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1. A TERVEZÉSI FELADAT
1.1. Előzmények
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2018-2019. évek folyamán
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (a
továbbiakban építési törvény) 6. § (3) (4) továbbá a 13. § (4) bekezdésében, és a
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és Építési
Követelményekben (a továbbiakban OTÉK) és a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendeletben
kapott felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében
biztosított feladat- és jogkörében eljárva elkészíttette a település közigazgatási
területére vonatkozó településrendezési tervet.
Az 1997. évi LXXVIII törvény (a továbbiakban: építési törvény), illetve az azt módosító
1999. évi CXV. törvény értelmében a rendezési tervet településfejlesztési koncepcióval
(továbbiakban: koncepció) kell megalapozni. A rendezési terv előzményeként elkészült
a község településfejlesztési koncepciója, melyet a képviselőtestület a 18/2017. (III.21.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott.
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019-ben hagyta jóvá a
település településszerkezeti és szabályozási tervét. A településszerkezeti tervet a
8/2019. (II.5.) számú önkormányzati határozattal, a szabályozási tervet a 3/2019. (II.6.)
számú önkormányzati rendelettel hagyták jóvá.
2022. év folyamán a község Zsejkepuszta településrészén a

tárgyi területek

tulajdonosai beruházást terveznek a hatályos szabályozás szerint. Az érintett építési
övezet paraméterei és a HÉSZ üdülő övezeti
építménymagasságra

vonatkozóan

paragrafusainak tartalma között az

ellentmondás

található,

illetve

a

hatályos

szabályozáshoz képest más geometriájú telkek és közlekedési területek kerülnének
kialakításra. A hatályos szabályozási terv szerint a terület egy részén üdülőházas üdülő
(Üü) övezet került rögzítésre.

Az aktuális beruházási program szerint ezekben a

tömbökben is hétvégházas üdülő telkek kerülnének kialakításra (Üh- övezet). A

vonatkozó jogszabályok alapján egyszerűsített eljárás lefolytatásával kerül pontosításra
a területre vonatkozó szabályozási terv és HÉSZ.
1. részterület

Ásványráró

Zsejkepuszta Üh-1 övezet, övezeti paraméterinek módosítása,
(15. sz. melléklet) a hatályos HÉSZ
169 . § szerint. Az Üü –
üdülőházas üdülő övezet módosításra Üh – hétvégiházas üdülő
övezetre.
Szabályozási terv módosítás
(SZ-3)
a konkrét beruházói
program alapján.

település

önkormányzata

a

község

településrendezési

tervének

szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát (HÉSZ) a fenti területekre vonatkozóan
módosítani kívánja.
A korábban elfogadott fejlesztési koncepcióban megfogalmazott fő fejlesztési
elképzeléseknek, a jelenleg tervezett módosítás megfelel, így nincs szükség a
településfejlesztési koncepció módosítására.
A tervezési feladat tehát a szabályozásiterv és a HÉSZ módosítás elkészítése, a hozzá
tartozó szakági munkarészekkel együtt.
A területre vonatkozó módosítási feladatok elkészítésével az önkormányzat cégünket, a
Tér-Háló Kft.-t bízta meg.

Jelen terv készítésénél figyelembe vettük az alábbi előzményeket:
• Ásványráró Rendezési Terve 2019.
Jelen dokumentáció a településrendezési tervmódosítás a 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárásra előkészített módosítás szakmai
véleményezési dokumentációja.

1.2. A tervezési feladat meghatározása

1.2.1. A rendezési tervmódosítás által érintett területek
Jelen tervdokumentáció Ásványráró következő részére vonatkozik:

1. részterület

Zsejkepuszta üdülő területek

1.2.2. A településrendezési terv módosításának célja
1. részterület

A Zsejkepuszta településrészen a hatályos szabályozás szerint a
tulajdonosok részben tudják megkezdeni a beruházásokat. A
konkrét tervezési program alapján készült telekalakítási tervezet
eltér a hatályos szabályozási tervtől. A telekalakítások
engedélyezése érdekében a szabályozási terv módosításra kerül.
Az Üh-1 övezetekben hétvégi házak tervezettek. A korábbi Üü
övezetek Üh övezetre változnak. A területen a MÁSZ értéke
115,65 mBf., ami alapján a jelenlegi terepszintek elöntésre
kerülhetnek a Mosoni-Duna árvizei alapján. A tervezett épületek
lábakon állnak, így az építménymagasságok a szerkezeti
magasságával nagyobbak lesznek. A lábak magassága kb. 2,002,50 m, ezen felül épülhetnek az épületek. A hatályos HÉSZ 169. §
-ában helyesen a max. építménymagasság 6,00 m – ben került
rögzítésre, az övezeti paramétersorban – tévesen – 4,50 m -ben. A
módosítás során az övezeti paraméterekben is 6,0 m kerül
rögzítésre. A terület belső útjának kategóriája megváltozik, nem
önkormányzati közút kategóriában marad. A terület belső útja
közforgalom elzárt magánútként fog működni. Az út helyét javasolt
telekalakítással jelöljük.
A módosítás eredményeként az érintett szomszédos övezetek
részben változnak - a korábbi Üü övezet helyett Üh övezet kerül

kijelölésre. A Mosoni-Duna melletti övezetek nem változnak (Kbc, különleges beépítésre nem szánt kemping, Kbst - különleges
beépítésre nem szánt strand), a szabályozási mutatók szintén nem
változnak. A 6,0 m -es max. építménymagasság indokoltságának
szakmai alátámasztására mellékelünk egy építész tervezői metszet
vázlatot a terület magassági viszonyainak feltüntetésével.

2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Ásványráró község képviselőtestülete a 18/2017. (III.21.) számú képviselő-testületi
határozattal fogadta el a község településfejlesztési koncepcióját, amely az Országos
Területfejlesztési Koncepcióval és a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési
Koncepcióval összhangban került meghatározásra.
Jelen tervdokumentációban megfogalmazott HÉSZ módosítás a településfejlesztési
koncepció céljainak elősegítését szolgálják, a terv elhatározásai szervesen illeszkednek
a településfejlesztési koncepcióban rögzített fő fejlesztési célkitűzésekhez.
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott fejlesztési elképzelések
módosítással nem változik, ezért módosításra nem volt szükség.

3. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS
A módosítási szándék nagyságrendje igényli a hatályos településszerkezeti terv
változtatását. Az Üü - üdülőházas üdülő övezet által érintett tömbök területfelhasználási
kategóriája változik.
A településszerkezeti tervben megfogalmazott területfelhasználási kategóriák a
részben változnak, ezért a településszerkezeti terv módosításra szükség van.

KIVONAT

MÓDOSÍTÁS

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
Településszerkezeti tervmódosítás M=1:8 000 felbontású
Határozattervezet
Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……………………..Ök. sz. Határozata
a (33/2005.(XI.24.) sz. határozattal jóváhagyott Ásványráró Településszerkezeti
Terv módosításáról.

Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII.
törvény 62. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX tv. 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot
hozza:

A településszerkezeti tervet módosítja a TH-22-02-22 számú tervdokumentáció T-1-M
számú tervlapja szerint.

A településszerkezeti tervmódosítás leírása, a területfelhasználás változásai
A településszerkezeti terv területfelhasználási kategóriái a tervezett beruházás során
részben változnak. A hatályos településszerkezeti terven jelölt Üü- üdülőházas üdülő
övezet változik Üh- hétvégi házas üdülő övezetre. A jelzett tömbön belül hétvégiházas
övezet kerül kialakításra.
A tervezési területen belül új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a meglévő
üdülő területi területfelhasználáson belül kerül módosításra az övezet. A fejlesztési
terület egyéb területfelhasználási kategóriái nem változnak.
A településrendezési tervmódosítás alapján a biológiai aktivitásérték nem változik.
A tervezési területet érintő területfejlesztési dokumentumok és értékelése

Országos Területrendezési Terv:
A

területrendezési

tervek

a

területfejlesztés

társadalmi,

gazdasági

céljaival

összehangolt, hierarchikusan egymásra épülő, műszaki es ökológiai szempontok
alapján elkészített tervek, amelyeknek alapvető funkciója a térségi szerkezet
meghatározása, és a térségi területhasználat szabályozása. A területrendezési tervek
között legjelentősebb az Országos Területrendezési Terv (OTrT.), amely a léptéknek
megfelelő mélységben az ország egészére határozza meg a területhasználatra és az
infrastruktúra térbeli rendjére vonatkozó jövőképet es az annak elérését szolgáló
szabályokat.
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény (a továbbiakban:
Törvény) célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának
feltételeit, a műszaki, infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel
a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai es kulturális
adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Az Országos
Területrendezési Terv az ország szerkezeti tervet, valamint az országos térségi
övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.

Kivonat az országos területrendezési tervből

A település nagyobb része a Mezőgazdasági térség Országos területfelhasználási
kategóriába tartozik, valamint egy kisebb része az Erdőgazdálkodási térség,
Vízgazdálkodási és Vegyes területfelhasználású térség kategóriába.

A települést érintő Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi
építmények:
Országos jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények
• Országos kerékpárút-törzshálózat eleme
Országos jelentőségű vízi létesítmények
• Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal
Az OTrT. által meghatározott övezetek közül a település területét az alábbiak érintik:
•
•
•
•
•
•

Országos ökológiai hálózat övezete
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Nagyvízi meder területének övezete

Országos ökológiai hálózat övezete

Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhetı ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. Az
övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó elıírások alkalmazásával lehet. Az országos ökológiai hálózat övezetét a
kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó,
valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

Az OTrT. a kiváló termőhelyi adottságú szántó fogalmát határozza meg, mely
mindössze egyetlen művelési ágnak egy részét fedi le. Bár nagyobbrészt átfedés van a
Tfvt. szerinti átlagosnál jobb minőségű szántó és az OTrT. szerinti kiváló, valamint a
tervezett jó termőhelyi adottságú szántó fogalma között, de azok a módszertanok
különbözősége miatt szakmailag nem feleltethetők meg egymásnak.
A fentiek ellenére a két ágazati jogszabály egymás hatását erősíti a termőföld védelme
tekintetében, igaz különböző hatósági eljárásokban, eltérő államigazgatási eszközök
igénybevételével.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete az országos területrendezési tervben
megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet,
amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására leginkább alkalmas és
az erdő hármas funkcióját környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi egymással
összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek tartoznak.

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység
engedélyezése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehetséges.

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

Országos vízminőség-védelmi terület övezete

A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területébe az ország nagytavain kívül
azok a területek tartoznak, amelyekre vízminőségük védelme érdekében a
környezetvédelmi felügyelőségek az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területére
vonatkozó követelményeket írnak elő. A második vízminőség-védelmi kategóriába az
egyéb védett területek befogadói tartoznak, illetve amelyet a felügyelőségek egyedi

határozattal ide sorolnak. Az övezet lehatárolása az érintett települések közigazgatási
területével történt.

Nagyvízi meder területének övezete

A nagyvízi meder a vízfolyást vagy állóvizet magába foglaló terület, amelyet az árvíz
levonulása során a víz rendszeresen elborít, és amelyet a mértékadó árvízszint vagy az
eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki. Az övezet lehatárolása
a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság előzetes adatszolgáltatása
alapján történik.
Az OTrT folyamatban lévő módosítása során a felszíni és felszín alatti vízkészletek
hosszú távú megőrzése érdekében a országos vízminőség-védelmi övezet került
bevezetésre, amelyhez illesztett szabályok a vízszennyezések elkerülését szolgálják.
Az ár- és belvizek kártételeinek csökkentését és az elhárításával kapcsolatos feladatok
elősegítését országos szinten a szintén új „nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló szükségtározók területe” övezet, a kiemelt
térségi és megyei szinten a hatályos OTrT szerint jelenleg is lehatárolandó
rendszeresen belvízjárta terület övezetével együtt biztosítja.

Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Terv:

Kivonat a megyei területrendezési tervből

A Győr-Moson Sopron Megyei Területrendezési Terv által meghatározott övezetek
közül a település területét az alábbiak érintik:
• Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

• Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete

• Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

• Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

• Magterület, Ökológiai folyosó és Pufferterület övezete

• Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete

• Rendszeresen belvízjárta terület övezete

•

Széleróziónak kitett terület övezete

• Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete

4. SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS
A módosítással érintett ingatlanokon a bel és külterület szabályozási terv SZ-1/3, és
SZ-2

módosul, illetve a HÉSZ -ben történik az érintett jogszabályok tartalmának

egységesítése. A telekalakítás érdekében a szabályozási terv változik, a telek
geometriája, kiosztása megváltozik. A terület központjában található tó pontos
geodéziai felmérése megtörtént, ez is pontosításra kerül a szabályozási terven. A
módosítás után a feltáró út helyzete változik és a telkek mérete is átalakul. A mellékelt
telekalakítási helyszínrajz alapján kerül magvalósításra a

beruházás. A telkek

megközelítése továbbra is a belső feltáró útról lehetséges. A módosítás alapelve, hogy
amennyire lehetséges minden teleknek legyen a vízpart fele telekhatár kapcsolata. A
belső tó határához szintén csatlakoznak telkek. A területen lakóházak tervezettek,
önálló kialakítással, nem egységes koncepció alapján. A korábbi üdülőházas övezet is
hétvégiházas övezet lesz, így a beruházási területen egységesen lehet a beépítést
végezni. A telkek méretei változnak. A területen magán beruházás keretében épül ki az
út- és ellátási szolgáltatási ellátás. A terület zárt, közforgalom számára nem megnyitott
fejlesztésként épül ki. Az üzemeltetést egy vállalkozás végzi, mely a magánterületeken
kívüli

területrészek működését biztosítja. A

belső úthálózat

12

területi

m

szélességgel tervezett, melyre mintakeresztszelvényt mellékelünk.
Az övezeti paraméterekben 4,5 m max. építménymagasság került rögzítésre HÉSZ 15.
sz. melléklet), a HÉSZ

169. § -ában 6,0 m. A terület vízparti adottságihoz igazodva –

a mellékelt építész tervvázlat alapján - a helyes építménymagassági maximum a 6,0 m,
ami a HÉSZ 169. § -ban szerepel.

5. KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK
5.1. Tájrendezés
A

tervezési

területen

történő

szabályozási

tervmódosítás,

illetve

a

max.

építménymagasság változtatása – 6,0 m -re más érdemi tájrendezési változással nem
jár. A beépítésre szánt területek nagysága nem növekszik. A tervezett telkek száma,
mérete változik. A telkek geometriája változik, az új belső úthálózathoz kapcsolódva. A
telek vízparti telekhatárai nem „húzódnak” le a Mosoni-Dunáig, egy nagyobb terület
marad a vízfelület mellett szabadon. A vízparti növényzet nem kerül megszüntetésre, a
természetes zöldfelületi rendszert nem befolyásolja a tervmódosítás. A hatályos
szabályozás szerint a Mosoni-Duna melletti beépítésre nem szánt övezetek nem
változnak. A strand és a kemping funkcióra kijelölt terület megmarad továbbra is
közösségi funkcióban.

5.2. Környezetalakítás
A

tervezési

területen

történő

szabályozási

tervmódosítás,

illetve

a

max.

építménymagasság változtatása – 6,0 m -re - más érdemi környezetalakítási

változással nem jár. A Mosoni-Duna nagyvízi mederkezelési terveiben szereplő parti
sávok - vízparti gyalogút - nem kerülnek beépítésre a rendezési tervmódosítás után
sem.

5.3. Közlekedés
A

tervezési

területek

közútkapcsolata

adottságnak

tekinthető.

A

rendezési

tervmódosítás a meglévő és a hatályos rendezési tervben nagytávon tervezett
közlekedési rendszerekre nincs hatással. A terület feltáró útja – a hatályos szabályozási
tervhez képest – északabbra kerül kikötésre az 1402 sz. országos mellékútra, a
természetvédelmi követelmények figyelembe vételével. A belső úthálózat szabályozási
szélessége 12 m marad, de magánútként, kerül jelölésre, övezeti határokkal.

5.4. Közművesítés
A tervezett módosítás közműfejlesztési igénnyel nem jár. A közművesítési előírásoknál
a besorolás módosul, a technikai feltételek betartása mellett a hiányos közműesítettség
feltétele kerül rögzítésre a HÉSZ-ben. A beruházási terület viszonylag távol 1,5 2 km- re
található a központi belterülettől. A terület közműves szennyvízellátása gazdaságosan
nem magoldható. A területen elektromos áramhálózat kerül kiépítésre közmű
szolgáltatói üzemeltetéssel. Az ivóvíz ellátás helyi az 1401-es sz. országos mellékút
északi oldalán futó Dunaszeg-Mecsér NA 150 – es gerincvezetékről megoldható. A
szennyvíz elvezetés helyi rendszerrel kerül kiépítésre, mely hatóságilag engedélyezett
technológiai mellett működhet. A szennyvízkezelés megoldására a beruházó által
választott technológiát mellékletben mutatjuk be.

5.5. Elektronikus hírközlés
A tervezési terület távközlési, illetve műsorszórással összefüggő infrastrukturális elemet
közvetlenül nem érint.

5.6. Örökségvédelem
A tervezett módosítással érintett terület közvetlenül nem érint épített örökségi értékeket.
A területen jelzett - a hatályos szabályozási terven rögzített - régészeti területrészt
figyelembe kell venni a beruházás realizálásakor. A terület belső telek geometriájának
módosításával a régészeti lelőhelyek és érdekek nem kerülnek veszélybe.

JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
Szabályozási tervmódosítás M=1:2 000 felbontású
Rendelettervezet
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
…/2022. (……….) Ök. Rendelet tervezete az Ásványráró Község Helyi Építési
Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja
valamint, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.
§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (1), 31. §. (2), 40. § (1) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében Ásványráró Község Rendezési Tervéhez készített Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 3/2009.(XV.13.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
Az Ásványráró Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2019. (II.
6.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) - (7) bekezdése módosul a következők szerint
(6) A TH-22-02-02 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/3-M része jelen rendelet 3. melléklete.
(7) A TH-22-02-02 munkaszámú tervdokumentáció SZ-2-M része jelen rendelet 4. melléklete.

2. §.
Az Ásványráró Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2019. (II.
6.) önkormányzati rendelet 3. melléklet szerinti csatolmánya helyébe jelen rendelet 1.
melléklete lép
3. §.
Az Ásványráró Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2019. (II.
6.) önkormányzati rendelet 4. melléklet szerinti csatolmánya helyébe jelen rendelet 2.
melléklete lép

4. §.
Az Ásványráró Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2019. (II.
6.) önkormányzati rendelet 15. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő
rendelkezés lép:
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J

K

A megengedett legnagyobb
beépítettség (%)

A legkisebb kialakítandó
zöldfelület (%)

A kialakítandó új telek
legkisebb

Területe (m)

Legkisebb (m)

Legnagyobb (m)
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mutatók
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Beépítési mód

2

E

A beépítési intenzitást meghatározó Az építési telekre vonatkozó
mutatók
mutatók

Övezeti jel

1

Építési övezet

Az építhető terepszint feletti
szintek száma

15. melléklet a 3/2019.(II.6.) önkormányzati rendelethez
A
B
C
D

2
2

5. §.
(1) E rendelet 2022. …………………… lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban
lévő ügyekben is lehet alkalmazni amennyiben az ügyfél számára kedvezőbb
feltételeket tartalmaz.
…………………..…………………
Popp Rita
polgármester
Kihirdetve: 2022. …………...

……………………………………….
Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző
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