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l412016. (xII. 08') önkormányzati RENDELETE

SZADA HELYI ÉpÍrÉsI sZAB^LyZATÁnÓl szÓlÓ
9/2009. (VI. t o.; oN ro rur.r ÁN YZATl REN DE LETE ltÓoosírÁsÁnÓl

Szada Nagykőzség Önkormányzatának Képviselő-testülete az építeÍl környezet alakításáról és
védelméről szóIő 1997 ' évi LXXVIII. törvény 62. $ (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1. évi CLXXXX.
törvény 13. $ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva' a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej lesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
sző|ő 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 28. s (1) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljaró partrrerek és állarnigazgatási szervek véleményének kikérésével a
következőket rendeli el.

1. $ Szada Helyi Építési Szabályzatáró1 szó1ó 9/2009'(VI.10') önkormányzati rendelet
(továbbiakban HÉSZ) 15. $ (8) bekezclése helyébe az alábbi lép:

,,A települós külterületének beépítésre nem szánt részein országos közutak tengelyétől mért 30
m_es távolságon belül kerítés nem építhető.''

2. $. A HÉSZ 30. $ (20) bekezdése helyébe az alábbi lép:

,,(20) Korábbi NORDÉNIA környéki gazdasági területek (Vasút utca Mély-árok teruezett
2l109 j. út _ Halesz utca által határolt terület és a Halesz utcától délre eső gazdasági terület'
az 1.1. me11ékleten je1ölt lehatárolással)

20.1. A Gksz építéSi övezetekben az előkert 10 m, az oldalkert l0 m, a hátsókeft 6 m' a20.2.
pont kivételével.

20.2. A Gksz-4 építési övezetben a rendelet hatálybalépésekor mar beépített telek területén a
]Jalesz utca felé az előkert 5 m.

20.3. A Gip-3 építési övezetben az előker1 10 m' az oldalkert 1 0 m, a hátsóker1 1 0 m

20.4' Az építési övezetekben a rézsük legnagyobb meredeksége 1:5 arányú (20 %) lehet.

20'5. A településrészen nyúlvárryos telek nem alakítható ki.

20.6. A Gksz építési övezetben a magánút telkének szélessége nem lehet kisebb, mint 9 m.

20.7. A Gip építési övezetben a magánút telkének szélessége nem lehet kisebb, mint 16 rn.

20.8' A beültetésle kötelezett sáv a bejáratoknál, behajtóknál megszakadhat.

20.9. A beiiltetésre kötelezett sávban parkoló nem helyezhető el.

20.10. A VasÍtt utca településrészre eső szakaszán 
"' ',6s8'ődiueket, vízelvezetést úgy

kell kialakítarri, átalakítani, hogy a szebályozási tdrflen -j.e!p]| Rtrékparos kcjzlekedési
nyonvonalon a kerékpársáv megépítését helybiztosítássat



3. s A HESZ 31 . $ he1yébe az a1ábbi lép:

''31. s 
A rendelet mellékletei:

a) 1 . mellékiet: Kül_ és be1terület szabá|yozás terv (M:1 :2000)

b) az 1. mellékletet módosító szabályozási tervek:

ba) 1.1. me1lék1et: Szada, Vasút utca _ Halesz utca _ 4336/10 hrsz. út Mély-árok által
hatáIolt terület és a 0139/13, 15' 42' 43 hrsz. telkek szabályozási terve (M 1:2000)

c) 2. melléklet: Műemlékek és miiemléki kömyezetük hrsz. szerint

d) 3. melléklet: régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanok, térkép és a belterü1eti ingatlanok
felsorolása hrsz. szerint

e) 4. melléklet: Helyi védelemre javasolt épületek hrsz. szerint

4. $Arendelet l. melléklelea HESZ l.l. melléklete

5. $ Hatályát veszti a 30. $ (21) bekezdés.

6. $ Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

Szada, 201 6. december 07.

0, -OL,4-n, 2
oroszi Sándor '-L
polgármester /

1. me1léklet a 14120l6. (12.08.) önkormánr"zati rendelethez

Szada, Vasút utca Halesz utca - 4336/10 hrsz. út Mély-arok által határolt terület és
0139113' 15' 42' 43 hrsz. telkek szabályozási terve

Kihirdetési záradék

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Szada. 2016. december 08.
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