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Somtószőtős KÖzség Önkormányzatának képvisető-testütete az építettkörnyezet alakításárót es védetmérőt

szóIő 1997. éVi LXXVlll. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. ponilában kapott fethatatmaás atapján, az
{laplÖrvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarorszag hetyi önkormányzatairót szótó zúr. evl
CÜXXIX, tÖrvény13. § ('l) bekezdés 1. pontjában es az építettliörnyezet atakítaúrót ós védetmérőt szótó
1997. 9\r LXXV|ll. törvény 6.
(1) bekezdésében meghatározott fetadatkörében etjárva, a
teteoÜlésfejtesztesi koncepciórót, az integrátt tetepütésfejlesztési stratégiárót és a tetepütesiendezesi
eszkÖzÖkrőt, Valamint egyes tetepütésrendezési sajátos jogintézményekrőiszótó 314/zo17: (X1,8.) Korm.
rendelet 38. § (2) bekezdesében biaosított jogkörében etjáró Veszprém Megyei Kormányhivatat Építesügyi,
Hatósági, Oktatási es Törvényessegi Fetúgyeteti Főosztáty-Építésügvi osztatv , Fejér Megiei Kormányhivatat
KÖrnyezetvédelmi és TermészewáJelmi Fóosztáty, Bataton-feMdéki Nemzeti Park-igazgatóság re;ér
katasztrófavédelmi lgazgatóság kataatrófaváletmi Hatósági osztáty vízügyi Hatóság, -reléi lueglei
Katasárófavédelmi lgazgatóúg Kataatrófaválelmi Hatósági osztaty vizreaeúi natóság,brságos Vizúgyi
Főigazgatoság, közép-dunántúti vizügyi lgazgatóság, vevprém Megyei r€tasárófaveaétmi tgizgatóság,
Vesz.Prém Megyei Kormányhivatat NépegeszségúgyiSzakigazgatási Ezerv, Nemzeti Köztekedési Hatósag
LegÜgyi Hivatata, Veszprém M€yei Kormányhivatat xöztekedési FetügletősQ, Forster Gyula Nemzeti
O1Öksegvédetmi . es
_Vagyongazdálkodási Központ, Veszprém Megyei Kormánlhivatat Vesiprémi Járasi
Hivatat Járási EpítésÜgyi es Örökegvedetmi Hivatat, Veszprém Megyei KÓrmányhivatat Fötdhivatati
FŐosztály, Veszprem Megyei Kormányhivatat FötdmtíVetésügyi és Erdőgazdátkodási Fóosztáty, Honvédetmi

§

Minisztérium Ható§gi Hivatat, Veszprém megyei Rendőrfókapitányság; Veszprém M€yei róimányhivatat,
MŰslaki Engedétyezési es Fogyasztóvédetmi Főosáály, Banyaszati oiztáty, NemzetiMéola e. Éi*artái
Hatóság Hivatata, Veszprém Megyei Önkormányzat, véteményenek kikéresavet es a partnerségi egyeztetés
szabátyainak m€fetetően

a követkeáket

rendeti et:

A RENDELET

El

^,tELLÉKLfi

í. §

Jeten rendelet melléklete:
1

.

melléklet: Belterületi szabóIyozási terv módosítósa l=l:2000 (SZT-lt3)

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

2.5 (1)

Somtószőtős község Önkormányzata Képvisető-testütetének 5omlószőtős község Heiyi Építési
szabátyzatról és Szabátyozási tervrőt szóló 7 /zo1o. (lx.z3.| - a továbbiakban: iÉsz--t,s 1t 1
bekezdése hetyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) E rendelet csak az szT-hl3 jelű, lt=1:4.000 méretorónyú belterüIetí, oz szT-2 jelű,
lt=10:000 méretarányú küIterületi volamint az SZT-3 jelű, lÁ=1:4.000 somló-hegyre vonaikozó
'terv),
szabólyozási tervlapokkal (továbbiokban: Szabótyozási
valomint az SZT-ll1', SZT-vÁ2 jelű
szabáIYozósi terv módosításokkal (tovóbbiakban szabályozósi terv módosítások) együtt érvérlyes,
azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.''

(2) A

HÉsZ ,l.§ (2) bekezdés d) pontja hetyébe a köVetkező

rendetkezés lép:

í A rende(etben
szürke színne|, kiemelt rószek a rendetet módosítássat érintett részei

,,d)
3. s

4. melléklet: SzobáIyozósi terv módosítá^ok (5zT-lÁ1, sZT-t^2, sTr-l^3)''

A HÉ5Z ó. § kiegészül az atábbi (7)-es bekezdésset:
,,(7) TÖbb építésiövezetbe, övezetbe eső tetek egyes telekrészeinek beépíthetőségétaz érintett
építésiÖvezet, Övezet beépitésíparamétereí szerínt kell fígyelembe venni, a telek övezetbe esö
te rü Ietr

4.

§

(1)

észének orányában.

"

A HÉsZ 53. § (3) bekezdés hetyébe a következő rendetkezés tép:

,,(3) A kütönleges terület - vadaskert épitésíövezeteit, valamint az ozokban betortandó
telekolakítási és beépítésielőírásokat a következő tábtázat szerínt ketI meghatározni:''
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ó,0
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A HÉsZ 54. § (5) bekezdés hetyébe a köVetkező

0,2

70

rendetkezés lép:

övezetben épüIetek elhelyezésénéta tájbo ilteszkedés o környezeti
., ,,(5) K-vkZ jelŰ épÍtésí
óllopotadat részétképező lótvónyterwel ígazolondó.''

5.§

(1)

A HÉSZ 55. § (3) bekezdés hetyébe a köVetkező

rendetkezés tép:

,,(3) A kÜlÖnleges terüIet , mezőgazdasági üzemi terüIet építésí
övezeteít, volamint az azokban
betartandó telekalokításí és beépítésíeIőírásokat o következő táblázot szerint kell meghatórozni:'
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A HÉsZ 56. § (6) bekezdés hetyébe a köVetkező

7
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ó,0
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40

0,6

40

0,z

rendelkezés tép:

,,(6) A K-mÜ1 jelű építésiövezetben a mínimális zöIdfelüIetí mértékenbelüt, a tetekhatárok
mentén min. 15 m-es sóvban - ahol nincs épütet - többszintű növénwet (gyep-, ía- és cserjeszínt)

teIepítendő."

6.

§

A HÉsZ 57. § (2)-es bekezdés hetyébe a következő rendetkezés tép:
,,(2) A küIönleges

a)
b)

terüIet - turísztikai terüteten kizárólag:
turizmust szolgátó és bemutató épüIetek;
szóllóshely szolgáItató épüIetek;
terüIetet hosznáIók euátását szolgáló kereskedelmi, vendégtátó, szolgáItató,
kulturáIis és oktatósi létesítmények;

c) a

d)

e)

szobodté ri sportépítmé nyek;

valomint

a

terüIet tulajdonoso, üzemeltetője és dolgozói számára kiolokított

Iokőépületek legíetjebb 2 egységíg
helyezhetők el."

7.s

A HÉsZ 58. § (5) bekezdés hetyébe a köVetkező

rendelkezés tép:

.(5) KÜIÖnleges terüIet - turisztíkoi terület építésiövezeteiben épüIetek elhelyezésénéIa tájba
illeszkedés o környezeti óIlapotodot részétképező tátYányterwel ígazolandó.''

8.§

(1)

^HÉsz70.

§ (2) bekezdés a) pontja hetyébe a köVetkező

rendetkezés tép:

,,a)

áItalános mezőgazdangi terület

-

szántó (/Áá1, Mó1', lÁá2)i'

(zl

AHÉsl7?.. § (1), (3)-(4) bekezdések hetyébe a következő rendetkezések lépnek:
_ ,,(1) A SzabÓIYozásí terven Má1, ár és MáZ je,leL jetöIt övezet az etsődlegesen szántóíötdi

órutermelő gazdálkodásra kijeIöIt övezet.
(3) Az
, /iÁá1' jelú övezetekben oz építmény-elhelyezésíettéteteía következők:
^aó1
a kíalakítható legkísebb telek területe 5mOnf;
o kíalakítható legkísebb telekszétesség 30m;
a beépíthető telek legkisebb terütete 50 00O m' Eho);

a)
b)
c)
d)
e)

í)
9
h)
i)

modja

a beépítés

szabadonóIló;
Iegnogyobb beépíthet(Rég1%, metybőt lakoepüIet o beepíthető színtterütet legíetjebb WÁ-án
Iehet;
tegnowobb építménymogasság 4,5 m;

terepszínt olatti épitményalapterülete legfeljebb
beépíthető atapterüIet maximum 1000nf;
Kinművesítettség mértéke reszleges.

2%;

és lvlál- övezetekben bírtokközpont alakítható kí abban az esetben, ha o
^aál birtoktest legolóbb 400 000_ m' (40 ho) összterüIetű. A birtokközpontként
1le .zőggzda_sási
beépithető telek területe legolább 10 000 m2 (1 ha) nagyságú, a beépítettségetegfetjebb 10%
Iehet,"
H)Az

(3)

AHÉsZ73. § kiegészüt az atábbi (7)-es bekezdéssel:
.(7) lÁá1- jetű övezetben épületek elhelyezésénéIo tájba itteszkedés a környezeti áIlapotadot
részétképező látvónyterweI igazolandó.''

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÓ RENDELKEZÉSEK

9.§

AHÉsZ 5. § (6), 17.§(1),54.§(3),5ó.§(3),5s.§(3)-(4),óo.§(2)-(3),73.§(2),75.§(2),77.§(1}(2), 81. S (1 ) bekezdések etőirásai törtésre kerülnek.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

í0. § Jelen rendelet

a kihirdetését köVető 30. napon tép hatátyba.

Somtószőtős, 2017. február 8.

szlottáné Turi Edina
Polgármester

Jegyző

Kihirdetve: 201"l. február 9.
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