárítása érdekében történhet, kertész szakember 
jelenlétében. 

(2) Fasor alakító-, illetve egészségügyi metszését kizárólag szakember, illetve 
szakcég végezheti. 

 
13. § 

 
(1) A szabályozási tervben jelölt fasorok helyeit sem magas, sem mélyépítési 

létesítményekkel elépíteni, a fasortelepítés helyét megszüntetni nem lehet. 
(2) Közmő, elektromos és egyéb mély- és magasépítési munkák során a 

növényzetben keletkezett kárra a faérték számítás alapján az építésügyi 
hatóság megváltási árat köteles kiszabni. 
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14.§. 
 

(1) Fa és cserje a következı elıírások betartásával telepíthetı: 
a) kiskoronájú fa telekhatártól, épülettıl min. 2,0 m-re, 
b) közép- és nagykoronájú fa, fenyıféle telekhatártól, épülettıl min. 3,5 m-

re, 
c) cserje és oszlopos örökzöld telekhatártól és épülettıl min. 1,0 m-re. 

(2) Utcai fasor a következı elıírások betartásával telepíthetı: 
a) kiskoronás fa telekhatártól és épülettıl min. 2,0 m-re, 

aa) ajtó, ablak elé min. 2,5 m-re, 
ab) kapubehajtótól min. 0,8 m-re, 
ac) törzsmagasság min. 2,2 m, 

b) középkoronájú fa telekhatártól és épülettıl min. 2,5 m-re, 
ba) ajtó, ablak elé min. 3,0 m-re, 
bb) kapubehajtótól min. 1,0 m-re, 
bc) törzsmagasság min. 2,2 m, 

c) nagykoronájú fa, fenyıfélék telekhatártól és épülettıl min. 3,0 m-re, 
ca) ajtó, ablak elé min. 2,5 m-re (fasorban egységes törzsmagassággal), 
cb) kapubehajtótól min. 1,5 m-re, 
cc) lombhullató fa törzsmagasság min. 2,8 m.  

(3) Bármely funkciójú telek és közterületen építés csak a csatlakozó közterületek 
kertészeti rendezésével és kiépített gyalogos és gépjármőkapcsolat 
biztosításával lehetséges. 

(4) A beépítésre kerülı telekterület minimális zöldfelületi szintmutatójába csak a 
min. 0,6 m földtakarású területrészek, illetve a vízfelületek 50 %-a 
számítható bele. 

(5) Közterületet bármilyen, a zöldfelületet érintı munka után kertészeti 
eszközökkel rendezni kell. 

 
3. Lakóterületek 

 
Lakóterületre vonatkozó általános elıírások 

 
15. § 

 
(1) A lakóterület elsısorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. 
(2) Lakóterületen az övezeti elıírások betartásával is csak a terület terhelését 

számottevıen nem növelı gazdasági célú épület helyezhetı el. 
(3) Valamennyi lakóövezetben a kézmőipari épületek és a kivételesen 

elhelyezhetı épületek-építmények elhelyezése csak elvi építési engedélyezési 
eljárást követıen engedélyezhetı. 

(4) Valamennyi lakóövezetben a zajterhelési határérték lakóterületekre 
vonatkozó elıírásait az épületek kialakításánál figyelembe kell venni .2 
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(5) A lakóterületen az egyébként megépíthetı lakásszám az építési telken csak 
akkor helyezhetı el, ha az egy lakásra jutó telek területe eléri a: 
a) Kisvárosias lakóterületen a 250 m2 –t 
b) Kertvárosias lakóterületen a 300 m2-t  
c) Falusias lakóterületen a 350 m2-t 

 
Lakóterületre vonatkozó részletes elıírások 

Kisvárosi lakóterület (Lk) 
 

16. § 
 
(1) A kisvárosi lakóterület a településközpont vegyes terület szomszédságában és 

a városba érkezı országos közutak városközponthoz közeli szakaszain fekvı 
sőrő beépítéső, lakóépületek elhelyezésére szolgáló terület. 

(2) A terület nem tagozódik alövezetekre. 
(3) Az Lk övezet elsıdlegesen lakóépületek elhelyezésére szolgál. A 

lakóépületek földszintjein elhelyezhetık a helyi lakosság ellátását szolgáló 
kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó funkciók is. 
Az övezet határain belül elhelyezhetık önállóan is az alábbi funkciójú 
épületek: a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épületek, sportlétesítmények, a 
terület rendeltetésszerő használatát nem zavaró kézmőipari épületek. 

(4) Részletes építési elıírások: 
a) Új építési telek területe min. 600 m2. Ezen belül a szélesség min. 14,0 m, 

a mélység min. 25,0 m lehet. Nyeles telek is kialakítható. A telek belsı 
megközelítését biztosító „nyél” min. 4,50 m széles, és max. 50 m hosszú 
lehet. A minimális telekméretek a nyeles telekre is kötelezı érvényőek. 

b) Beépítés új telekalakítás esetén oldalhatáron álló, magastetıvel. Meglévı 
telken, ahol a telek szélesség oldalhatáron álló beépítést nem tesz 
lehetıvé, az elıírt telepítési távolság betartásával lehet ikres beépítés is. 

c) Beépítettség max. 50 %.  
d) Az építménymagasság min 4,50 m, max. 7,5 m, a 10. § (5) bekezdésében 

foglaltak figyelembevételével. 
e) Az elıkert mérete 5,00 m, amely kialakult  utcaszakaszok beépítése 

esetében, ahhoz igazodva, ettıl eltérı is lehet.  
f) Az oldalkert mérete min 4,50 m, de nem lehet kisebb az elıírt telepítési 

távolság biztosításához szükséges értéknél. 
g) Hátsókert  4,5 m, de nem lehet kevesebb a hátsókertre nézı homlokzat 

építménymagasságnál.  
h) A telkek teljes közmővesítettségét biztosítani kell, házi közmőpótló 

mőtárgy csak a csatornázatlan helyeken ideiglenesen létesíthetı a 
szennyvízcsatorna megépítéséig. 

i) Zöldfelület min. 20 %. 
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j) Szintterület sőrőség: 1,50 
 

Kertvárosi lakóterület (Lke) 
 

17. § 
 

(1) A kertvárosias lakóövezetbe kertes, kis lakossőrőségő városi lakóterület 
tartozik. 

(2) A terület nem tagozódik alövezetekre. 
(3) Az Lke övezet elsıdlegesen lakások elhelyezésére szolgál, benne alapfokú 

ellátást biztosító kereskedelmi-, vendéglátó-, illetve szolgáltató vagy egyházi 
és egészségügyi célú, a rendeltetésszerő használatot nem zavaró kézmőipari 
létesítmény helyezhetı el. Az övezetben a megengedett lakásszámot meg 
nem haladó vendégszobaszámú kereskedelmi szálláshely kialakítható. 
Telkenként csak egy, legfeljebb 4 db lakást tartalmazó lakóépület és egy 
másik, a lakás kiegészítı helyiségeit magában foglaló épület helyezhetı el. 

(4) Az övezet részletes elıírásai az alábbiak: 
a) Új telek területe min. 600 m2. Ezen belül a szélesség min. 16 m, a 

mélység min. 25 m lehet. Beépítés a kialakult helyzetnek megfelelıen 
oldalhatáron álló, vagy ikres, saroktelek esetén szabadon álló épület is 
elhelyezhetı. Az elıkert mérete min.5, 00 m, amely kialakult 
utcaszakaszok beépítése esetében, ahhoz igazodva,  ettıl eltérı is lehet.  

b) Az elıkert mérete 5,00 m, amely kialakult  utcaszakaszok beépítése 
esetében ettıl eltérı is lehet.  

c) Az oldalkert mérete min 4,50 m, de nem lehet kisebb az elıírt telepítési 
távolság biztosításához szükséges értéknél. 

d) Hátsókert min 6,00 m 
e) Beépítettség max. 30 %. 
f) Építménymagasság lakásra min. 3, 5 m, max. 6, 5 m, egyéb épületre min. 

2, 2 m, max. 4, 5 m. 
g) Teljes közmővesítettség biztosítandó, ideiglenes közmőpótlóként zárt 

szennyvízgyőjtı létesíthetı, ahol a szennyvízcsatorna még nem épült meg. 
h) Zöldfelület min. 50 %. 
i) Szintterület sőrőség: 0,60 

 
Falusias lakóterület (Lf) 

 
18. § 

 
(1) A falusias lakóterületbe tartozik a település történeti kialakulása miatt a 

lakóterület többsége.  
(2) A terület az alábbi alövezetekre tagozódik: 

a) Lft – történeti szerkezető övezet, 
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b) Lfsz – szabályos osztású övezet, 
c) Lfr – szabálytalan osztású övezet, 
d) Lfe – részletesen egyedileg szabályozott övezet. 

(3) Valamennyi falusias lakóövezetben a szintterület sőrőség: 0,50 
 

19. § 
 

(1) Az Lft a város történeti térszerkezetét leginkább hordozó szabálytalan 
szerkezető övezet. Elsıdlegesen lakóépületek elhelyezésére szolgál, alapfokú 
ellátást biztosító (csak lakóterületi: összvárosi vagy körzeti vonzat nélküli) 
kereskedelmi-, vendéglátó-, illetve szolgáltató-, vagy egyházi-, oktatási-, 
egészségügyi-, szociális célú, igazgatási és a rendeltetésszerő használatot 
nem zavaró kézmőipari, gazdasági és szálláshely építmény elhelyezhetı. 
Telkenként legfeljebb két lakás helyezhetı el, a lakásokat egy épületben kell 
elhelyezni.  

(2) Az Lft övezet részletes elıírásai a következıek: 
a) Új telek területe min. 500 m2. Ezen belül a szélesség min. 14 m, a 

mélység min. 30 m lehet. A minimális telekméretnél kisebb meglévı 
építési telkek a kialakult jelenlegi beépítési állapot szerint a régi épületek 
bontása után újra beépíthetıek. 

b) Beépítés oldalhatáron álló, az oldalkert mérete min. 4,5 m, az elıkert 
mérete. 5,00 m, amely kialakult utcaszakaszok beépítése esetében, ahhoz 
igazodva,  ettıl eltérı is lehet. 

c) Beépítettség max. 30 %.  
d) Építménymagasság lakásra min. 3,5 m, max. 4,5 m, egyéb épületre min. 

2,2 m, max. 4,0 m. 
e) Az oldalkert mérete min 4,50 m, de nem lehet kisebb az elıírt telepítési 

távolság biztosításához szükséges értéknél. 
f) Hátsókert min 6,00 m 
g) Teljes közmőbeépítés biztosítandó, ideiglenes közmőpótlóként zárt 

szennyvízgyőjtı létesíthetı. 
h) Zöldfelület min. 40 %. 

(3) Az Lfsz szabályos osztású övezet elsıdlegesen lakások elhelyezésére szolgál, 
alapfokú ellátást biztosító kereskedelmi-, vendéglátó-, szolgáltató vagy 
egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális célú, igazgatási és a 
rendeltetésszerő használatot nem zavaró kézmőipari, gazdasági és szálláshely 
rendeltetéső épület helyezhetı el. Telkenként legfeljebb 2 db lakás 
helyezhetı el, a lakásokat egy épületben kell elhelyezni. A lakásokat 
kiegészítı helyiségek (gépkocsi tároló, mőhely, mezıgazdasági, üzemi 
épület) külön építményben is elhelyezhetık. 

(4) Az Lfsz övezet részletes építési elıírásai a következık: 
a) Új telek területe min. 700 m2. Ezen belül a szélesség min. 16,00 m, a 

mélység min. 40 m.  
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b) Beépítés oldalhatáron álló, az oldalkert min. 4,50 m. Az elıkert mérete 
5,00 m, amely kialakult utcaszakaszok beépítése esetében, ahhoz 
igazodva,  ettıl eltérı is lehet. 

c) Beépítettség max. 30 %. 
d) Építménymagasság lakásra min. 3,5 m, max. 4,5 m, egyéb épületre min. 

2,2 m, max. 4,0 m. 
e) Az oldalkert mérete min 4,50 m, de nem lehet kisebb az elıírt telepítési 

távolság biztosításához szükséges értéknél. 
f) Hátsókert min 6,00 m 
g) Teljes közmővesítés biztosítandó, ideiglenes jelleggel közmőpótlóként 

zárt szennyvíztároló létesíthetı. 
h) Zöldfelület min. 40 %. 

 
20. § 

 
(1) Az Lfr szabálytalan osztású, kialakult beépítéső övezet, amely elsıdlegesen 

lakások elhelyezésére szolgál, alapfokú ellátást biztosító kereskedelmi-, 
vendéglátó-, szolgáltató vagy egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális 
célú, igazgatási és a rendeltetésszerő használatot nem zavaró kézmőipari, 
gazdasági és szálláshely rendeltetéső épület helyezhetı el. Telkenként 
legfeljebb 2 lakás létesíthetı, a lakásokat egy épületben kell elhelyezni. A 
lakásokat kiegészítı helyiségek (gépkocsi tároló, mőhely, gazdasági épület) 
külön építményben is elhelyezhetı. 

(2) Az Lfr részletes építési elıírásai a következık: 
a) Új építési telek területe min. 600 m2. Ezen belül a szélesség min. 14,00 m, 

a mélység min. 35,00 m. A minimális telekméretnél kisebb építési telkek 
a kialakult jelenlegi beépítettségi állapot szerint a régi épületek bontása 
után beépíthetık. 

b) A beépítés a kialakult helyzetnek megfelelıen oldalhatáron álló, az 
oldalkert mérete min. 4,5 m. Az elıkert  mérete min. 5,00 m, amely 
kialakult utcaszakaszok beépítése esetében, ahhoz igazodva,  ettıl eltérı 
is lehet. 

c) Beépítettség max. 30 %. 
d) Építménymagasság lakásra és a közterülettel határos más célú épületekre 

vonatkozóan min. 3,5 m, max. 4,5 m, egyéb épületre min. 2,2 m, max. 4,0 
m. 

e) Az elıkert mérete min. 5,00 m, amely kialakult  utcaszakaszok beépítése 
esetében ettıl eltérı is lehet.  

f) Az oldalkert mérete min 4,50 m, de nem lehet kisebb az elıírt telepítési 
távolság biztosításához szükséges értéknél. 

g) Hátsókert min 6,00 m 
h) Teljes közmővesítés biztosítandó, ideiglenes jelleggel közmőpótlóként 

szennyvízgyőjtı létesíthetı. 
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i) Zöldfelület min. 40 %.  
21. § 

 
(1) Az Lfe szabálytalan osztású övezet a volt Érmelléki zártkertek helyén. 

Elsısorban lakások elhelyezésére szolgál, alapfokú ellátást biztosító (csak 
lakóterületi: összvárosi és körzeti vonzat nélküli) kereskedelmi-, vendéglátó-, 
szolgáltató vagy egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális célú, igazgatási 
és a rendeltetésszerő használatot nem zavaró kézmőipari, egyéb gazdasági 
célú és szálláshely rendeltetéső épület építhetı. Telkenként legfeljebb 2 db 
lakás helyezhetı el egy épülettömegben. Ikres beépítéső telkek esetén csak 
egylakásos lakóépület építhetı. A lakásokat kiegészítı helyiségek 
(gépkocsitároló, mőhely, mezıgazdasági, üzemi épület) külön építményben 
is elhelyezhetık. 

(2) Az Lfe övezet részletes elıírásai a következık: 
a) A jelenlegi tulajdonviszonyoknak megfelelıen a zártkerti telekméretek az 

új utcák szabályozási szélességének biztosításával megmaradnak minden 
olyan esetben, ahol az övezeti elıírások és az SZÁ-2 jelő szabályozási 
terv lakóépület elhelyezését lehetıvé teszi. Amennyiben a meglévı 
telekszélesség lakóépület elhelyezésére nem alkalmas, az SZÁ-2 jelő terv 
szerinti telekalakítás után építhetı be az építési telek. 

b) A beépítés csak az SZÁ-2 jelő terven építési telkenként elıírtak szerint 
oldalhatáron álló vagy ikres. Saroktelken és a telepítési távolság betartása 
érdekében a feltüntetett telkeken szabadon álló is lehet.  

c) Új építési telek területe min. 700 m2.  Ikres beépítés esetén 500 m2. Ezen 
belül a szélesség min. 14,00 m, ikres beépítésnél 10 m, a mélység min. 
40,00 m.  

d) Az elıkert mérete 5,00 m. 
e) Az oldalkert mérete min 4,5 m, ikres beépítésnél 3,00 m, de nem lehet 

kisebb az SZ-1 jelő terven megadott értéknél. 
f) Hátsókert min 6,00 m 
g) A beépítettség max. 30 %. 
h) Építménymagasság lakásra min. 3,5 m, max. 4,5 m, egyéb épületre min. 

2,2 m, max. 4,0 m. 
i) Teljes közmővesítés biztosítandó, ideiglenes jelleggel közmőpótlóként 

zárt szennyvíztároló létesíthetı. 
j) Zöldfelület min. 40 %. 

 
4. Vegyes terület  

 
Településközpont vegyes terület (Vt) 

 
22. § 
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(1) A településközponti vegyes terület elsıdlegesen összvárosi, illetve körzeti 
szintő intézmények elhelyezésére szolgál. A területen igazgatási-, közösségi-, 
iroda-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-, egyházi-, 
oktatási-, egészségügyi-, szociális-, sport létesítmények és lakások 
helyezhetık el. 

(2) A terület alövezetekre tagozódik. Valamennyi övezetben az 
építménymagasság maximum 12,5 m, szintterület sőrőség 2,4.  

(3) A Vt-1 övezet a közvetlen városközpont területe. 
(4)  Az övezet építési elıírásai a következık: 

a) Új telek mérete min. 500 m2, ezen belül a szélesség min. 16,0 m, a 
mélység min. 35,0 m, a felsorolt  három kritériumok közül legalább kettıt 
kötelezıen be kell tartani. Nyeles telek nem alakítható ki. A minimális 
telekméretnél kisebb építési telkek a régi épületek bontása után újra 
beépíthetıek. 

b) Beépítettség a kialakult állapot szerint oldalhatáron-, szabadon álló, vagy 
zártsorú az építési szándék és funkció alapján az I. fokú építési hatóság 
elıírása alapján, a környezetben kialakult állapot szerint.. Az elıkert 
méretét a kialakult állapotnak megfelelıen kell megállapítani. 

c) Hátsókert min 6,00 m. 
d) Beépítettség max. 60 %. 
e) Építménymagasság min. 7,5 m, max. 12,5 m, az 10. § (5) bekezdésében 

foglaltak figyelembevételével. 
f) Teljes közmővesítés biztosítandó. 
g) Zöldfelület min. 10 %. 
h) A zajvédelmi határérték a lakóterületekre elıírtakkal megegyezıen kell 

figyelembe venni 2. 
 

5.Gazdasági terület 
 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 
 

23. § 
 

(1) A kereskedelmi és szolgáltató területen kizárólag kereskedelmi és szolgáltató 
funkciójú épületek, az ezekhez tartozó irodák és raktárak, valamint parkolók 
helyezhetık el. 

(2) A terület az alábbi alövezetekre tagozódik: 
a) Gksz-1 piaci övezet, 
b) Gksz-2 kereskedelmi, szolgáltató övezet. 

(3) Valamennyi övezetben a szintterület sőrőség maximum 1,8. 
(4) A Gksz-1 övezet kizárólag a piac mőködésére fenntartott terület, ahol csak 

kereskedelmi és szolgáltató épületek helyezhetık el. 
(5) A Gksz-1 övezet részletes építési elıírásai a következık: 
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a) Beépítése az utcai fronton zártsorú,  
b) Elıkert 5,0 m. 
c) Új telek nem alakítható ki. 
d) Beépítettség max. 60 %. 
e) Építménymagasság min. 3,0 m, max. 7,5 m. 
f) A teljes közmővesítés biztosítandó. 
g) Zöldfelület minimum 20%. 
h) Zajvédelmi határértéket a gazdasági területekre vonatkozó elıírások 

szerint kell figyelembe venni 2. 
i) A Gksz-2 övezetben kereskedelmi és szolgáltató, valamint ezek 

mőködéséhez szükséges iroda és raktár épület helyezhetık el. 
(6) A Gksz-2 övezet részletes építési elıírásai a következık: 

a) Beépítése szabadon álló, az épület rendeltetésszerő használatához 
szükséges parkolókat az építési telken kell kialakítani. 

b) Új telek mérete min. 800 m2 , ezen belül a szélesség min. 18 m, a 
mélység min. 40 m, a felsorolt kritériumok közül legalább kettı 
érvényesüljön. 

c) Beépítettség max. 60 %. 
d) Építménymagasság min. 3,5 m, max. 8,5 m. 
e) Az elıkert mérete min. 5,00 m, amely kialakult  utcaszakaszok 

beépítése esetében, ahhoz igazodva,  ettıl eltérı is lehet.  
f) Az oldalkert mérete min 5,00 m, de nem lehet kisebb az elıírt 

telepítési távolság biztosításához szükséges értéknél. 
g) Hátsókert min 6,00 m 
h) Teljes közmővesítés biztosítandó. 
i) Zajvédelmi határértékeket  a gazdasági területekre vonatkozó elıírások 

szerint kell figyelembe venni 2. 
j) Zöldfelület min. 20 %. 

 
Ipari  gazdasági terület (Gip) 

 
24. § 

 
(1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari és szolgáltató építmények 

elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem 
helyezhetık el. 

(2) Az ipari terület az alábbi övezetekre tagozódik: 
a) Gip-1 meglévı ipari terület, amely lakóterülettel határos, 
b) Gip-2 meglévı ipari terület és bıvítése, 
c) Gip-3 ipari park, 

(3) Valamennyi övezetben a szintterület sőrőség maximum 1,5. 
(4) Az ipari területeken üzemanyagtöltı állomás kialakítható. 
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(5) A Gip-1 ipari terület olyan ipari épületek elhelyezésére szolgál, amely nem 
jár jelentıs mértékő környezeti terheléssel vagy különlegesen veszélyes 
környezeti kockázattal, és a terület lakóterülettel határos. 

 
25. § 

 
(1) A Gip-1 övezet részletes építési elıírásai: 

a) Új telek mérete min. 800 m2, ezen belül a szélesség min. 18 m, a mélység 
min. 40 m, a felsorolt kritériumok közül legalább kettı érvényesüljön. 

b) A belsı szervizút min. szélessége 12,0 m. 
c) Beépítés szabadon álló min. az építménymagasságnak megfelelı oldal-, 

elı- és hátsókerttel, illetve a kialakult helyzet. 
d) Beépítettség max. 50 %. 
e) Építménymagasság min. 3,0 m, max. 12,0 m, amely a technológia 

függvényében változhat, kémény max. 30,0 m. 
f) Az elıkert mérete min. 10,00 m, amely kialakult  utcaszakaszok beépítése 

esetében ettıl eltérı is lehet.  
g) Az oldalkert mérete min 6,00 m, de nem lehet kisebb az elıírt telepítési 

távolság biztosításához szükséges értéknél. 
h) Hátsókert min 6,00 m 
i) Teljes körő közmővesítés közüzemi- vagy saját (technológiai vagy 

gazdasági szükségszerőségbıl) hálózatról. 
j) Zöldfelület min. 25 %. 
k) A rendeltetésszerő használathoz szükséges parkolókat az építési telken 

belül kell kialakítani. 
l) Zajvédelmi határértéket a gazdasági területekre vonatkozó elıírások 

szerint kell figyelembe venni 2. 
m) Terepszint alatti létesítmény nem korlátozott. 

(2) A Gip-2 ipari övezet a meglévı iparterületek, vagy azok bıvítésére szolgáló 
területei.  

(3) A Gip-2 övezet részletes építési elıírásai az alábbiak: 
a) Új telek mérete min. 800 m2, ezen belül a szélesség min. 18 m, a mélység 

min. 40,0 m, a felsorolt kritériumok közül legalább kettı érvényesüljön. 
b) A belsı szervizút szélessége min. 12,0 m. 
c) Beépítés szabadon álló min. az építménymagasságnak megfelelı oldal-, 

elı- és hátsókertekkel, illetve a kialakult helyzet. 
d) Beépítettség max. 50 %. 
e) Építménymagasság min. 3,0 m, max. 12,0 m, amely a technológia 

függvényében változhat, kémény max. 35,0 m. 
f) Az elıkert mérete min. 10,00 m, amely kialakult  utcaszakaszok beépítése 

esetében ettıl eltérı is lehet.  
g) Az oldalkert mérete min 6,00 m, de nem lehet kisebb az elıírt telepítési 

távolság biztosításához szükséges értéknél. 
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h) Hátsókert min 6,00 m 
i) Teljes körő közmővesítés közüzemi, vagy saját (technológiai vagy 

gazdasági szükségességbıl) hálózatról. 
j) Zöldfelület min. 25 %, a zöldfelület min. 50 %-a lombkoronával, vagy ha 

erre nincs lehetıség, 80 % cseréjével fedett legyen. 
k) A rendeltetésszerő használathoz szükséges parkolókat az építési telken 

kell kialakítani. 
l) Zajvédelmi határérték a gazdasági területekre vonatkozó elıírások szerint 

kell figyelembe venni 2. 
m) Terepszint alatti létesítmény nem korlátozott. 

(4) A Gip-3 jelő övezet az ipari park területe. Az ipari jellegő épületeken kívül a 
szociális ellátást biztosító épületek – csak elvi építési engedélyezési eljárást 
követıen – is elhelyezhetık. 

(5) A Gip-3 jelő övezet részletes elıírásai a következık: 
a) Ipari területre vonatkozóan a 25. § (3) bekezdésében foglaltak ebben az 

övezetben is kötelezı érvényőek. 
b) Szociális épületek elhelyezésére vonatkozó elıírásokat az elvi építési 

engedélyezés során a mindenkori szakhatósági elıírások 
figyelembevételével kell megadni. 

 
6. Különleges terület (K) 

 
26. § 

 
A különleges területekbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk 
elhelyezkedı építmények különlegessége miatt a 15-24. §-ok szerinti 
területektıl eltérı egyedi szabályozást igényelnek. Szeghalom területén az 
alábbi különleges területek vannak: 
 

Különleges vegyes területek 
 

27. § 
 
(1) Különleges vegyes terület, amely az alábbi övezetekre tagozódik: 

Kv-1 egyházi terület, 
Kv-2 egészségügyi terület. 

(2) A Kv-1 egyházi területbe az 1.017 helyrajzi számú ingatlanok tartoznak, 
részletes szabályozási elıírásai: 
a) Csak egyházi funkcióval hasznosítható. 
b) A telek nem osztható meg, telekhatár-módosítás végezhetı. 
c) Beépítettség max. 40 %. 
d) Zöldterületi mutató min. 45 %, a zöldfelület min. 50 %-a lombkoronával 

fedett kell legyen. 
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(3) A Kv-2 egészségügyi terület az 529/1. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik, 
részletes elıírásai: 
a) Beépítettség max. 40 %. 
b) Építménymagasság min. 2,5 m, max. 9,5 m. 
c) Beépítés szabadon álló. 
d) Teljes közmővesítés biztosítandó. 
e) Zöldfelület min. 40 %, a zöldfelület min. 30 %-a lombkoronával fedett 

legyen. 
f) Szintterület sőrőség maximum 1,2. 

 
Szennyvíztisztító területe 

 
28. § 

 
(1) A Ksz a folyékony kommunális hulladékok kezelésére szolgáló 

szennyvíztelep övezete. Rajta csak a szennyvíz kezelésével kapcsolatos 
építmények és mőtárgyak helyezhetık el. 

(2) A Ksz övezet részletes építési elıírásai: 
A telek tovább nem osztható. 
Beépítés szabadon álló min. az építménymagasságnak megfelelı oldal-, elı- 

és hátsókerttel. 
Beépítettség max. 40 %. 
Építménymagasság min. 2,0 m, max. 12,0 m, amely a technológia 

függvényében változhat, kémény max. 20,0 m. 
Zöldfelület min. 40 %, a zöldfelület 60 %-a lombkoronával, vagy ha erre 

nincs lehetıség, 70 %-ig cserjével fedett legyen. 
A telep 500 m-es környezetében lakóépület nem, egyéb építmény csak 

szakhatósági hozzájárulás alapján építhetı. 
Szintterület sőrőség maximum 0,6. 

 
Városi sporttelep területe 

 
29. § 

 
(1) A Ksp övezet a városi sporttelep területe, azon csak a sporttelep 

rendeltetésszerő üzemeltetéséhez szükséges épületek és mőtárgyak 
helyezhetık el. 

(2) Az övezetben telekmegosztást csak a város mőszaki infrastruktúra 
mőködtetéséhez elengedhetetlenül fontos építmények és mőtárgyak 
elhelyezésére lehet engedélyezni, de a kialakított új telek mérete nem lehet 
nagyobb 250 m2-nél. 

(3) A Ksp övezet részletes építési elıírásai: 
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a) Az övezetben csak sportlétesítmény és egylakásos szolgálati lakást 
tartalmazó lakóépület helyezhetı el. 

b) A telek az (1) bekezdés kivételével tovább nem osztható. 
c) Beépítés szabadon álló min. az építménymagasságnak megfelelı elı-, 

oldal- és hátsókerttel. 
d) Beépítettség max. 25 %. 
e) Legkisebb zöldfelület min.: 50% 
f) Építménymagasság min. 3,0 m, max. 12,0 m az övezet funkciójának 

megfelelıen. 
g) szintterület sőrőség maximum 0,5 

 
Hulladékudvar területe 

 
30. § 

 
(1) A Kh övezet a hulladékudvar, valamint az állati tetemek átmeneti 

elhelyezésére és a komposzttelep kialakítására kijelölt övezet. 
(2) Az övezetben csak a telep rendeltetésszerő használatához szükséges 

építmények és mőtárgyak helyezhetık el. 
(3) A Kh övezet részletes építési elıírásai: 

a) Beépítés szabadon álló min. 10-10m  elı-, oldal- és hátsókerttel. 
b) Beépítettség max. 10 %. 
c) Építménymagasság min. max. 7,5 m az  
d) szintterület sőrőség maximum 0,3. 
e) Legkisebb zöldfelület min.: 40% 
f) A telepet kerítéssel kell körülvenni.  
g) A telep környezetét a telek területén kialakított 30,00 m szélességő 

védıfásítással kell ellátni.  
 

Mezıgazdasági üzemi területek 
 

31. § 
 
Kmü – mezıgazdaság ipari jellegő telephelyek és a nagyüzemi állattartás 

övezete. Ebben az övezetben a mezıgazdasági termeléssel, feldolgozással 
kapcsolatos tevékenységek számára létesíthetık épületek, mőtárgyak és föld 
alatti létesítmények. Az övezetben a rendeltetésszerő használathoz 
elengedhetetlen szociális létesítmények és szolgálati lakások létesíthetık. 

A létesítés feltételei: 
a) A telek csak min. 2.500 m2 területtel alakítható ki, min 30,00 m 

szélességgel és 50,00 m mélységgel. 
b) Beépíthetıség max. 40 %. 
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c) Építménymagasság max. 7,5 m, amely gazdasági épületek esetében a 
technológia függvényében nagyobb is lehet. 

d) Az építményeket szabadon állóan kell elhelyezni a telekhatártól min. 10,0 
m-es távolságra. 

e) Zöldfelületi fedettség min. 30 %, a zöldfelület min. 50 %-a 
lombkoronával fedett legyen. 

f) Ha a létesíteni kívánt gazdasági épület funkciója alapján védıtávolság 
kijelölés köteles, akkor az I. fokú építési hatóság az építési engedélyezési 
eljárás keretében errıl egyedileg intézkedik. 

g) szintterület sőrőség maximum: 1,0. 
 

Földgáz és kıolaj  kutak 
 

32. § 
 

A Kb jelő övezetekben csak a kitermeléshez szükséges építmények és 
berendezések helyezhetık el az alábbiak szerint: 

a) Beépítettség max. 40 %. 
b) Legkisebb zöldfelület min.: 40 % 
c) szintterület sőrőség maximum 2,0. 

 
III. fejezet 

Beépítésre nem szánt területek 
1.Erdı- és zöldterületek 

 
33. § 

 
(1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület, az erdıterület az 

erdı céljára szolgáló terület. 
(2) A zöld- és az erdıterület az alábbi övezetekre tagozódik: 

a) Z közpark, 
b) Zr a rehabilitációra kijelölt zöldterület, 
c) Ev a védelmi erdı övezete, 
d) Eg a gazdasági erdı övezete. 
e) Egk a korlátozott funkciójú gazdasági erdık övezete. 

 
34. § 

 
(1) A Z jelő övezet a közparkok területe. Állandóan növényzettel fedett terület, 

amelyen csak a pihenést, testedzést, fenntartást szolgáló építmények és 
mőtárgyak helyezhetık el, az alábbiak szerint: 
a) Az övezetben zöldfelület-csökkenéssel járó átépítés, bıvítés a zöldfelületi 

funkció megtartásával történhet. 
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b) Reklám és (nem az övezeti funkciót kiegészítı) hirdetıtábla az övezetben 
és annak 20 m-es körzetében nem helyezhetı el. 

(2) A Zr övezet rehabilitációra kijelölt különleges terület. A város 
szabadidıparkjának területe, amelyre részletes szabályozási tervet kell 
készíteni. 

(3) Az Ev jelő övezetbe tartoznak a védelmi funkciójú védett és védıerdık. 
Ebben az övezetben építményt elhelyezni nem lehet. Benne csak a város 
mőszaki infrastruktúrájának mőködtetéséhez elengedhetetlenül szükséges 
mőtárgyak helyezhetık el. 

(4) Az Eg a gazdasági erdı övezete, amely a meglévı erdıterületek és azok 
bıvítésére szolgáló területek övezete ahol: 
a) Kizárólag az erdı rendeltetésszerő használatához elengedhetetlen, vagy 

ahhoz kapcsolódó épület helyezhetı el, a 10 ha-nál kisebb erdıterület nem 
építhetı be. 

b) Beépítettség max. 0,5 %. 
c) Építménymagasság max. 4,5 m. 
d) A közmővesítettség értéke egyedileg határozandó meg. 

(5) Az Egk jelő övezetbe tartoznak az árvízvédelmi vésztározó és árvízvédelmi 
szükség tározó területén lévı meglévı és tervezett gazdasági erdık. Ebben az 
övezetben építési tevékenység  a korábban elrendelt építési tilalom miatt nem 
végezhetı. 

 
2. Mezıgazdasági területek 

 
35. § 

 
(1) A mezıgazdasági területek a növénytermesztés, az állattenyésztés és a 

halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás 
építményei elhelyezésére szolgáló terület. Az övezetben létesíthetık 
gazdasági utak, vonalas infrastruktúra létesítmények és az üzemeltetésükhöz 
elengedhetetlenül szükséges üzemi építmények és mőtárgyak is.  

(2) A tulajdonosok érdekében létesített utak szélessége nem lehet kisebb 12,0 m-
nél és legalább az út egyik oldalán fasort kell ültetni. Az út létesítésének és a 
fasor ültetésének költsége azt, vagy azokat terheli, akik érdekében az út 
létesül. 

(3) Mezıgazdasági övezetekben építményt elhelyezni csak az OTÉK-ban 
foglaltaknak megfelelıen lehet. 

(4) A több önálló helyrajzi számú telekbıl alkotott birtoktest 
figyelembevételével létrehozott birtokközpontok önálló övezetet képeznek, 
melyek rendezési tervi ábrázolás mellızésével jelen helyi építési szabályzat 
részletes elıírásai szerint alakíthatók ki, elvi építési engedély alapján. 
A már meglévı birtokközpontokat a rendezési terv jövıbeni módosításánál, 
felülvizsgálatánál ábrázolni kell. 
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(5) A birtokközpont beépíthetıségének megállapításánál más közigazgatási 
területen lévı telek csak akkor számítható be, ha annak tulajdonjogát is 
igazolja a kérelmezı. Több tulajdonos esetén csak valamennyi tulajdonos 
együttesen benyújtott kérelmére alakítható ki birtokközpont vagy kiegészítı 
központ. 

 
36. § 

 
(1) Korlátozott funkciójú és a védendı tájhasználatú mezıgazdasági 

övezetekben birtokközpont vagy kiegészítı központ nem alakítható ki. 
(2) A mezıgazdasági rendeltetéső területek az alábbi övezetekre tagolódnak: 
          a) Általános mezıgazdasági övezetek: 

aa) Má-1 – szántóterületek övezete. 
ab) Má-2 – korlátozott funkciójú szántóterületek övezete. 
ac) Má-3 – védendı tájhasználatú szántóterületek övezete  
ad) Má-gy1 – gyepterületek övezete 
ae) Má-gy2 – korlátozott funkciójú gyepterületek övezete   
af) Má-gy3 – védendı tájhasználatú gyepterületek övezete  

         b) Kertes mezıgazdasági övezetek: 
ba) Mk-1 – kertes mezıgazdasági övezet. 
bc) Mk-2 – korlátozott funkciójú kertes mezıgazdasági övezet. 

Az övezetek részletes elıírásai a következık. 
(3) Má-1 – a nagyüzemi és az egyéni gazdálkodás számára biztosított 

szántóterületek övezet. Az övezetben csak mezıgazdasági tevékenység 
folytatható. Az övezet telkein – a beépíthetıségi korlátok mértékéig – max. 
két  lakásos lakóépület,  továbbá a gazdálkodáshoz szükséges gazdasági 
épületek helyezhetık el az alábbiak szerint: 
a) Beépíthetıség max. 3 %. 
b) Építménymagasság max. 5,5 m, gazdasági épület esetében a technológia 

figyelembevételével indokolt esetben ennél több is lehet. 
c) Az építményeket szabadon állóan kell elhelyezni, a telekhatártól mért 

minimális távolság 10,0 m. 
d) Terepszint alatti létesítmények a talajvízviszonyok figyelembevételével 

elhelyezhetık. 
e) Ha a létesíteni kívánt gazdasági épület funkciója alapján védıtávolság 

kijelölés köteles, akkor az I. fokú építési hatóság az építési engedélyezési 
eljárás keretében errıl egyedileg intézkedik. 

(4) Má-2 – a korlátozott funkciójú szántóterületek övezete. A Sebes-Körös és 
Berettyó által közbezárt árvízvédelmi szükségtározók területén lévı-, 
valamint a LINEÁR öntözırendszerrel ellátott  szántóterületek, ahol: 
a) Az árvízvédelmi szükségtározók területén építési tevékenység  a korábban 

elrendelt építési tilalom miatt nem végezhetı. 
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b) Az öntözött területeken csak az öntözéshez szükséges technológiai 
építmények és berendezések helyezhetık el. 

(5) Má-3 – a védendı tájhasználatú szántóterületek övezetében építmény csak a 
természetvédelmi szakhatóság hozzájárulásával helyezhetı el. Építmények 
elhelyezésénél ebben az övezetben is alkalmazni kell a (3)  bekezdésben 
foglalt elıírásokat. 

 
37. § 

 
(1) Má-gy1 – gyepterületek övezete. Az övezetben csak állattartási tevékenység 

folytatható. Az övezet telkein lakóépület nem építhetı, csak a 
gazdálkodáshoz szükséges gazdasági épületek helyezhetık el az alábbiak 
szerint: 
a) Beépíthetıség max. 3 %. 
b) Építménymagasság max. 3,5 m, gazdasági épület esetében a technológia 

figyelembevételével indokolt esetben ennél több is lehet. 
c) Az építményeket szabadon állóan kell elhelyezni, a telekhatártól mért 

minimális távolság 10,0 m. 
d) Terepszint alatti létesítmények a talajvízviszonyok figyelembevételével 

elhelyezhetık. 
e) Ha a létesíteni kívánt gazdasági épület funkciója alapján védıtávolság 

kijelölés köteles, akkor az I. fokú építési hatóság az építési engedélyezési 
eljárás keretében errıl egyedileg intézkedik. 

(2) Má-gy2 – korlátozott funkciójú gyepterületek övezete. A Sebes-Körös és 
Beretttyó által közbezárt árvízvédelmi szükségtározók területén lévı 
gyepterületek Az árvízvédelmi szükségtározók területén építési tevékenység  
a korábban elrendelt építési tilalom miatt nem végezhetı. 

(3) Má-gy3 – védendı tájhasználatú gyepterületek övezetében építmény csak a 
természetvédelmi szakhatóság hozzájárulásával helyezhetı el. Építmények 
elhelyezésénél ebben az övezetben is alkalmazni kell a (1)  bekezdésben 
foglalt elıírásokat. 

 
38.§ 

 
(1) Mk –1 kertes mezıgazdasági övezet, ahol: 

a) Az övezetben lévı telkek csak növénytermesztési céllal hasznosíthatók. 
b) Az 1.500 m2-t meghaladó területő telken a telek rendeltetésszerő 

használatához nélkülözhetetlen gazdasági épület létesíthetı. 
c) Az övezetben lakóépület nem létesíthetı. 
d) Beépítettség max. 3 %. 
e) Építménymagasság min. 2,5 m, max. 3,5 m. 
f) Az épületet szabadon állóan kell elhelyezni, a telekhatártól min. 3,0 m 

távolságban. 
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(2) Mk –2 korlátozott funkciójú kertes övezet. A Sebes-Körös és Berettyó által 
közbezárt árvízvédelmi szükségtározók területén lévı kertek területe. Ebben 
az övezetben építési tevékenység  a korábban elrendelt építési tilalom miatt 
nem végezhetı. 

 
3. Közlekedési és közmő területek 

 
39. § 

 
(1) KÖ – Közlekedési területek. 

A közlekedési és közmőelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi 
közutak, a kerékpárutak, a gépjármő várakozóhelyek (parkolók) – a 
közterületnek nem minısülı telkeken megvalósulók kivételével –, a járdák és 
a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és 
környezetvédelmi létesítményei, a közforgalmú vasutak, továbbá a 
közmővek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál. 

(2) A közlekedési területek az alábbiak:  
a) Köu – közúti közlekedési területek. 
b) Kök – vasúti közlekedési területek. 
c) Köl – légi közlekedési területek. 

(3) Köu – Közúti közlekedési terület. 
A szabályzat szempontjából a település közhasználatra szánt részeként 
(közterület) kell kezelni minden olyan közhasználatra szolgáló területet, 
amelyet a rendeltetésének megfelelıen bárki használhat és amelyet az 
ingatlan-nyilvántartás is közterületként tart nyilván ,ahol: 
a) Külterületen a győjtıúttal vagy annál magasabb rendő utakkal határolt 

területen belüli, a szabályozási terven nem szabályozott köz- és 
magánutak szélességét a funkcionális igények alapján kell meghatározni, 
de az nem lehet kevesebb 8,0 m-nél. 

b) A közterületek és azon belül a közlekedési területek összefüggı hálózatot 
kell alkossanak. 

c) Magánút csak közúthoz csatlakoztatható és közlekedési területen 
létesíthetı. 

d) Magánút lakóterületen csak szabályozási terv alapján alakítható ki és 
mőszaki paramétereit elvi engedélyben kell megállapítani. 

e) A közlekedési terület övezeteinek területén építmény részleges 
közmővesítéssel is elhelyezhetı. 

f) A közlekedési utak (közutak, kerékpár- és gyalogutak, sétányok, közös 
kerékpár- és gyalogutak, gépjármő parkolók, buszmegállóhelyek stb.) 
terepszinti magassági elrendezését, valamint a felszíni és felszín alatti 
vizek megfelelı és biztonságos elvezetését, és a közmővek elhelyezését 
biztosítani kell. 
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g) Az utak (közutak, kerékpár és gyalogutak, turista utak parkolók, 
buszmegállók, kapubejárók stb.) és a terepszint magassági elrendezését 
úgy kell kialakítani, hogy: 
ga) azokról a telkek, mőtárgyak és útkapcsolatok biztonságos 
megközelítése, 
gb) az ott összegyőlı csapadékvíz biztonságos elvezetése, 
gc) a közüzemi közmővek megfelelı elhelyezése, továbbá 
gd) a vonatkozó hatályos jogszabályokban, rendeletekben elıírt feltételek, 
jellemzık megvalósítása biztosítható legyen. 
ge) a közlekedı jármővek, személyek, gépi és  állati erıvel vontatott 
jármővek közlekedés biztonsága biztosított legyen, magán és közérdeket 
ne sértsem.  
gf) látvány és esztétikai szempontból illeszkedjen környezetéhez 

h) A közlekedési területeken belül, vonalas létesítményeket, mőtárgyakat, 
közvilágítási és közlekedési jelzılámpákat, fényreklámokat, térfigyelı 
rendszereket, közterületi gépészeti berendezéseket, közterületi 
építményeket, növényzetet, közterületi bútorokat úgy kell elhelyezni, 
hogy azok fényei, méretei az elıírásokban rögzített és szabályozott szabad 
látótávolságot, kanyarodási, észlelési,  látótávolságot, megállási 
látótávolságot, az útfelületek, útburkolati jelek és a KRESZ jelzıtáblák, 
valamint a kötöttpályás közlekedési jelzések láthatóságát ne zavarják. 

i) A közüzemi közmővek megfelelı elhelyezése, bıvíthetısége továbbá 
karbantarthatóság, hibaelhárítása, kárelhárítás vagyon és életmentés a 
vonatkozó hatályos jogszabályokban, rendeletekben elıírt feltételek, 
elıírások,  jellemzık megvalósítása biztosítható legyen. 

j) Egyirányú forgalmú út megtartása szükséges a Bethlen G. utcában, és a 
Bocskai István utca egy szakaszán, a kialakult szabályozási szélesség 
megtartása mellett. A Dózsa Gy. utca, Szabadság tér, Hunyadi J. utca, 
Bocskai utca, Baross utca, Széchenyi utca, Kossuth tér, Ady E. utcák által 
határolt területre a részletes szabályozási terv kidolgozása szükséges a 
meglévı, kialakult szabályozási szélesség megtartása mellett. 

k) A közterületi bútorozás csak egységes, ízléses, a városképbe illeszkedı és 
hangulatú lehet. 

l) A közlekedési területen az OTÉK-ban a megfelelı szakaszban felsorolt 
építmények helyezhetık el: 
la) a közúti közlekedést szolgáló országos fı- és mellékutak, összekötı 
utak, települési győjtı utak, kiszolgáló utak. 
lb) tömegközlekedést szolgáló létesítmények, 
lc) vasúti közlekedést szolgáló létesítmények, 
ld) kerékpáros és gyalogos közlekedést szolgáló létesítmények, 
le) gazdasági területeket kiszolgáló közlekedési létesítmények (szerviz 
utak, dőlıutak). 
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(4) Kök – Vasúti közlekedési területek. 
Védıtávolsága 50 m. A szabályzat szempontjából állami (kincstári) 
vagyonkezeléső és MÁV Rt vagyonkezeléső területek alkotják (továbbiakban 
MÁV Rt területek), mely területek nem a város közhasználatú részeként 
kezelendık, mely ingatlanok az ingatlan-nyilvántartásban is állami (kincstári) 
és MÁV Rt területként vannak nyilvántartva. 
A MÁV Rt területét érintı vagy azt térszinten, térszint felett vagy térszint 
alatt keresztezı létesítmények elhelyezéséhez (közút, kerékpárút, gyalogút, 
közmő, közmőpótló, vízépítési létesítmény, mőtárgy stb.) a vonatkozó 
rendeletek40 az irányadók, és a vasút üzemeltetıi, tulajdonosi és kezelıi 
hozzájárulása szükséges. 

(5) Köl – Légi közlekedési terület: a település külterületén lévı mezıgazdasági 
leszálló pálya Védıterület nincs elıírva. 
A területen építményt elhelyezni csak a Légügyi Hatóság hozzájárulásával 
lehet, elızetes elvi engedély beszerzése után. Az akadálysíkok méreteit a 
tervek tartalmazzák. 

(6) Közúti közlekedési területek – Köu övezetei: 
a) Köu-1 – Országos fıutak külterületi szakasza. 

Szabályozási szélesség új útpálya esetén min. 40 m.  
Védıtávolság az úttengelytıl 50-50 m, ezen belül minden létesítményhez 
a közútkezelı és vagyonkezelı hozzájárulása, engedélye szükséges. A 
szabályozási szélesség kialakult. 

b) Országos fıutak és országos mellékutak területén elhelyezhetı külterületi 
kerékpárutak elhelyezését biztosító területek ( szerkezeti szélesség ). Nem 
önálló övezetek. 
A kerékpárutak kiépítéséhez szükséges szabályozási szélesség az országos 
mellékutak szabályozási szélességén belül min.  5,30 m. ( 2,70 m 
kerékpárút + 2x0,50 m padka + 1,60 m csapadékvíz elvezetés ). 
Megvalósításuk az országos közutakra és kerékpárutakra vonatkozó 
elıírások alapján, a közútkezelı, közút üzemeltetı és a közlekedési 
hatóság hozzájárulásaiban foglaltak alapján történhet. Vasúti szintbeli 
átvezetés esetén a vasút üzemeltetı hozzájárulása is szükséges.  

c) Köu-2 – Országos mellékutak (összekötı utak) külterületi szakasza. 
Szabályozási szélesség új létesítmény esetén min. 30,0 m. Védıtávolság 
az úttengelytıl 50-50 m, ezen belül minden létesítményhez a közútkezelı 
és vagyonkezelı hozzájárulása, engedélye szükséges.  

d) Köu-3 – Országos fıutak (települési fıutak) átkelési szakaszai. 
Szabályozási szélesség  kialakult. 

e) Köu-4 – Országos mellékutak (összekötı utak, települési fıutak) átkelési 
szakaszai. 
Szabályozási szélesség kialakult . 

f) Köu-6 – Tervezett győjtıút hálózat: a meglévı kiszolgáló utak 
átminısítése győjtıúttá, és új győjtı út  
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Szabályozási szélesség 22,0  m. 
A kialakult utak esetén – ott, ahol a meglévı közlekedési területek méretei 
szabályozási szélessége csak aránytalan ráfordítás mellett növelhetık az 
egyébként indokolt méretre – a biztonságos közlekedés feltételeit 
forgalomtechnikai eszközökkel (küszöb, mőszaki zár stb.) vagy 
forgalomkorlátozásokkal (súly, méret, sebesség, idıszak stb.) kell 
biztosítani.  
Szeghalom várost Északról félkörben a 47 j. úttól a tervezett M 47 j. útig  
10 éves távlaton kívüli önkormányzati megkerülı út épüljön, az ipari 
övezetek, a meglévı országos fı és mellékút hálózatok összekötése, 
valamint a belterület tehermentesítése céljából. 
Szabályozási szélesség 22,0 -25,0  m. figyelemmel a távlati kerékpáros 
hálózat és a  tervezett nyomvonalak a Kutasi és Halaspuszati árvízi 
szükségtározó területét érintik. Tervezett burkolat szint a mértékadó 
elöntési vízszint + 1,00 m. A töltésbe árvízi nyiladékot kell építeni a 
tározók területén.  

g) Belterületi kerékpárutak. 
Szerkezeti szélesség min 3,7 m. ( kerékpárút min 2,70 m + 2x 0,50 m 
padka ). A kerékpárutak kiépítéséhez szükséges szabályozási szélesség 
3,60 m a belterületi utak szabályozási szélességén belül. Nem önálló 
övezetek. 
A kialakult szabályozási szélességő utak esetén – ott, ahol a meglévı 
közlekedési területek méretei csak aránytalan ráfordítás mellett 
növelhetık (kerékpárút építése esetén) az egyébként indokolt méretre – a 
biztonságos közlekedés feltételeit forgalomtechnikai eszközökkel 
(küszöb, mőszaki zár, kiemelt szegély, kerékpárforgalmi korlát stb.) vagy 
forgalomkorlátozásokkal (a meglévı utaknál súly, méret, sebesség, 
idıszak, terelısziget stb.) kell biztosítani. 

h) Köu-7-9 – Belterületi – külterületi mezıgazdasági, ipari, magán 
kiszolgáló utak. 
Szabályozási szélesség min. 12,0 m. 
A kialakult utak esetén – ott, ahol a meglévı közlekedési területek méretei 
csak aránytalan ráfordítás mellett növelhetık az egyébként indokolt 
méretre – a biztonságos közlekedés feltételeit forgalomtechnikai 
eszközökkel (küszöb, mőszaki zár stb.) vagy forgalomkorlátozásokkal 
(súly, méret, sebesség, idıszak stb.) kell biztosítani. 
Szeghalom külterület Péter András síremlék szabályozási szélesség 12,0 
m. 
A tervezést az országos közutakra vonatkozó tervezési elıírások alapján 
és a közútkezelı, közút üzemeltetı és a helyi NKH elvi engedélyeiben és 
hozzájárulásaiban kell elvégezni. Burkolatszélesség min. 6,50 m, a 
jelenlegi kialakult szabályozási szélesség megtartása mellett. 

i) Köu-10 – Belterületi kiszolgáló ( lakó ) utak. 
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Szabályozási szélesség min. 12,0 m. Egyoldalas beépítésnél 10,0 mA 
kialakult utak esetén – ott, ahol a meglévı közlekedési területek méretei 
csak aránytalan ráfordítás mellett növelhetık az egyébként indokolt 
méretre – a biztonságos közlekedés feltételeit forgalomtechnikai 
eszközökkel (küszöb, mőszaki zár stb.) vagy forgalomkorlátozásokkal 
(súly, méret, sebesség, idıszak stb.) kell biztosítani. 
A burkolat keresztirányú lejtése egyirányú lehet. A csapadékvíz elvezetés 
a mélypontba tervezendı, amely az út és a gyalogos sáv között jön létre. 
A burkolatokat a csapadékvíz elvezetı rendszer irányába kell lejtetni.  
Burkolat szélessége min 4,50 m legyen.  

j) Külterületi településeket összekötı védıtöltésen létesülı turisztikai 
kerékpárutak. 
Szabályozási szélesség 5,0 m. 
Berettyó völgye kerékpárút: Körösladány-Szeghalom-Berettyóújfalu, 
Berettyó gát. Nem önálló övezetek. 
A tervezés során közlekedési hatósággal és az érintett vízügyi 
igazgatóságokkal történı egyeztetés szükséges. Önálló autóbuszmegálló 
vagy –forduló. 
A tervezést az országos közutakra vonatkozó tervezési elıírások alapján, a 
közútkezelı, közút üzemeltetı és a területi közlekedési hatóság 
hozzájárulásaival kell elvégezni. A 2625. hrsz. Terület közlekedési 
területté minısítésével a szabályozási szélesség a megálló és buszforduló 
kialakításához biztosított. 

 
4.Vízgazdálkodási területek 

 
40. § 

 
(1) Az OTÉK elıírása szerint: „A területen építményt elhelyezni csak a külön 
jogszabályokban foglaltak szerint lehet.” 3  
(2) A vízgazdálkodási védısávok a mederéltıl számítva: 

a.) Állami kezeléső csatatornák esetében  a mederéltıl – 6 m 
b.) Társulati és önkormányzati kezeléső csatatornák esetében a mederéltıl – 3 

m  
(3) Árvízvédelem és folyamszabályozás elıírásai: 

a.) A védmővek mentén a 10 m széles védısávot kell tartani   
b.) A körömponttól 10,00 m szélességben építési tilalmat kell biztosítani.  
c.) Az árvízvédelmi földmő és fal mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb 

vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig 110 m-en belül 
anyaggödröt, munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat 
kialakítani, illetve a fedıréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet 
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folytatni csak a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság hozzájárulásával 
lehet.34,35 

 
5. Különleges beépítésre nem szánt területek 

 
Temetık, kegyeleti parkok számára kialakított övezet. (Kt) 

 
41. § 

 
(1) Az övezetben csak a temetı rendeltetésszerő használatához elengedhetetlenül 

fontos építmények helyezhetık el. 
(2) Új parcellák kialakításánál elıfásítást kell végezni. 
(3) Telekhatártól 200 m-en belül építmények csak akkor helyezhetık el, ha azok 

kegyeleti és mentálhigiénés szempontból nem zavarók. 
(4) A temetı bıvítésére kijelölt területen 30 m széles véderdı sávot kell 

telepíteni a telekhatár mentén. 
 

Felszámolt állati hulladéktelepek (Ká) 
 

42. § 
 

A meglévı építmények megszüntetését követıen a területet rekultiválni kell. Új 
épület és építmény nem helyezhetı el. 
 

6. Természetközeli területek (Tk) 
 

43. § 
 

A természetközeli területeken a terület használatához elengedhetetlen funkciójú 
építményt lehet elhelyezni a vonatkozó szabályok szerint38,csak a 
természetvédelmi hatóság hozzájárulásával.  
 

IV. fejezet 
 

Építészeti értékvédelem 
 

Régészeti, táji és természeti értékek védelme 
 

44. § 
 
(1) Szeghalom országos építészeti értékvédelemben részesülı épületeit, azaz 

mőemlékeit a 2.sz függelék tartalmazza. 
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(2) Az országos építészeti értékvédelemben részesülı épületeken vagy építési 
telkén építési munkát végezni csak az illetékes szakhatóság engedélyével 
lehet. 

(3) A mőemléki jelentıségő területeken, mőemléki környezetekben – nem 
mőemlék építési telkén, illetve nem mőemlék épületen – építési munkát 
végezni csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával lehet. 4,5 

(4) A település sajátos jellegének megırzése érdekében helyi védelemben 
részesülnek a 3.sz. függelékben szereplı építmények. 

(5) Az alábbi utcaszakaszokon álló épületek utcakép védelem alatt állnak: 
a) Árpád utca 21.-27.        hrsz.: 271, 272, 273, 276,  
b) Árpád utca 46.-54.  hrsz.: 212, 211, 210, 209/2, 209/1, 208 
c) Táncsics utca 11.-19.  hrsz.: 2127, 2125, 2123, 2121, 2118, 

(6) Az utcaképvédelem alatt álló utcaszakaszok és a helyi védelem alatt álló 
épületek védelme érdekében a meglévı védett és a környezetbe megvalósuló 
új épületek terveit csak tervtanácsi véleményezés után lehet engedélyezni. A 
környezet alatt jelen esetben a védett épület, vagy utcaszakasz melletti 50-50 
m-es távolságot kell érteni. 

 
45. § 

 
(1) A régészeti, táji-kultúrtörténeti és természeti értékek védelme érdekében 

különös gonddal kell eljárni építési és mővelési ág változási engedélyek 
kiadásakor. 4 
Szeghalom város nyilvántartott régészeti lelıhelyeit a 5. sz. függelék 
tartalmazza. 

(2) Nyilvántartott régészeti lelıhelyen csak a vonatkozó törvényben 4 foglaltak 
szerinti építési munkák végezhetık. 

(3) Az illetékes szakhatóság az általa nyilvántartott régészeti lelıhelyeken 
szakhatósági feladatokat lát el,4 ezért bármilyen régészeti lelıhelyen végzett 
földmunkával járó fejlesztés és beruházás tervezése során állásfoglalását 
szakhatóságként meg kell kérni. .Az ismert régészeti lelıhelyeken kívüli – 
földmunkával járó – építési munka folytatása során váratlanul elıkerült 
régészeti leleteket be kell jelenteni a település jegyzıjének és a területileg 
illetékes múzeum régészeti osztályának. A fokozottan védett régészeti 
lelıhelyek esetében az egyébként más hatósági engedélyhez nem kötött  
tevékenységekhez és a tereprendezési munkákhoz a szakhatóság engedélye 
szükséges.33  

(4) Országos jelentıségő természetvédelmi terület: Szeghalom külterületén 
országos védelem alatt álló természeti emlék a településtıl É-ra lévı Kéktói 
rész. (0725,0726,0727,0728,0729/1-5, hrsz) melyre a vonatkozó 
szabályokat36 figyelembe kell venni. 

(5) Helyi jelentıségő természeti emlékek jegyzékét a 4.sz függelék tartalmazza 
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(6) Az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területek az 
ún. Natura 2000 területekre vonatkozó szabályokat37 figyelembe kell venni. 
Helyrajzi szám szerinti felsorolását a 6. sz. függelék tartalmazza. 

 
V. fejezet 

 
A településrendezési feladatok megvalósítására vonatkozó  

rendelkezések 
 

46. § 
 
Területfelhasználás módosulás miatt építési tilalmat kell elrendelni az 
iparterületbe ékelıdött alábbi építési telkekre: Állomási Újtelep 944-960. hrsz-
ig, kivéve a 956/1 és 957 hrsz-ú útterületeket. 
 

47. § 
 
Az SZÁ-2 jelő terven feltüntetett telkeken beültetési kötelezettséget (Két szintes 
növényzet, két sorban elhelyezett nagy lombkoronájú fasorral) kell elıírni a 
rehabilitációra kijelölt zöldterület és a mellette tervezett iparterület közé. 

 
H A R M A D I K   R É S Z 

 
Záró rendelkezések  

 
48. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követı 60. napon  lép hatályba,  hatálybalépésével 
egyidejőleg hatályát veszti Szeghalom Város Önkormányzat 
Képviselıtestületének a helyi építési szabályzatról szóló10/2002.(VIII.26.) 
önkormányzati. rendelete, és azt módosító 8/2004.(III.30.) és 13/2009.(X.27.) 
önkormányzati rendeletek. 
 

 
1.sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejő önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: A jelentést  összevont  ülésen a bizottságok 
megtárgyalták, melyet azzal a kiegészítéssel javasolnak elfogadásra, hogy a 
júniusi testületi ülés bejelentések napirendjében szerepeljen a Békés Megyei 
Vízmővek Zrt részérıl tájékoztató  az ivóvíz-minıség javító programról. 
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A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt az elhangzott 
kiegészítéssel együtt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy 
a Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot 
hozta:  
 

H a t á r o z a t 
 

47/2010.(V.31.) ökt.sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lejárt határidejő 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja azzal, hogy 
a 2010. júniusi testületi ülésen napirendként szerepeljen a Békés Megyei 
Vízmővek Zrt részérıl az ivóvíz-minıség javító programról tájékoztató. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: 2010. június 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
2.sz. napirend: A Szeghalmi Rendırkapitányság beszámolója 
Elıadó: Macsári József polgármester és Szalai Zoltán kapitányságvezetı 
 
Macsári József polgármester:  Köszönti Dr. Kiss Péter ezredes, bőnügyi 
igazgatót a Megyei Rendırfıkapitányság részérıl és Szalai Zoltán alezredes, 
kapitányságvezetıt. 
Elmondja, hogy részletesen megtárgyalta az összevont bizottsági ülés a 
napirendet, ahol a jelenlévı bizottságok tagok egy kiegészítéssel javasolták 
elfogadásra a Képviselı-testületnek a beszámolót. A Megyei 
Rendırfıkapitányság az elmúlt héten a Megyei Közgyőlésen számolt be a 
megyére vonatkozó elmúlt évi tevékenységrıl. A beszámolóból kiderült, hogy  a 
Békés Megyei Rendırfıkapitányság eredményei országos szinten is figyelemre 
méltóak, melyhez részben hozzájárul a szeghalmi Kapitányság munkája is.  
A továbbiakban ismerteti az összevont bizottsági ülés határozati javaslatát. 
Mellyel kapcsolatban elmondja, hogy problémaként merült fel a 
közlekedésbiztonsággal kapcsolatban az Újtelepi bekötı út állapota. Ez az út a 
Közútkezelı üzemeltetésében lévı, nem önkormányzati út. Kapitány úr is 
elmondta, hogy írásban többször megkereste a közútkezelıt az Újtelepi  és a 
Füzesgyarmat-Szeghalom közötti úttal kapcsolatban is. Az Önkormányzat is 
többször intézet levelet a közútkezelıhöz, mivel most már tarthatatlanok az 
állapotok. Mivel nem önkormányzati útról van szó, az önkormányzat nem tudja 
a felújítást elvégezni. Javasolja a Testületnek a beszámoló elfogadását azzal, 
hogy közösen írjanak levelet a Közútkezelınek az Önkormányzat részérıl és 
közlekedésbiztonsági szempontból a Rendırkapitányság részérıl. Javasolja 



 37

továbbá, hogy kérjenek fel szakértıt, vizsgálja meg, hogy körülbelül mennyibe 
kerülne a legfontosabb útfelújítás, vagy kátyúzás az Újtelepi bekötı útra 
vonatkozóan, mely tárgyalási alap lehetne a Közútkezelıvel.  
 
Hegyesi Zsuzsanna testületi tag:  Friss információként az Újtelepi úttal 
kapcsolatban elmondja, hogy  a gumiszervíz adatai alapján egy évvel ezelıtt 
havi szinten 10-12 kerék felni és kerékjavítás volt a kátyúk miatt, az most heti 
szinten ennyi, mely havi 50-60 db. Ez nagyon sok pénzébe kerül a lakosságnak, 
ezt saját maga is megtapasztalta. Bizonyos helyeken veszélyesen  mély a kátyú, 
melyet esızéskor nem lehet látni. Az Újtelepen élık minden megoldásban 
hajlandók segíteni, pl. aláírásgyőjtés, stb. csak végre valamilyen megoldás 
legyen. Ismételten kéri mindenkinek a segítségét, mert már tőrhetetlen  ez az 
állapot. A továbbiakban megköszöni a Rendırség valamennyi dolgozójának, 
hogy a körzetében nagyon sőrőn jelen vannak. Számtalan esetben találkozik 
járırözıkkel, nyomozókkal. Köszöni, hogy kérésre sokszor vannak az 
Újtelepen, mivel elég sok az ottani probléma. 
 
Mikolik Judit  testületi tag: A bizottsági ülésen szó volt arról, hogy 
önkormányzati rendelet kellene módosítani  a szórakozó helyek nyitva 
tartásának szabályozására, továbbá az utcai alkoholfogyasztásra vonatkozóan. 
Javasolja, hogy erre térjen vissza a Képviselı-testület. 
 
Macsári József polgármester: Valóban elhangzott az összevont bizottsági 
ülésen, hogy a közrend és a közbiztonság szempontjából rendeletben kellene 
meghatározni a vendéglátóipari üzletek nyitva tartását. A rendeletet elı kell 
készíteni, felmérést kell végezni ezzel kapcsolatban, melyet a bizottságoknak 
véleményezniük kell. 
 
Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Sürgıs intézkedés kell, mivel fiatal korúak 
szórakoznak, drogot fogyasztanak, mely áldatlan állapot. Tudomása szerint  
Fıjegyzı Úr hatáskörébe tartozik, a nyitva tartás szabályozása. Meg kell 
vizsgálni a hatóságoknak, hogy a felderített drogozásról a szórakoztatóhely 
tulajdonosa mennyiben tudott. 
 
Gulyás Sándorné testületi tag: A maga részérıl is javasolja megvizsgálni a 
nyitva tartást, illetve még a szórakozóhely bezárását is meg kell tenni, mert 
ennek is lenne visszatartó ereje a drogfogyasztást illetıen. Véleménye szerint is 
a tulajdonos tud az ott folyó drogozásról. 
 
Macsári József polgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban más kérdés, 
vélemény nem hangzott el. Megköszöni Igazgató úr és Kapitányságvezetı úr 
részvételét és további eredményes munkát kíván. A továbbiakban szavazásra 
bocsátja  a tájékoztatót az ismertetett kiegészítésekkel együtt. A szavazás 
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alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 14 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

48/2010. (V.31.) ökt.sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a  
Rendırkapitányság által készített Szeghalom város közbiztonságáról,  a 
Szeghalmi Rendırkapitányság 2009. éves tevékenységérıl szóló tájékoztatót. 
Megköszöni azt, és további eredményes munkát kíván a Rendırkapitányság 
részére. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a Rendırkapitányság 
vezetıjével közösen írásban keressék meg a Közútkezelı Kht-t az Újtelepi 
bekötı út veszélyes, tarthatatlan állapotának megszüntetése érdekében. 
Megbízza továbbá, hogy készüljön szakértıi felmérés az Újtelepi bekötı út 
legfontosabb felújítási munkáinak költségérıl. 
 
Tekintettel az alkoholos-kábítószeres befolyásoltság alatti bőncselekményekre,  
szintén megbízza, hogy a városban mőködı szórakozóhelyek nyitva tartása és a 
közterületi alkoholfogyasztás szabályozásának módját vizsgáltassa meg, és 
annak eredményét  terjessze a Képviselı-testület elé. 
 
Határid ı: azonnal és 2010. augusztus  
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
 
3.sz. napirend: Tájékoztató a Polgárırség 2009. évi tevékenységérıl 
Elıadó: Macsári József polgármester és Pellei Sándor Egyesület elnöke 
 
Macsári József polgármester: Köszönti Pellei Sándort az Egyesület elnökét. 
Elmondja, hogy a Polgárırség tagjai munkájukat szabadidejükben végzik. Az 
Önkormányzat fél millió Ft támogatást biztosított az egyesületnek. A 
beszámolóból kiderül, hogy csak a gépjármő fenntartása 460 ezer Ft-ba kerül. 
 
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Megköszöni a 
Polgárırség munkáját, a tájékoztatót szavazásra bocsátja. A szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta: 
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H a t á r o z a t 
 

49/2010. (V.31.) Ökt.sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Szeghalmi 
Polgárırség 2009. évi tevékenységérıl szóló tájékoztatót elfogadja, megköszöni 
azt, és további eredményes munkát kíván  a Polgárırség részére. 
 
4.sz. napirend: Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a korábbi rendelethez képest az 
1. sz. melléklet tartalmazza a változásokat, a tartható állatok darabszámának 
csökkentését. Korábban akár 50 db nagytestő állat tartása is engedélyezve volt 
bizonyos lakóterületi körzetekben, melyet 10 db-ra csökkentettek, mely megfelel 
egy-egy család saját használatára tartott igényeknek. Tenyésztésszerő tartást 
nem helyes a város belterületén végezni.  
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, a rendelet-
tervezetet szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a 
Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet 
alkotta: 

Szeghalom Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
8/2010. (VI.1.) számú 

 
r e n d e l e t e 

 
az állattartásról szóló 16/2005. (X.19.) számú önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
 

1. § 
 

a Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe 
ezen rendelet melléklete lép. 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet 2010. június 1-én lép hatályba. 
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(2) Az állattartó az állatok számát a mellékletében meghatározott számra – 
amennyiben azt meghaladja – a rendelet hatálybalépését követı egy éven belül 
köteles az elıírt mértékre csökkenteni. 
 
 
5./ B e j e l e n t é s e k 
 
5/2. Ipari park besorolású ingatlan bérbeadása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés részben összefüggésben van az 
5/1. sz. elıterjesztéssel, melyben a tervezı úr bemutatta, hogy korábban 
mezıgazdasági területeket gazdasági ipari övezetbe vontak be. Ilyen mővelési 
ág változás miatt a területre földalapú támogatás nem igényelhetı, de van 
jelentkezı a terület bérbevételére. Ezért a rendelettıl eltérı, mérsékelt mértékő 
bérleti díj nagyságot javasolnak, és szükség esetén bármikor visszakerülhet a 
terület az Önkormányzat használatába. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

H a t á r o z a t 
 

50/2010. (V.31.) Ökt.sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Erdei Gyula 
(Szeghalom Baross G. u. 23.) sz. alatti lakos részére a Szeghalom 0800/2 hrsz-ú 
ipari park besorolású ingatlant 50.000.- Ft, azaz Ötvenezer forint/év + ÁFA 
bérleti díj ellenében, 2010. június 1-tıl 5 év idıtartamra bérbe adja. A bérleti 
szerzıdésben rögzíteni kell, hogy amennyiben a területre az Önkormányzatnak 
közcélból szükséges lenne, a használó köteles a területet, felszólításra, kártérítési 
igény kizárásával, eredeti állapotban 60 napon belül a Hivatal rendelkezésére 
bocsátani. A Hivatal a bérleti díjat részarányosan visszafizeti a bérlı részére. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: 2010. június 30. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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5/3. A Mővelıdési-, Sport- és Szabadidı Központ Alapító Okiratának 
módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, 
vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján 
megállapítja, hogy a Képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

51/2010. (V.31.) Ökt.sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Mővelıdési-, Sport-, 
és Szabadidı Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

- TEÁOR 7490: máshová nem sorolható egyéb szakmai, tudományos,                                              
                              mőszaki tevékenység 
- TEÁOR 5914: filmvetítés 

 
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatok: 
 
Kiegészítı tevékenységek: 
 
749031: Módszertani szakirányítás 
 
2. Az Alapító Okirat módosítása 2010. június 1-én lép hatályba. 
 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételével. 
 
Határid ı: 2010. június 1. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
 
5/4. Önkormányzati költségvetési szervek megvalósítási terve 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
Macsári József polgármester: Az elıterjesztés lényege, hogy megvalósítási 
tervet kell készíteni jogszabály változás miatt 2010. január 1-tıl az 
önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei részére, de ennek nincsenek 
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meg részben az informatikai, részben a normatív feltételei, ezért javasolja 
eltekinteni a terv elkészítésétıl az intézmények vonatkozásában. Véleménye 
szerint  ez párhuzamos munkát jelentı, a bürokráciát növelı jogszabályi 
változás. A Képviselı-testület döntésével eltekinthet a terv elkészítésétıl. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 
 

H a t á r o z a t 
 

52/2010. (V.31.) Ökt.sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII tv. 125. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazással élve a 2010-2011. 
években eltekint a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél a megvalósítási 
tervek elkészítésétıl. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: folyamatos 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
 
5/5. Az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési 
nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló rendelet módosítása 
Elıadó: Macsári József polgármester 
 
 
Macsári József polgármester: A kistérség intézményénél lévı napi nyersanyag 
értéket határozzák meg, illetve a térítési díjakat. A kistérség fogadja el és az 
önkormányzati rendeletbe kell beépíteni a változásokat. Szeghalom 
vonatkozásában a korábbi díjtételekhez képest egy helyen volt változás, mely a 
melléklet b. pont vonatkozásában „csak tartózkodás esetén”: 30.- Ft/nap, mely 
korábban 100.- Ft volt. 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotta: 
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Szeghalom Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

 
9/2010. (VI.1.) számú  

 
r e n d e l e t e 

 
az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési 

nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 5/1996. (II.26.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 

 
1. § 

 
A Rendelet 1/A. §-ban meghatározott 3. számú melléklet helyébe ezen rendelet 
melléklete lép. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2010. június 1-én lép hatályba. 
 
 
 
Macsári József polgármester: A továbbiakban javasolja a Képviselı-
testületnek, hogy hozzon határozatot a bentlakásos idısek otthonánál befejezıdı 
felújításra vonatkozóan, hagyja jóvá a 10 %-os önrészt a tartalékalap terhére, 
mely 3.297.519 Ft, illetve a tőzjelzı rendszernek 600.000.- Ft a költsége. 
 
A javaslattal kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 14 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

53/2010. (V.31.) Ökt.sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Idısek Otthona 
(Szeghalom Kossuth u. 18.) bentlakásos részénél befejezıdı felújítással 
kapcsolatban 10 % önrészt, azaz 3.197.519.- Ft-ot, továbbá 600.000.- Ft-ot a 
tőzjelzı berendezés költségeként az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a 
tartalékalap terhére biztosít. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
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Határid ı: azonnal 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 
 
Macsári József polgármester: További bejelentésként felolvassa Farkas Zoltán 
képviselı levelét, mely a június havi tisztelet díjának felajánlására vonatkozik a 
Szeghalmi Református Egyház részére. Ez két részben történik meg, a Testület 
elfogadja a tiszteletdíjról való lemondást, a Református Egyház levele után 
pedig átutalja a hivatal a tiszteletdíjat. 
 
A bejelentéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselı-testület 14 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta: 
 

H a t á r o z a t 
 

54/2010. (V.31.) Ökt.sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Farkas 
Zoltán képviselı 2010. június havi tiszteletdíjáról való lemondását a Szeghalmi 
Református Egyház részére. A tiszteletdíj járulékokkal számolt összege: 
63.394.- Ft, mely összeget mőködési célú általános tartalékba kell helyezni. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Felelıs: Macsári József polgármester 
 

H a t á r o z a t 
 

55/2010. (V.31.) Ökt.sz. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (külön 
megállapodásban szereplı elszámolási kötelezettség mellett) támogatást nyújt a 
Szeghalmi Református Egyház részére 63.394.- Ft összegben, melynek fedezete 
Szeghalom Város Önkormányzata 2010. évi általános tartaléka. 
 
Megbízza a polgármester a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határid ı: 2010. július 31. 
Felelıs: Macsári József polgármester 
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Macsári József polgármester: Elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság javaslatára Szeghalom Város Önkormányzata a bizottság és a 
bizottság elnöke több fórumon is győjtést hirdetett az árvízkárosultak részére. 
Szeretnének tartós élelmiszereket, tisztító és fertıtlenítı szereket győjteni és 
terveik szerint párszáz lelkes kistelepülésnek eljuttatni, ahol tudják, hogy 
közvetlenül a rászoruló emberek részére jut el a támogatás. Idıközben egy más 
jellegő nagyobb felajánlás is érkezett, melyrıl nem kíván nyilvánosan beszélni, 
de nagyon hasznosan tudják a rászoruló emberek használni. Kéri, hogy 
mindenki lehetısége szerint támogassa a rászorulókat. Június 10-ig várják a 
felajánlásokat, melyet személyesen juttatnak majd el a kistelepülésekre. 
 
További bejelentése, hogy több szóbeszéd tárgya volt, hogy Szeghalmon lévı 
vállalkozások csoportos létszámleépítést terveznek. Információt kért a 
Munkaügyi Központ Kirendeltségének vezetıjével, mely szerint szó nincs 
csoportos létszámleépítésekrıl. 
 
Gulyás Sándorné testületi tag: Bejelentésében a 47-es úttal kapcsolatban a 
kátyúk szüntetése érdekében kér sürgıs intézkedést. Megjegyzi, hogy az idén 
már kétszer kátyúztak, de eredménytelenül. Másik probléma a 47-es úton a Peny 
és a Lidl áruházaknál a kijelölt gyalogos átkelıhely hiánya. Ennek hiányában 
nagyon veszélyes a gyalogos átkelés. 
A továbbiakban magánjellegő bejelentést tesz Polgármester úr és Fıjegyzı úr 
részére, mely szerint mostantól függetlenként folytatja képviselıi munkáját. Az 
elveit továbbra sem adja fel, és nem önszántából tette meg ezt a lépést. Egyik 
frakció társa feljelentést tett ellene, amely mellé a FIDESZ vezetést odaállt. Az 
eljárás igaz, de ıt még sem a rendırség, sem a bíróság nem kereste meg ebben 
az ügyben, de a meghurcolás igaz volt és a továbbiakban nem kíván a FIDESZ 
helyi szervezetével együttmőködni. 
 
Kovácsné Kincses Anikó testületi tag: Bejelentésében elmondja, hogy 
bizottsági ülésen is szóba került a Dózsa úti általános iskolánál a közlekedés 
kaotikus állapota, a parkolót használják a kerékpáros szülık, gyerekek az iskola 
hátsó bejáratához. További probléma az ott parkoló busz, mely szintén nagyon 
zavarja a közlekedést. Kéri a probléma megoldását. 
 
Macsári József polgármester: A bejelentésekre reagálva elmondja, tudomásul 
veszik Gulyás Sándorné képviselı asszony bejelentését. 
 A 47-es úton a gyalogos átkelı kijelölése a Közútkezelı Kht által történhet. 
Levélben megkeresik a közútkezelıt ebben az ügyben is.  
A Dózsa úti iskolánál parkoló busz problémájával a KÖRÖS VOLÁN-t fogják 
megkeresni, hogy lehetıség szerint a telephelyén parkoljon. 
 



 46

Megköszöni nyilvános testületi tagok munkáját, a továbbiakban zárt ülésen 
folytatja munkáját a Képviselı-testület. 
 
 

K.m.f.t. 

 

 

 Macsári József      Dr. Oláh Ernı 

            polgármester            címzetes fıjegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


