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Mezőfalva Nagyközség Képviselőtestületének
7/2008. (VIII.07.)  rendelete

Mezőfalva Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről
szóló 9/2006. (VIII.2.) sz. Ök. rendelet módosításáról

Mezőfalva  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  az  épített  környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában 
foglalt  felhatalmazás  alapján  Mezőfalva  Nagyközség  9/2006.  (VIII.2.)  sz.  Ök.  rendelettel 
(Továbbiakban:  Rendelet)  elfogadott Helyi  Építési  Szabályzatát  és  a  Rendelet  mellékletét 
képező Szabályozási terveket az alábbiak szerint módosítja:

1§
A Rendelet 8.§ Településközpont vegyes területek (11) bekezdésben foglalt táblázat újabb 
(dőlt betűvel jelölt) sorral bővül:

Építési övezet 
jele

Legkisebb kialakítható 
telekterületméret (m2) Beépítési mód

Beépítettség 
legnagyobb 
mértéke (%)

Legnagyobb 
építmény-

magasság (m)

Zöldfelület 
legkisebb 

aránya (%)

Vt-A
700 O 40 6,0 30

700 O, Z, SZ* 40 4,5 30

Vt-Fk
1200 Z 50 7,5 20

750 Z 50 6,0 20

Vt-Kt/O 5000 SZ 20 7,5 60

Vt-Kt/I 800 SZ 30 6,0 40
* szabályozási terv szerint

2§
A Rendelet 10.§ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (5) bekezdése az alábbi, e) 
jelű ponttal egészül ki:

e) „Gksz-Kt/V – Vendéglátóhely kizárólagos területhasználat céljára szolgáló gazdasági 
terület övezete.”

3§

A Rendelet 10.§ (8) bekezdés Gksz-A3 övezetre vonatkozó előírások 
h)  pontjában  rögzített „legfeljebb  felén  6,0  m-nél  nagyobb”  építménymagasságra 
vonatkozó kitétel  „legfeljebb felén 7,5 m-nél nagyobb”  építménymagasságra módosul, 
valamint a  „legalább 50%” zöldfelület mértéke „legalább 45%”-ra módosul.
i) pontjában a „g pontban foglalt” hivatkozás helyesen  „h pontban foglalt” hivatkozást 
rögzít. 
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4§

A Rendelet 10.§ (9) bekezdés Gksz-A4 övezetre vonatkozó előírások az alábbiak szerint 
módosulnak:

1. Az a) pontban az újonnan kialakított telek szélességére vonatkozó min. „70 m” „50m”-re, a 
telek hosszára vonatkozó min. „80 m” értéke „60 m”-re változik;

2. A bekezdés az alábbi h) egészül ki, egyidejűleg a h) pont i) pontra módosul:
h) A területen,  az épületek a tájhoz és egymáshoz való harmonikus  illeszkedését  elvi 

építési engedélyben kell igazolni

5§

A Rendelet 10.§-a az alábbi, (10) számú bekezdéssel bővül:

(1) „A Gksz-Kt/V jelű övezet egyedi és részletes előírásai:

a) Az övezetben kizárólag vendéglátás céljára szolgáló építmények helyezhetők el.

b)Az  övezetben  a  kialakítható  legkisebb  telekterületméret  3000  m2,  melynek 
szélessége legalább 20 m, a hossza legalább 80 m legyen.

c) A telken  az  épületet  oldalhatáron  álló  módon kell  elhelyezni.  Az építési  helyen 
kívül eső teleksávokra a 9.§ (3) bekezdés szerint részletezett ültetési kötelezettség 
áll fenn.

d)Az  övezet  telkein  raktározási  tevékenység  csak  fedett,  oldalt  akár  nyitott 
építményben  lehetséges,  melynek  alapterületét  a  telek  beépítettségének 
számításakor figyelembe kell venni.

e) Az  övezetben  az  épületeket  legalább  15º-os  hajlásszögű  magastetővel  kell 
kialakítani.

f) Az övezetben magánút nem létesíthető.

g)Az övezetben megtartandó egyéb előírásokat a (10) bekezdés táblázata rögzíti.”

6§

A  Rendelet  10.§  (10)  bekezdésének  számozása  (11)  bekezdésre  változik.  A  táblázat 
tartalma az alábbiak szerint módosul és egészül ki (áthúzott jelöléssel a módosított,  dőlt 
betűvel az új értékek):

Építési övezet 
jele

Legkisebb 
kialakítható 

telekterületméret 
(m2)

Beépítési 
mód

Beépítettség 
legnagyobb 
mértéke (%)

Legnagyobb 
építmény-

magasság (m)

Zöldfelület 
legkisebb 

aránya (%)

Gksz-A1 1500 SZ 40 5,0 30 

Gksz-A2 5000 SZ 30 
40

6,0 
7,5

35 
30

Gksz-A3 5000 SZ 30 
40

6,0 (E) 
7,5(E)

35 
30
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Gksz-A4 10 000 (1 ha) SZ 30
40 

6,0 
20(E)

35 
30

Gksz-Kt/V 3000 O 10 5,0 30

A  bekezdés  számozásának  változása  a  10.§  (6)-(9)  bekezdéseinek  hivatkozásában  is 
átvezetésre kerül.

7§

A Rendelet  10.§  (2)  bekezdés  b)  pontja,  és  a  10.§ (6)  bekezdése  (K-Szt –  települési 
folyékony hulladék  elhelyezésére  és  kezelésére  szolgáló  területre  vonatkozó előírások) 
törlésre  kerülnek,  egyidejűleg  a 10.§ (2) bekezdés  c)  pontja  b)  pontra,  a  (7)  bekezdés 
számozása (6)-ra változik.

A Rendelet  10.§ (4) bekezdés  K-Z/L övezetre  vonatkozó előírások az alábbiak  szerint 
módosulnak:
1. a c) pontban a kialakítható legkisebb telekterületméret „3 ha”-ról „1 ha”-ra módosul,
2. a d) pont törlésre kerül („Az övezetben építmény kizárólag a szabályozási  tervlapon 

rögzített építési hely területén helyezhető el, és a beépítettség legnagyobb mértékének 
meghatározásakor csak az építési hely területe vehető figyelembe.”)

8§

A Rendelet 12.§ (8) bekezdésének számozása (7) bekezdésre változik. A táblázat tartalma 
az alábbiak szerint módosul és egészül ki (áthúzott jelöléssel a módosított, dőlt betűvel az 
új értékek):

Építési övezet jele
Legkisebb 

kialakítható/beépíthető 
telekterületméret

Beépítési 
mód

Beépítettség 
legnagyobb 
mértéke (%)

Legnagyobb 
építmény-

magasság (m)

Zöldfelület 
legkisebb 

aránya (%)

K-Z/R 10 000 (1 ha) SZ 10 6,0 (E) 60

K-Z/L 30 000 (3 ha)
10 000 (1 ha)

SZ 5
10

6,0 70

K-Z/T K SZ 2 4,0 40
K-Szt K SZ 10 5,5 40
K-Ht külön jogszabályban meghatározottak szerint

E: elvi építési engedély, szabvány, illetve technológiai követelmények által meghatározottak szerint

A  bekezdés  számozásának  változása  a  12.§  (3)-(5)  bekezdéseinek  hivatkozásában  is 
átvezetésre kerül.

9§

A Rendelet  mellékletét  képező Szabályozási  tervlapok tartalma jelen rendelethez mellékelt 
tervlapok  tartalmának  megfelelően  módosul, illetve  az  5.2.A Selyemmajor  Gksz  övezetei 
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tervlapon, a Gksz-A3 övezetre vonatkozóan a legnagyobb építménymagasság, jelen rendelet 
6.§-ban rögzített táblázat szerint kerül átvezetésre.

10.§

Jelen rendelet 2008. augusztus 15. napjával lép hatályba.

Márok Csaba Dr. Woth László
polgármester        jegyző

A rendelet kihirdetve!

Mezőfalva, 2008. augusztus 7.-én

Dr. Woth László
       jegyző
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