TÁZLÁR KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
5/1999. (IX.22.) Önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályokról 1
Tázlár Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6. § (3) a)
alapján biztosított jogkörében a következő helyi építési szabályokat állapítja meg:
A RENDELET HATÁLYA
1. § (1) E rendelet Tázlár közigazgatási területére terjed ki.
(2) a) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani,
építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani,
helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését
megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) valamint zöldfelületet
alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és annak mellékletét képezõ
alábbi szabályozási tervek szerint lehet:
aa) Külterület 41 db térképszelvényből álló szabályozási terve m=1:5 760 SZ-1
34ab) Központi belterület szabályozási terve
m=1:2 880
SZ-2M
ac) Felsőtelep szabályozási terve
m=1:2 880
SZ-3
2

b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az általános érvényű jogszabályok
előírásai érvényesek.
5(3)

A rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alka1mazható
1.sz. melléklet:
1. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti terv
2.sz. melléklet:
1. § (2) bekezdés ab) pontja szerinti terv
3.sz. melléklet:
1. § (2) bekezdés ac) pontja szerinti terv
4. sz. melléklet
Régészeti lelőhelyek
SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

2. § (1) Kötelező szabályozási elemek, amelyek a település egésze szempontjából legfontosabbak
ezért módosításuk csak a szabályozási tervek felülvizsgálatával és módosításával
lehetséges. Ezek - beépítésre szánt területek lehatárolása és azok építési övezeti
besorolása
a)
beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása
b)
közterületek (utak) szabályozása
(2) Irányadó szabályozási elemek, amelyek az övezeti előírások betartásával, a
szomszédsági illeszkedés figyelembevételével hatósági eljárásban módosíthatók,
pontosíthatók, kiegészíthetők:
a)
telekhatár
Módosításokkal egységbe szerkesztve, hatályba lépésének ideje: 2017. január 23.
10-11 és 17-18 szelvényeket 4/2008.(II.27.) rendelet iktatta be 2008. febr. 27-ei hatállyal
10-11. szelvényeket 1/2019.(I.23.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályba lép: 2019. január 23.
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- építési hely adott övezeten belül, a beépítési mód szerint értelmezve, ha az építési
vonal nem rögzített
(3) Tázlár Község Képviselőtestülete a településrendezési terv módosítása nélkül a
rendezési tervre kötelezően előírt egyeztetéssel az M jelű övezetbe tartozó általános
mezőgazdasági területen szabadidős turisztikai terület kijelöléséről külön is
rendelkezhet.
6(4) a) övezet (építési övezet) határ mentén nem kötelező a telket megosztani.
b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti (építési övezeti) előírás szerint
jelölendő ki. A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár
(építési övezet) által elmetszett telekrészre számítandó, azaz mintha a telek
megosztott lenne.
c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár (építési övezet határ) mentén a
maradványtelekre nem vonatkozik a legkisebb teleknagyság.
BELTERÜLETI HATÁRVONAL
3. § *(1) A község tervezett belterületi határát jelen rendelet területfelhasználási tagolása
határozza meg és a szabályozási terv ábrázolja.
(2) A fejlesztési területek belterületbe vonása fokozatosan a felhasználással együtt
lehetséges. Országos közút belterületbe való bevonásához a lakott területre vonatkozó
előírásoknak is meg kell felelni.
(3) Belterületbe tartozik ill. belterületbe való bevonás után használatuk általános jellege
szerint beépíthetők az alábbiak:
-lakóterületek
-településközponti vegyes terület
-gazdasági területből a kereskedelmi, szolgáltató terület
-különleges területből a sportterület, a temető és a vásártér
(4) Belterületbe tartoznak ill. belterületbe vonandók az alábbi beépítésre szánt területek
kiszolgálását biztosító beépítésre nem szánt területek:
-belterülettel körbezárt közlekedési és közműelhelyezési területek
-zöldterületek
(5) Kül-, és belterületbe egyaránt tartozhat:
-közlekedési terület
-különleges területből kommunális ellátás területe
(6) Külterületbe tartoznak az alábbiak:
-erdőgazdasági terület
-mezőgazdasági terület
-különleges területből a szabadidős-, és turisztikai terület
-honvédelmi terület
(7) A szabályozási terv szerint beépítésre szánt, mezőgazdasági művelési ágban
nyilvántartott telken a belterületi bevonásig ideiglenes jelleggel, későbbi elbontási
kötelezettséggel a közvetlen terménytárolást szolgáló egy max 100 m2 -es gazdasági
épület vagy fóliasátor létesíthető.
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELÕÍRÁSOK
Telekalakítás
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4.§ (1) A meglévő telkek méretei a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetek előírt
telekméreteitől , de (új) telket alakítani , (telket megosztani) csak az építési övezetre
előírt telekméretnek megfelelően lehet.
(2) Nyúlványos telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható.
Járművek elhelyezése
5.§ Beépítésre szánt területen a parkolási rendelet megállapításáig a gépkocsik elhelyezésére az
alábbi vonatkozik:
a) a gépkocsik elhelyezését saját telken belül kell megoldani
b) az építési telekhez kapcsolódó közterületen akkor helyezhető el a gépkocsi, ha a telken
igazolt módon
- ki és behajtás forgalmi okokból nem engedélyezhető
- a már meglévő épület ill. telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé
Területfelhasználás
6.§ (1) Építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint a
beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekbe soroltak:
a) Lakóterület -Kertvárosias lakóterület
-Falusias lakóterület
b) Vegyes terület -Településközponti vegyes terület
c) Gazdasági terület -Kereskedelmi szolgáltató terület
-Ipari terület
d) Különleges terület
da) Sportterület
db) Szabadidős-, és turisztikai terület
dc) Temető
dd) Hulladéklerakó
de) Vásártér
df) Honvédelmi terület
dg) Kommunális ellátási terület
(2) A mellékleten az övezetet leíró kiegészítő jel az alábbiakat tartalmazza:
beépítési mód
max beépítettség %
max építménymagasság(m)
min telekterület (m2)
Épületek , építmények elhelyezése
7.§ **(1) **(2) (3) Terepszint alatti önálló létesítmény -amely a saját építési telek határán belül attól
biztonságos távolságig terjedhet- a falusias lakóterületen és gazdasági területen nem
szabályozott, kertvárosias-, településközponti vegyes-, és különleges területen csak
földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg.
Lakóterületek
8.§ (1) Beépítettség az övezetre előírt mértéket meghaladhatja a beépítettség növelésével nem
járó átalakításnál.
**(2) (3) Saroktelkek háztartással és állattartással kapcsolatos építményei , amennyiben azokkal
szemben az utca túloldalán lakóépület van , csak zárt kerítés és kapuzat mögé
kerülhetnek.
(4) Beépítettség az övezetre előírt mértéket +10%-kal meghaladhatja, amennyiben a lakás
kiegészítéseként vagy önállóan közforgalmú létesítmény is megvalósul.
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Kertvárosias lakóterület
9.§ (1) A község központjának lakóterülete, amelyben az építési övezeti előírások
figyelembevételével
-legfeljebb 4 lakásos lakóépület,
-a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
-egyházi, oktatási egészségügyi, szociális épület,
-a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület,
valamint
-sportlétesítmény
-és a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb gazdasági épület
elhelyezhető.
(2) Kertvárosias lakóterület általános elõírása:
a) A kertvárosias lakóterület szintterület-sűrűsége: max 0,6
(3) Kertvárosias lakóterület részletes övezeti előírásai
a) KEL -K jelű kialakult beépítésnél:
aa) beépíthető telek: a kialakult telek
7ab)) beépítési mód: oldalhatáron álló a kialakult helyzet szerint előkerttel vagy
utcavonalon
ac) beépítettség: max 30%
ad) építménymagasság min 3,0m, max 4,5m,
háztartással kapcsolatos épületek min 2,5m, max 3,6m
ae) Teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig a
szikkasztás megengedett.
af) zöldfelület min 50%
ag) környezetterhelési határérték:
-lakóterület és intézményterület laza beépítéssel
-levegőtisztaságvédelmi I. kategória
b) KEL-T jelű tervezett beépítésnél:
ba) kialakítható telek szélessége: közbenső min 18,0m
sarok min 20,0m
telek hossza min 40 m
telek területe közbenső min 720 m2
sarok min 800 m2
8bb) beépítési mód: oldalhatáron álló 5m-es előkerttel
bc) beépítettség max 30 %,
bd) építménymagasság: min 2,5 m, max 4,5 m,
a háztartással kapcsolatos önálló épület: min 3,0 max 3,6m
be)Teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig
ideiglenesen a szikkasztás megengedett.
bf) zöldfelület min 50%
ag) környezetterhelési határérték:
-lakóterület és intézményterület laza beépítéssel
-levegőtisztaságvédelmi I. kategória
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Falusias lakóterület
10.§ (1) Falusias lakóterületbe a központi belterület és Felsőtelep nagytelkes lakóterülete
tartozik.
Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével
-legfeljebb 2 lakásos lakóépület
-kereskedelmi , szolgáltató és vendéglátó épület
-szálláshely szolgáltató épület
-kézműipari építmény
-helyi igazgatási , egyházi , oktatási, egészségügyi , szociális épület
-sportépítmény
-mező és erdőgazdasági -a terület alaprendeltetését nem zavaró- építmény
-üzemanyagtöltő elhelyezhető
(2) Falusias lakóterület a beépítési jellemzők alapján szabályozási terv szerint az alábbi
övezetekre tagolódik:
FL-1 jelű szabályos osztású övezet
FL-2 jelű hagyományos beépítés övezete
FL-3 jelű nagytelkes beépítés övezete
Falusias lakóterület általános előírása:
(3) Szintterület-sűrűség max 0,5
Falusias lakóterület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások
(4) a) FL-1 jelű szabályos osztású övezetben
aa) beépíthető telek min 900m2
ab) kialakítható telek szélessége: közbenő min 18,0 m
sarok min 20,0 m
telek hossza min 50 m
telek területe közbenső: min 900 m2
sarok min 1000 m2
9ac) beépítés mód: FL-1/a jelű alövezetben utcavonalra oldalhatáron állóan
FL-1/b jelű alövezetben az utcaszakaszon kialakult építési vonal
szerinti előkerttel, annak hiányában 5 m-es előkerttel
oldalhatáron álló
ad) beépítettség: max 30%
ae) építménymagasság min 3,0m, max 4,5m,
háztartással kapcsolatos épületek min 2,5m, max 3,6m
af) Legalább a részleges közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat
kiépítéséig ideiglenesen a szikkasztás megengedett.
ag) zöldfelület min 40%
ah) környezetterhelési határérték:
-lakóterület és intézményterület laza beépítéssel
-levegőtisztaságvédelmi I. kategória
b) FL-2 jelű hagyományos beépítés övezetében:
ba) beépíthető telek: min 800 m2
kialakítható telek szélessége:
min 16,0m
telek hossza min 50 m ill. a kialakult helyzet
telek területe: min 800 m2
10bb) beépítési mód: FL-2/a jelű alövezetben utcavonalra oldalhatáron állóan
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FL-2/b jelű alövezetben az utcaszakaszon kialakult építési vonal
szerinti előkerttel oldalhatáron álló
bc) beépítettség: max 30 %
bd) építménymagasság: min 2,5m, max 4,5 m,
a háztartással kapcsolatos önálló épület: min 3,0 max 3,6m
be) Legalább a részleges közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat
kiépítéséig ideiglenesen közműpótlóként zárt szennyvízgyűjtő megengedett.
bf) zöldfelület min 40%
bg) környezetterhelési határérték:
-lakóterület és intézményterület laza beépítéssel
-levegőtisztaságvédelmi I. kategória
bh) A kialakult beépítési karakter megtartása érdekében Árpád utca déli oldalán az
épületek tetőidoma csak utcával párhuzamos gerincű lehet.
c) FL-3 jelű nagytelkes övezet a településképi szempontból közömbös helyzetű
gazdálkodásra leginkább alkalmas lakóterület övezete
ca) beépíthető telek min 1200 m2
kialakítható telek szélessége: min 20,0m
telek hossza min 50 m ill. a kialakult helyzet
telek területe min 1200 m2
11cb) beépítési mód: szabadonálló, előkert: 5m
cc) beépítettség max 20 %
cd) építménymagasság: min 3,0m, max 4,5 m,
a háztartással kapcsolatos önálló épület: min 3,0 max 3,6m
Gazdasági építmények magassága a technológia függvényében változhat.
ce) Legalább a részleges közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat
kiépítéséig a szikkasztás megengedett.
cf) zöldfelület min 50%
cg) környezetterhelési határérték:
-lakóterület és intézményterület laza beépítéssel
-levegőtisztaságvédelmi I. kategória
Vegyes terület
Településközponti vegyes terület
11.§ (1) A településközponti vegyes terület a szorosan vett községközponti beépítés területe.
Településközponti területen az övezeti előírások figyelembevételével
-lakóépület
-igazgatási épület
-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
-egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület
-sportépítmény
kivételesen nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény elhelyezhető
(2) A településközponti vegyes terület az alábbi övezetekre tagolódik:
TV-1 jelű intézményi övezet
TV-2 jelű ellátási övezet
Településközponti vegyes terület általános előírása:
11
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(3) Szintterület-sűrűség: max 1,5
(4) Településközponti vegyes terület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások
a) TV-1 jelű intézményi övezetben:
aa) beépíthető a már kialakult és az új telek
ab) kialakítható új telek szélessége: közbenső min 18,0m
sarok min 20,0m.
telek hossza min 30 m
ac) beépítés módja: szabadonállóan min 5-es előkerttel oldalhatárosan,
oldalhatáronállóan utcavonalra
ad) beépítettség: max 50%
ae) építménymagasság: min 3,6m, max 7,5m
af) A teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig
ideiglenesen közműpótlóként zárt gyűjtõmedence megengedett
ag) zöldfelület min 30%12
ah) környezetterhelési határérték:
-lakóterület és intézményterület laza beépítéssel
-levegőtisztaságvédelmi I. kategória
b) TV-2 jelű ellátási övezetben:
ba) beépíthető a már kialakult és az új telek
bb) kialakítható új telek szélessége: közbenső min 18,0m
sarok min 20,0m.
telek hossza min 30 m
bc) beépítés módja: utcavonalra vagy oldalhatárra vagy zártsorúan
bd) beépítettség : max 70%
be) építménymagasság min 3,6m, max 7,5m
bf) teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig
ideiglenesen a szikkasztás megengedett
bg) zöldfelület min 10%
bh) környezetterhelési határérték:
-lakóterület és intézményterület laza beépítéssel
-levegőtisztaságvédelmi I. kategória
Gazdasági területek
12.§ (1) Gazdasági területbe az elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló
területek soroltak.
(2) A gazdasági terület: kereskedelmi, szolgáltató terület
ipari terület
Kereskedelmi, szolgáltató terület
13.§ (1) Kereskedelmi, szolgáltató területbe a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi
célú épületekkel beépített ill. beépíthető területe sorolt.
A területen az övezeti előírások figyelembevételével
-mindenfajta nem jelentõs zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület
- szolgálati lakás
-igazgatási és egyéb irodaépület
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-parkolóház, üzemanyagtöltõ
-sportépítmény
kivételesen- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
-egyéb közösségi szórakoztató épület elhelyezhetõ
Kereskedelmi szolgáltató terület általános előírása:
(2) Szintterület-sűrűség: max 2,0
(3) Kereskedelmi szolgáltató terület részletes övezeti előírásai:
a) KG-K jelű kialakult övezetben
aa) beépíthető telek a kialakult telek és az új telek
ab) kialakítható új telek szélessége: közbenső min 18,0m
sarok min 20,0m.
telek hossza min 30 m
ac) beépítés módja: szabadonállóan min 5-es előkerttel, minimum a
homlokzatmagasságnak megfelelő oldal-, és hátsókerttel
ad) beépítettség : max 50%
ae) építménymagasság min 3,6m, max 7,5m, ami a technológia függvényében
változhat.
af) Legalább a részleges közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat
kiépítéséig ideiglenesen közműpótlóként zárt gyűjtõmedence megengedett
ag) zöldfelület min 20%
ah) környezetterhelési határérték:
-iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen
-levegőtisztaságvédelmi I. kategória
b) KG-T jelű tervezett övezetben
ba) beépíthető telek min 900m2
bb) kialakítható telek szélessége:
min 25,0m
telek hossza min 50 m
bc) beépítés módja: szabadonállóan min 5,0m, de legalább az utcai
homlokzatmagasságnak megfelelő elő-, és oldalkert
bd) beépítettség : max 50%
be) építménymagasság: min 4,5m, max 12m
bf) részleges közművesítés az építési munka feltétele -a szennyvízhálózat kiépítéséig
ideiglenesen a szociális szennyvíz és a szennyvízcsatornába engedhető minőségű
technológiai szennyvíz a szikkasztás általános feltételei szerint elszikkasztható a
közcsatornába bocsátás minőségi feltételeit nem kielégítő minőségű szennyvíz
szikkasztása a talajvédelmi hatóság engedélye szerint történhet csak.
bg) zöldfelület min 20%
bh) környezetterhelési határérték:
-iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen
-levegőtisztaságvédelmi I. kategória
13c)
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KG-É építési övezet előírása
ca) Kialakítható telek: min 1500m2
cb) Beépítési mód: szabadonálló
cc) Beépítettség max 60%.
cd) Építménymagasság: max 9 m
ce) Zöldfelület min 20 %.
cf) közművesítés legalább részleges, amelynek megoldása az építtető feladata

9/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdés iktatta be 2016. július 7-i hatállyal
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cg) környezetterhelési határértékek az általános előírások szerintiek
14(4)

Meglévő épületet tartalmazó telek beépítési módja az építési övezeti előírásoktól
eltérően zártsorú lehet elő-, és hátsókert nélkül, amennyiben a tűzfalas csatlakozás
vagy a telepítési távolság biztosított.
Ipari terület

14.§ (1) 15 a) Ipari rendeltetésű a gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített ill. beépíthető
terület.
16b) A terület általános előírása:
(2) Szintterület-sűrűség: max 1,5
(3) Ipari terület részletes elõírásai:
a) IG-T jelű termelő ipari övezetbe a szénhidrogénkitermeléssel kapcsolatos
létesítmények telkei tartoznak.
aa) az övezetben a vonatkozó szabványoknak megfelelõen csak bányászati
létesítmény helyezhető el
ab) környezetterhelési határérték iparterület lakóépületekkel vegyesen
-levegőtisztaságvédelmi I. kategória
b) 17 IG-2 jelű övezetben
18ba) az országos vízminőség-védelmi övezeti követelmények betartásával
elhelyezhető:
1. mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület, beleértve a nagylétszámú
állattartó építményeket is
2. szolgálati lakás
3. igazgatási és egyéb irodaépület
4. üzemanyagtöltő
bb) Telek: szélessége: min 20,0 m
mélysége: min 50 m
területe: min 1000 m2
bc) Beépítés módja:
bca) szabadonálló 5 m-es előkerttel, de legalább a homlokzatmagasságának
megfelelő oldal-, és hátsókerttel,
bcb) állat-, ill. növényegészségügyi szükségszerűségből telekhatáron is
elhelyezhető építmény.
bd) Beépítettség: max 30%
be) Építménymagasság: max 7,5 m, ami a technológia függvényében változhat.
bf) Zöldfelület: min 25 %
bg) A telekhatáron az ültetési távolságok betartásával őshonos cserje-, és fasor
telepítendő.
bh) A természetes terepszinthez mért 2 m-nél nagyobb bevágás vagy töltés nem
alakítható ki.
**bi)19(4) (IG-3) építési övezet előírásai
9/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdés iktatta be 2016. július 7-i hatállyal
4/2008.(II.27.) rendelet 1.§-a iktatta be 2008. febr.27-ei hatállyal
16
9/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet 10.§(2)c) pont hatályon kívül helyezte 2016. július 7-től
17
4/2008.(II.27.) rendelt 1.§-a iktatta be 2008. febr.27-ei hatállyal
18
9/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet 5.§(1) bekezdés módosította 2016.július 7-i hatállyal.
14
15
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a) Mindenfajta gazdasági tevékenységi célú építmény és szolgálati lakás elhelyezhető.
b) Kialakítható telek: min 1500m2
c) Beépítési mód: szabadonálló
d) Beépítettség max 50%.
e) Építménymagasság: max 15 m
f) Zöldfelület min 25%.
g) közművesítés legalább részleges, amelynek megoldása az építtető feladata
h) környezetterhelési határértékek az általános előírások szerintiek
Különleges területek
15.§ Tázlár különleges területei az alábbiak:
1.Sportterületek (Spk jelű)
2.Szabadidős-, turisztikai területek (Sz-Tk jelű)
3.Temetők (Tk jelű)
4.Vásártér (Vk jelű)
5.Hulladéklerakó
6.Honvédelmi terület (HT jelű)
7.Kommunális ellátási terület (Kk jelű)
Sportterületek
16.§ (1) Sportterületek a sport- , szabadidős-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgálnak.
(2) A területen -sportépítmény
-az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület és
szolgálati lakás elhelyezhető
(3) beépítettség: max 100 m2
(4) Építménymagasság: min 3,5 m, max 4,5m
Szabadidős-, turisztikai területek
17.§ (1) Területen a szabályozási terv szerinti természetvédelmi határon kívül
-kereskedelmi,
-szolgáltató,
-vendéglátó,
-szálláshely szolgáltató,
-sportépítmény,
-szolgálati lakás,
-szabadidő eltöltését szolgáló épületek,
kivételesen szórakoztató épületek elhelyezhetők.
(2) Szintterületsűrűség: max 0,2
(3) Az övezetben kialakítható telek: min 720 m2
(4) Beépítési mód szabadonálló
(5) Beépítettség max 15 %
(6) építménymagasság min 3,0 m, max 4,5 m
(7) Közművesítettségre vonatkozó előírás: az övezet központi ivóvízellátása,
szennyvízkezelése , hulladékelszállítása, villamosenergiaellátása az építtetõ
kötelezettségeként központi rendszerrel (nem telkenként) oldandó meg.
(8) zöldfelület min 80%
19
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(9) környezetterhelési határérték környezetterhelési határérték:
- védett terület
-levegőtisztaságvédelmi I. kategória
(10) A táji illeszkedése érdekében az épületek építészeti kialakítására az alábbiak
vonatkoznak:
homlokzati szélesség max 8,0m
tetőhajlásszög 40-45°
tetőhéjazat: égetett cserép, vagy annak színével megegyező egyéb anyagú
homlokzat: tégla, kő, fehér vagy más világos színű meszelés, natúr kőporos vakolat
Temetők területe
18.§ (1) A Jókai utcai és a felsőtelepi katolikus -, és az Árpád utcai református temető
változatlan telekterülettel megtartandó létesítmények.
(2) A területen ravatalozó, kápolna és síremlék kivételével építmény nem helyezhető el.
(3) Telekhatáruktól 200 m-en belül az illető építési övezetben egyébként elhelyezhető
építmények is csak akkor helyezhetők el, ha azok mentálhigiénis szempontból nem
zavaróak.
(4) A szabályozási terv szerinti védőterületen belül új sír csak urnás temetésre létesíthető.
Vásártér
19.§ (1) Vásártér állat és kirakodóvásárok tartására szolgáló terület, ahol a működéséhez
szükséges üzemviteli, és szociális építmények elhelyezhetõk.
(2) Önálló telek nem választható le.
(3) Beépítési mód: szabadonálló
(4) Építménymagasság min 2,5m, max 4,5m
(5) Közművesítettség: legalább részleges, ideiglenesen a szennyvízcsatornahálózat
kiépítéséig a szikkasztás megengedett.
(6) Zöldfelület min 70%
Hulladéklerakó
20.§ (1) A 0214/3 hrsz-ú telken lévő szeméttelep a regionális lerakó üzembehelyezéséig
fennmaradhat , azt követően megszüntetendő és rekultiválandó.
Honvédelmi terület
21.§. Honvédelmi területbe a 011/11 hrsz -ú telek tartozik, ahol kizárólag a honvédelemmel
kapcsolatos építmény helyezhető el.
Kommunális ellátás üzemi területe
22. § Kk jelű övezet a település ellátását biztosító területigényes létesítmények övezete.
(1) A telek, a beépítés, a beépítettség, a terepszint alatti létesítmény az ágazati
szabványoknak megfelelően határozandó meg.
(2) Építménymagasság, közművesítettség, zöldfelület, környezetterhelési határérték a
környezeti illeszkedés biztosításával egyedileg határozható meg.
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TÁZLÁR BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
23.§ A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak:
a) Közlekedési és közműelhelyezési terület
b) Zöldterület
c) Erdőterület
d) Mezőgazdasági terület
e) Egyéb terület

Közlekedési-, és közműelhelyezési területek
24.§ (1) A közlekedési és közműelhelyezési területek az országos és a helyi közutak,
kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a
közművek építményeinek elhelyezésére szolgálnak.
(2) A területek szerepkörük alapján az alábbi övezetekre tagolódnak:
KÖ-1 jelű országos mellékutak övezete
KÖ-2 jelű belterületi gyűjtőutak övezete
KÖ-3 jelű belterületi lakóutak övezete
KÖ-4 jelű külterületi főbb utak övezete
KÖ-5 jelű egyéb utak övezete
Közlekedési -, és közműterületek általános előírásai
(3) Közlekedési területen műtárgyak, közvilágítási és közlekedési jelzőlámpák,
növényzet elhelyezhető. Egyéb építmények az övezeti előírások figyelembevételével
helyezhetők el.
(4) Közlekedési területen belül műtárgyakat, közvilágítási és közlekedési jelzőlámpákat,
közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést
és az útfelületek láthatóságát ne akadályozzák.
(5) Közlekedési terület kialakításakor zöldterületek csökkentése csak műszakilag
indokolt esetben: a fasor távlati pótlási -bővítési lehetőségeinek megtartásával
lehetséges.
Közlekedési-, és közműterületek részletes övezeti előírásai
(6) a) KÖ-1 jelű országos mellékutak övezetébe tartozik:
-5405 jelű Soltvadkert-Szeged összekötőút 30m-es ill. a kialakult szabályozási
szélességgel
-kerékpárúttal,
-a gazdasági terület telkeinek feltárására min 12 m-es fordulási sugár
biztosításához szükséges szabályozási szélességű szervízúttal
-5406 jelű Pirtó -Tázlár -Bócsa összekötőút 30m-es ill. a kialakult
szabályozási szélességgel
aa) az övezetben a gépjárműforgalmi burkolatszélessége szabvány szerint
alakítandó, de legalább 7,0 m
ab) belterületi szakaszokon kétoldali min 1,5 m széles gyalogjárda alakítandó
ac) legalább az egyik oldalra fasor telepítendő
ad) légvezeték legfeljebb az egyik oldalon lehetséges
ae) az övezetben autóbuszváró elhelyezhető
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b) KÖ-2 jelű belterületi gyűjtőutak övezetébe a 18m-es ill. a kialakult szabályozási
szélességgel a települési gyűjtőutak tartoznak:
Zrínyi utca
Jókai utca
Bercsényi utca
tervezett északi gyűtőút
tervezett nyugati gyűjtőút
ba) az övezetben az gépjárműforgalmi burkolatszélessége min 6,0 m, vagy min
4,0m kitérőkkel
bb) kétoldali min 1,5 m széles gyalogjárda alakítandó
bc) legalább az egyik oldalra fasor telepítendő
bd) légvezeték legfeljebb az egyik oldalon lehetséges
c) KÖ-3 jelű belterületi lakóutak övezetébe min 18m-es tervezett ill. a kialakult
szabályozási szélességgel a település lakóútjai tartoznak.
ca) az övezetben vegyes forgalmú lakó-pihenő övezet vagy elválasztott gépjármű és
gyalogosforgalmi közlekedési felületek alakíthatók ki
cb) legalább az egyik oldalra fasor telepítendő
cc) légvezeték legfeljebb az egyik oldalon lehetséges
20d) KÖ-4 jelű külterületi főbb utak övezetébe a szabályozási terven jelölt hálózati
jelentőségű dűlőutak tartoznak.
da) biztosítandó szabályozási szélesség: min 10 m, amely a meglévő út tengelyétől
mért 5-5 m , kivéve ha a szabályozási terv másképp intézkedik.
db) az övezeten belül vízelvezető árok vagy talajvédő cserjesor telepítendő.
e) KÖ-5 jelű egyéb utak övezetébe a 24.§ (6) a-d)-pontokban nem részletezett összes
többi út beletartozik. Szabályozási szélessége min 4,0 m.
21(7) A racionális méretű mezőgazdasági birtoktest kialakítása érdekében hálózati
jelentőséggel nem rendelkező, külterületi utak megszüntethetők illetve áthelyezhetők
az útügyi és földügyi általános feltételeinek betartásával.
Zöldterület
25.§ (1) Zöldterületen az OTÉK 32. §-ban foglaltak kivételével építmény nem helyezhető el.
(2) A zöldterületek jellegük alapján az alábbi övezetekre tagolódnak:
-KP jelű közpark övezet
-VZ jelű védõzöld övezet
(3) Zöldterületre vonatkozó övezeti előírások
a) KP jelű közpark övezet a községi szintű zöldfelületi ellátás övezete , amelyet a
településközponti elhelyezkedés, az intenzív használat és jelentős településképi
érték jellemez.
aa) Az övezetben sétaút, pihenőhely, játszóhely, pihenést szolgáló kerti
berendezések alakíthatók ki.
b)VZ jelű védőzöld övezet a beépítés védelmét biztosító gyep vagy erdőterület, amely
mezőgazdasági hasznosítása lehetséges, építmény az OTÉK 32.§ 1.4. pontjai
kivételével építmény nem helyezhető el.
Erdőterület

20
21
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26.§ (1) Az erdőterületbe a szabályozási tervben lehatárolt, erdő vagy gyep művelési ágban
nyilvántartott ill. mezőgazdaságilag kevésbé hasznosított térség sorolt.
(2) Az erdőterület az alábbi övezetekre tagolódik:
EG jelű gazdasági erdő övezet
EV jelű védett erdő övezet
(3) Erdőterületre vonatkozó általános előírások:
a) Az erdőként nyilvántartott telkekre az alábbiakon túl az erdőtörvény rendelkezéseit
is alkalmazni kell.
b) Az erdőterület meglévő tanyái helyreállíthatók, műszaki szükségszerűségből
elbonthatók és helyükre az eredeti beépítettséget nem meghaladó módon új építhető.
(4) Erdőterületre vonatkozó részletes övezeti előírások
a) EG jelű gazdasági erdő övezet elsődlegesen az erdőgazdálkodás céljaira szolgáló
terület.
aa) A terület határa az erdészeti hasznosítású telkek számának változásával
értelemszerűen változik. A szabályozási terv M jelű övezeti besorolású területén
létesített erdő művelési ágú telkekre és az EV jelű övezet üzemterv szerinti
erdőterületein az EG jelű övezet elõírásai az érvényesek.
ab) A területen az erdő-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az
alábbi feltételekkel elhelyezhetők:
- Telek min 10,0 ha
- Beépítettség max 0,02%
- Építménymagasság min 2,5m , max 4,5m
- Közművesítettség mértéke egyedileg határozandó meg.
b) EV jelű erdőövezetben a természeti és tájképi védettség elsődlegességét kell
biztosítani.
Mezőgazdasági terület
27.§ (1) Mezőgazdasági területbe sorolt a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdő -, a
közlekedési-, és közmű valamint az egyéb területek kivételével.
(2) Mezőgazdasági területen az övezeti előírásokban részletezett épületek helyezhetők el:
(3) Mezőgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján a szabályozási terv szerint
az alábbi övezetekre tagolódik:
M jelű általános tanyás övezet
MV jelű védõterületen belüli övezet
MVt jelű tájvédelmi övezet
MT jelű tartalék övezet
Mezőgazdasági területre vonatkozó általános előírások
28.§ (1) Kialakítható telek: min 720m2
(2) az építési munka feltétele, hogy az építtető által biztosított legyen az ivóvíz-,
villamosenergia ellátás, hulladékelszállítás, szennyvízkezelés
(3) Mezőgazdasági terület gyep és nádas művelési ágban nyilvántartott telkein építmények
nem helyezhetők el. Kivételt a természeti kutatást szolgáló, építmények, nyomvonalas
létesítmények- a külön előírások szerinti köztárgyak, honvédelmet és belbiztonságot
szolgáló építmények képeznek.
Mezőgazdasági területre vonatkozó övezeti előírások
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29.§ (1) M jelű általános tanyás övezetbe elsõdlegesen a mezőgazdasági hasznosítású területek
tartoznak.
a) A területen az alábbiak helyezhetők el:
aa) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények
- különböző mezőgazdasági szolgáltatások (javító műhelyek, fafeldolgozók )
- termelésben szükséges anyagok -, gépek-, vegyianyagok-, vetőmagok-,
növényvédőszerek-, takarmányok-, alkatrészek stb. értékesítése.
- termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyűjtő, élőállat-, zöldség-,
gyümölcsfelvásárlás
- élelmiszeripari feldolgozás , sütöde, savanyítóüzem, pince , hűtőház, vágóhíd,
élelmiszeraktárak
ab) mezőgazdasági építmények
-présház
-pince
-állattartó épületek
-növénytermesztés épületei
22ac) Az ellátással kapcsolatos építmények az alábbi rendelteltetéssel:
-kiskereskedelem
-vendéglátás
-szálláshely
-sport
-falusi turizmus
-ismeretterjesztés
ad) a mezőgazdasági termeléshez indokolt helyben lakást biztosító lakóépület és a
háztartással kapcsolatos épületek
b) Beépítés feltételei az alábbiak:
ba) 29.§ (1) aa)-ab) szerinti épületeknél
- telek min 720 m2
- beépítési mód :szabadonálló
- építménymagasság: min 2,5m, max 4,5m amely a technológia függvényében
változhat.
- beépítettség: max 3%
23bb) A 29.§ (1) ac) szerinti épületeknél
- telek min 720 m2
- beépítési mód :szabadonálló
- építménymagasság: min 2,5m, max 7,5m
- beépítettség: max 10%
bc) A 29.§ (1) ad) szerinti épületnél
-telek min 3000 m2
-beépítési mód :szabadonálló ill. kialakult helyzet
-építménymagasság: min 3,5m, max 4,5m
c) Az övezet központi belterülettől keletre lévő részén szennyvíztisztító az alábbi
feltételek teljesítésével elvileg elhelyezhetõ:
ca) technológia függvényében a szükséges védőövezet biztosított
cb) a tisztított szennyvíz befogadója a természeti területektől függetlenített
(2) MV jelű övezet a természeti terület övezete
-a természetvédelmi és vízügyi kutatást, oktatást és kezelést szolgáló létesítmények
kivételével építmény nem helyezhető el
(3) MVt jelű övezet a tájvédelmi fontosságú mezőgazdasági terület övezete.
Az övezetben a 29.§ (1) szerinti épületek helyezhetők el az alábbi feltételekkel
22
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a) telek min 20000 m2 azaz 2 ha
b) beépítési mód: szabadonálló
c) építménymagasság min 2,5m, max 3,6 m
tetőidom : nyeregtető
tetőhajlásszög: 40-45
gerincmagasság: 8,0m
(4)TTG jelű mezőgazdasági terület gazdasági területi célra tartalékolt, azon építményt
elhelyezni e rendelet 3.§(7) szerint lehet.
Egyéb terület
30.§ Egyéb területbe a vízgazdálkodás területei tartoznak, lehatárolásuk a szabályozási tervben.
Előírásait az OTÉK 30.§ -a tartalmazza.
KÖZTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI
31.§ (1) A közterületek lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza: azt területfelhasználási
határvonalként vagy szabályozási vonalként ábrázolja.
(2) Építési övezeten belül alakítható közterület az F-3 jelű lakó-, KG-K és a KG-T jelű
kereskedelmi és szolgáltató övezetekben az alábbi feltételekkel:
-szabályozási szélesség min 14,0m,
-min 12m-es fordulási sugár az útburkolatoknál
(3) Önálló övezetbe tartozó közterületekre vonatkozó építési, környezetalakítási
szabályokat a közlekedési és közparki övezeti előírások tartalmazzák.
ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM ELŐÍRÁSAI
**32.§ RÉGÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM
2432/A.§

(1) Régészeti lelőhelyeket e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A régészeti lelőhelyekre az általános előírások vonatkoznak.
VÉDETT ÉS VÉDŐTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

33.§ (1) A védett területek övezeti előírásai az építési korlátozásokat tartalmazzák.
(2) Az egyes vonalas létesítmények védősávjában építés csak az illetékes szakhatóság
hozzájárulásával lehetséges:
25a) vízügyi védőterületek:
aa) Az ADUVÍZIG vagyonkezelésében lévő csatornák partélétől számított 10m-en
belül semmilyen, 10-15m között csak ideiglenes jellegű építmény építhető a
következőknél:
1. Kizárólagos állami tulajdonban lévő csatornák VII. csatorna
2. Lázártói-csatorna (Tázlár 0186/2 hrsz)
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ab) Nem az ADUVÍZIG kezelésében lévő csatornák partélétől számított 4,0 m-en
számított 4m-en belül semmilyen, 4-10m között csak ideiglenes építmény
építhető a következőknél:
1. Lázártói-csatorna (kivéve Tázlár 0186/2 hrsz)
2. Lázártói-mellékág
3. Bócsa-Bugaci-csatorna
4. Bócsa-Bugaci-csatorna mellékág
b) közlekedési védőterület: országos mellékutak tengelyétől külterületen 50-50m
c) távvezeték hálózati energiaellátó és közműlétesítmények védőterületi az illető
szabványnak megfelelően: földgáz távvezeték ( NA 150 ) 60 -63 bar , 20 -20 m
elektromos távvezeték: 120 kV 13 - 13 m
25 -30 kV 5 - 5m
vízműkutak - vízügyi előírások szerint
d) közművek védőtávolságai: vízvezeték MSZ 7482/2-80 szerint
gázvezeték MSZ 7048 szerint
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS
JOGINTÉZMÉNYEK
34.§ (1) Jelen rendelethez tartozó szabályozási tervben foglaltak megvalósítása érdekében Tázlár
Község Képviselő-testülete az alábbi sajátos jogintézményekkel él és rendelkezik
róluk:
a) tilalmak
b) c) helyi közút céljára történő lejegyzések
d) útépítési és közművesítési hozzájárulások
Tilalmak
(2)**a)b) Határidő nélküli telekalakítási és építési tilalom van az alábbi telken:
utcanyitás érdekében a 19 hrsz-ú telken
26(3) Helyi közút céljára történő lejegyezések
(4) Helyi közút céljára lejegyezhetõk az alábbi telkek meglévõ telekhatára és a
szabályozási vonal közötti telekrésze: Felsõtelep:655 - 660 hrsz
Útépítési és közművesítési hozzájárulások
(5) Útépítési és közművesítési hozzájárulásról Tázlár Község Képviselő-testülete az
önkormányzati infrastruktúrafejlesztésekkel és a nem önkormányzati telekalakításokkal
összefüggésben külön rendelkezhet.
ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
35. § (1) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:
a) kialakult állapot: az építési övezeti előírásoktól eltérő, a korábbi szabályoknak
megfelelően kialakult beépítés
b) kialakult telek: az egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan, amelynek alakját és
méretét az ingatlan-nyilvántartási térkép-, és bejegyzés hitelesíti.
c) meglévő épület: jogerős építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkező ill. több
mint 10 éve használatba vett épület
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d) szolgálati lakás : gazdasági területen a tulajdonos-, használó-, és a személyzet
számára lakás, amelyhez önálló telek nem tartozhat.
e) Háztartással kapcsolatos épület: a háztartással kapcsolatos nyárikonyha,
mosókonyha, szárító, barkácsműhely, tárolóépítmények
(tüzelõanyag, szerszámkamra, szín, fészer, magtár, góré, csűr,
pajta és más tároló) állattartó épületek, jármű tároló (gépkocsi,
motorkerékpár, munkagép stb.)
27f) Kialakult építési vonal: tömboldal hosszúságú utcaszakaszon elhelyezkedő épületek
több mint felének utcai homlokzati határfalai ált
(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését
követően indított ügyekben kell alkalmazni.
(3) Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
(4) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg az összevont rendezési tervhez tartozó helyi
építésügyi előírásokról szóló tanácsrendelet hatályát veszti.
Kószó Endre sk.
Polgármester

Fodor Árpádné sk.
Jegyző

* 10/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosította
** 10/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezte
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