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Nagysimonyi, Községi Közös Tanács 

1/1988./IX.27./számú 

R END E L E T E 

a közös tanácshoz tartozó községek összevont rendezési tervéről. 

Egységes szerkezetben az 5/1991(XI.22) és a 13/1996(VIII.13) 

rendeletekkel 

A rendelet előírásainak hatálya 

1. § 

 

A rendelet előírásainak hatálya Nagysimonyi községek igazgatási területére 
terjed 

 

A rendelet előírásainak alkalmazása  

2. § 

 

Az 1. §-ban meghatározott területeken telket alakítani és beépíteni, út, 

közlekedési és közműhálózatot, ill. bármilyen hálózatot létesíteni, terület-
felhasználási módot megváltoztatni, valamint ilyen célra építésügyi hatósági 
engedélyt adni, csak a szabályozási terveknek / továbbiakban tervlap/ és a 

jelen előírásoknak megfelelően szabad. 

 

Belterület határok 

3. § 

 

A területek belterületbe vonására csak akkor kerülhet sor, ha a belterületté 
nyilvánított terület tervnek megfelelő felhasználása is megtörténik, vagy 

középtávú terv alapján megkezdődik. 
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A belterületbe csatolandó területeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

A belterületi hasznosításra igénybe nem vett területeket folyamatosan a külterülethez kell 

csatolni. A területek felhasználását az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

 

Szabályozási és építési vonalak 

4. § 

 

Kiviteli és tanulmánytervek készítésénél, valamint építési és egyéb hatósági 

engedélyezésnél a tervlapon szereplő szabályozási elemeket és építési 
vonalakat következők szerint kell figyelembe venni. 

/1/  A kötelező szabályozási vonalak/ utak szabályozási szélessége, kötelező 

építési vonal a település egésze szempontjából a legfontosabb elemek, ezért 
azok módosítása csak a rendezési terv módosításával történhet. 

/2/ Ahol a tervlap építési vonalat/épület/ nem jelöl a főépületet előkert 
nélkül a szabályozási vonalon kell megépíteni. 

/3/ Ahol a tervlap építési vonalat jelöl az előkert mélysége a terven 

megadott mért, vagy /ahol a terv méretet nem jelöl / 5 m. 

 

Terület felhasználás  

5. § 

 

/1/ A községben a belterületek a szabályozási tervek szerint: 

 lakóterületekre - intézményterületekre 

 mezőgazdasági üzemi területekre 

 közlekedési területekre 

 zöldterületekre 

 egyéb területepre vannak felosztva. 
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/2/ A külterületek mező és erdőgazdasági közlekedési, valamint egyéb 
rendeltetésű területek. 

/3/ Az építési tilalmakat és azok megszüntetésének feltételeit a 3. sz. 
melléklet tartalmazza. 

 

Lakóterületek 

6. § 

 

Az építési telken és építési területen a terület — felhasználási egységek 
részletes előírásainak megfelelő építmény helyezhető csak el ha a 

rendeltetésszerű használatához szükséges villamos energia és ivóvízellátás, a 
keletkező szennyvíz elvezetése, vagy ártalommentes elhelyezése, a 

csapadékvíz elvezetése, valamint a használat során keletkező hulladék 
elszállításának vagy ártalommentes elhelyezésének, illetőleg házilagos 
komposztálásának lehetősége egyidejűleg biztosítható. 

A lakóterületeken építési telket alakítani és beépíteni csak a következő 
övezeti előírások alapján lehet: 

/1/ A III-0-1/4,5 jelű építési övezetben a telkek legkisebb szélessége 18 m, 

legkisebb mélysége 40 m lehet, s legkisebb területe 900 m2. A telkek 
maximális beépítési százaléka 3o% lehet. A telkeken oldalhatáron álló , 

maximum 4 lakásos lakóépületek építhetők. 

/2/ A III-0-K/K jelű építési övezetben már kialakult beépítési ecete/ a telkek 
legkisebb területe 55o m2 a legkisebb szélessége 14 m, legkisebb mélysége 

35 m lehet. A telkek maximális beépítési százaléka, 3o% lehet. 

A telkeken oldalhatáron álló, 4,5 m, de maximum a szomszédos, kialakult 1 

homlokzatmagasságnak megfelelő homlokzatmagasságú nyeregtetős, 
maximum 4 lakásos lakóépületek építhetők. 

/3/ A IV-0-1/4,5 jelű építési övezetben a telkek legkisebb szélessége 14 m, 

legkisebb mélysége 50 m, a legkisebb területe 900 m2 lehet. A telkek 
maximális beépítési százaléka 3o% lehet. A telkeken oldalhatáron álló 
maximum 4,5 m homlokzatmagasságú, nyeregtetős, maximum 2 lakásos 

lakóépületek építhetők. 

/4/ A IV-0-K/K jelű építési övezetben / a már kialakult beépítési esete/ a 

telkek legkisebb szélessége 14 m, legkisebb mélysége 5o m, legkisebb 
területe 300 m2 lehet. A telkek maximális beépítési százaléka 3o % lehet-,. 

A telkeken oldalhatáron álló , 4,5 m , de maximum a szomszédos, kialakult 
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homlokzatmagasságnak megfelelő homlokzatmagasságú, maximum kétlakásos, nyeregtetős 

lakóépület építhető./5/ A tetőgerinc - ahol azt a terv külön nem ábrázolja - 

foghíjbeépítéseknél, átépítésnél, a környezetnek megfelelően utcára 

merőleges, vagy utcával párhuzagos vonalú legyen, új utcasaroknál utcára 
merőleges vonalú legyen. 

/6/ A tetőhéjalás hullámpala, valamint szürke pala nem lehet. 

/7/ Az előkert nélküli beépítéseknél az utcai kerítés magassága 1,60 - 2,20 
m között legyen. Előkertes beépítésnél l,60 m magas áttört kerítést kell 

készíteni, tömör lábazat magassága max. 1,60 m a lehet. 

Kerítés kapuja közterületre nem nyílhat. 

/8/ Lakó-területeket elsősorban lakóépületek és azokhoz kapcsolódó 

melléképületek számára kell fenntartani. 

Az OÉSZ keretei között a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi és 
vendéglátási létesítményeket, szolgáltató műhelyeket úgy kell el—helyezni, 

hogy a lakóépületek használatát ne zavarják, a szomszédos épületek állagát 
ne veszélyeztessék. 

7. § 

 

Melléképületeket / az állattartási épületek kivételével /' a lakótelkeken az 

alábbiak szerint kell elhelyezni. 

/1/ A melléképületet általában a hátsókertben kell elhelyezni, oldalhatáron 
álló beépítésnél oldalhatárra építve, szabadon álló beépítésnél az 

oldalhatártól 3 m távolságra azon az oldalon, ahol a főépület áll. 

Különleges esetekben /saroktelek, intézménnyel szomszédos telek, szabálytalan telek stb./ az 

I. fokú építési hatóság határozza meg a melléképület helyét./2/ Melléképületen a szomszédos 

telek felé nyíló, nyílászáró nem létesíthető. 

/3/ Az állattartásra szolgáló épületek és építmények elhelyezésére vonatozó 

szabályokat a 2.sz. melléklet tartalmazza. 

 

8. § 

 

A 6-os és 7-es §-ban illetve a szabályozási tervben előírtaktól az I. fokú 

építési hatóság eltérést az alábbi esetekben engedélyezhet. 
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/1/ Oldalhatáron álló beépítésnél, ha a meglévő telek szabálytalan alakú és 
az épület a telekhatáron nem helyezhető el, szabadon álló beépítést enge-

délyezhet. 

/2/ Ha a telek lejtése a l0 %-ot meghaladja a homlokzatmagasság a 
környező beépítéssel összhangban a szabályozási tervtől eltérően engedélyez-

hető. 

/3/ Az OÉSZ 31. §, alapján 3z I. fokú építési hatóság kialakult helyzet 

esetén az övezeti előírásoktól eltérő beépítést is engedélyezhet. 

 

/4/ Foghíjtelkeknél és szabálytalan telkeknél a lakóépület elhelyezését a 

kialakult utcakép figyelembevételével az I. fokú építési hatóság határozza 
meg. 

Intézményterületek, közösségi létesítmények  

9. § 

 

/1/ A szabályozási terven intézményterületnek jelölt területeken az ott 
megjelölt intézményeket irányadónak kell tekinteni. A környezetre gya-
korolt hatás mérlegelésével intézményi funkció megváltoztatható. 

 

/2/ A terven nem jelölt intézményt elhelyezni vagy az intézmény területen 
más építményt csak a terv módosításával lehet. 

 

Mezőgazdasági üzemi létesítmények i iparterület 

10. § 

 

/1/ A belterületen ipari jellegű üzem pl. /Tsz. varroda/ csak az ilyen célra 

jelölt területen létesíthető, ill. tartható fenn a környezetvédelmi 
előírások betartása mellett. 

 

/2/ A Nagysimonyi Központi tsz. major és tokorcsi major területén a 
gépjavítási tevékenységet, terményszárítást a környezetvédelmi 

előírások betartásával lehet folytatni. 
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/3/ A környezetvédelem miatt szükséges védőfásítást a mezőgazdasági 
üzemi területeken a mindenkori használathoz szükséges mértékben, 

az üzem területén belül kell biztosítani, továbbá a terveknek 
megfelelően. 

Közlekedési területek és létesítmények 

11. § 

 

/1/ A közlekedési területeket és létesítményeket, azok építési 
/szabályozási/ szélességeit, és külterületi védősávokat a terv ábrázolja. 

/2/ Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén 

létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad. 

/3/ A /2/ bek. szerinti területsávba eső meglévő épületeken végezhető 
mindennemű építési tevékenység csak a területsáv kialakulásával vár-

ható idejét, z épületnek a területsávban elfoglalt helyét, az épület 
sajátosságait eszmei és gazdasági értékét mérlegelve, az illetékes 

közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével 
engedélyezhető. 

/4/ A szabályozási terven jelölt gépkocsi parkolókat közterületen kell 

kialakítani, laképületekhez tartozó gépkocsik tárolását saját telken kell 
megoldani. 

/5/ Autóbusz megállókat a terven jelölt helyen kell kialakítani, ill. 

fenntartani. 

Zöldterületek zöldfelületek 

12.  § 

/1/ A szabályozási terven véderdőnek jelölt területeket nem termelési célú 
erdőként, vagy megtartandó gyümölcsösként kell hasznosítani a 

védelmi cél szerint. 

/2/ A közparknak jelölt területeken játszó-, sport-, pihenő területeket lehet 

az igényeknek megfelelően kialakítani. 

/3/ Az intézményi közkertek fásításáról és értékesebb 
növényállományuk védelméről gondoskodni kell. 

/4/ A községek utcáit, ahol erre terület áll rendelkezésre fásítani kell 

 

Közművek  
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13. § 

 

/1/ A közművek területigényes létesítményeit a tervlapon feltüntetett 
területen kell elhelyezni. 

/2/ Az ivóvíz beszerzésére, tárolására, továbbítására és szétosztására 

szolgáló létesítmények védőterületén csak a rendeltetésszerű üzemelés 
érdekében végzett építési tevékenység folytatható. 

/3/ A keletkező szennyvizet zárt gyűjtőbe kell vezetni, ahonnan 
szippantóval távolítják el. 

/4/ Szippantott szennyvizet csak a hatóságilag ki-jelölt ürítő helyen szabad 

elhelyezni. 

/5/ Az utak melletti nyílt árkokon létesítésre kerülő kocsi behajtókhoz - 
más előírás hiányában ø 40cm belméretű betoncső építhető be. 

/6/ Az árkokat állandóan tisztán, üzemképes állapotban kell tartani. 

 

A műemlékek, településszerkezet településkép védelme 

14. § 

 

/1/ Nagysimonyi , Arany J. , u ,/ Rk, templom /barokk eredetű és / 
Kossuth L. u./ Ev .templom/késő barokk/ műemlék jellegű épületek, 
védelmüknél a műemlékvédelemre vonatkozó előírásokat kell  

alkalmazni 

 

Külterületre vonatkozó előírások 

15. § 

/1/ Külterületen a műveléshez szükséges épületeket a terven építésre jelölt 

területeken kell elhelyezni. 

 

/2/ A települések hulladékának elhelyezésére ahrsz. 08/F  felhagyott 
anyagnyerő-helyen történhet. 
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/3/ A felhagyott bányaterületeket a használónak rekultiválnia kell a 
jogszabályban előirt határidőn belül. 

/4/  Zártkerti övezetben a telke területe 8oo m2 lehet. A megfelelő 
nagyságú telkeken a tulajdonosok /tulajdonostársak/egy 12–3o m2 
nettó alapterületű földszintes /tetőbeépítés nélküli legfeljebb 3,5 m 

homlokzatmagasságú, legfeljebb 5,5 m : gerincmagasságú, a tájba illő, 
a földrészlet megműveléséhez szükséges – ideiglenes tartózkodásra is 

alkalmas és az illemhelyet is magába foglaló gazdasági épület 
/szerszám–, vegyszer–, kisgép–, terménytároló–, présház/ helyezhető 
el. A földrészleten pince, növénytermesztés céljára szolháló fóliasátor, 

növényház és állattatás céljára szolgáló építmény is elhelyezhető. Az 
épületeket magastetővel kell építeni. 

/5/2 . 

/6/2  a./ Nagysimonyi Külterületén a D-i belterülethatár, a Kossuth Lajos 
utca folytatása, a major és az É-D-i irányú nagyfeszültségű vezeték 

által határolt terület farmergazdaságok számára kijelölt terület.  

          b./ Az egyéni gazdasági terület legalább 6000 m2 kiterjedésű, 50 m 
átlagos szélességűnek kell lenni. Max. 5 %-os beépítettséggel álíthető a 

területen: 

          - mezőgazdasági termelés, raktározás célját szolgáló földszintes épület, 
építmény, továbbá 

          - egy földszintes / tetőtér beépítéses / lakóépület, melynek beépített 
területe a földrészlet területének 2 %-át nem haladja meg a beépíthető 

5 %-on belül, 

          Az épületeket a szabadon álló telekbeépítés szabályai szerint kell 
elhelyezni max. 4,56 m homlokzat magassággal.  

 

A környezetvédelemre vonatkozó előírások 

16. § 

/1/ A települési hulladékot csak szervezett szemétgyűjtéssel, el, az e célra 
kijelölt helyen szabad elhelyezni. Az illegális hulladéklerakó–helyeket 

fel kell számolni.  
Nagysimonyi szemétlerakó hely hrsz: o78/F . 

/2/ Tilos a szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, csapadékcsatornába 

bevezetni, gyűjteni vagy elhelyezni./3/ A szeméttelep és a dögkút 
esetében - a talajvizek védelme érdekében, a talaj vízzáróságát és az 

említett létesítmények fenékszintje alatt min. 2 m mélységben meg kell 
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vizsgálni. E létesítmények úgy valósíthatók, meg, hogy a talajvíz 
szennyezését nem idézik elő. 

A szemét lerakása az előírásoknak megfelelően rendezetten történhet. 

/4/ A levegő tisztaságának védelme érdekében a bel és a külterület 
egyaránt „Védett I.” levegő tisztaságvédelmi területi kategóriába 

tartozik. /4/1986./VI.2./OKTH.sz. rendelet értelmében/ 

 

/5/ A táj és a természetvédelme érdekében a hrsz. o31/2/E területen, lévő 
felhagyott kavicsbányát rekultiválni kell. 

 

/6/ Látvány takaró fásítást kell végrehajtani a mezőgazdasági majorok 
körül.  
Az erdősávok szélessége min. 10 m legyen. 

 

Vegyes rendelkezések 

17. § 

 

/1/1 Aki e rendelet előírásait megszegi 3.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 

sújtható. Szabálysértés miatt az eljárás a körjegyző hatáskörébe 
tartozik. 

/2/ A szabályozási előírások a rendelet jóváhagyása után kötelező erővel 

bírnak, közzétételükről a községi közös tanács végrehajtó bizottsága 
gondoskodik./3/ E rendelet előírásait 1988, november 1. napjától 

kezdődő hatállyal kell alkalmazni. 

/4/ E rendelet hatálybalépésével, a Nagysimonyi Községi Közös Tanács 
3/1973. sz. rendelete hatályát veszti. 

 

 

Nagysimonyi, 1988. szeptember 27. 

 

 /:Molnár Miklós:/ /:Németh Csabáné:/ 

  tanácselnök vb. Titkár  
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Melléklet 

Nagysimonyi és társközsége ORT szabályozási előírásaihoz 

 

BELTERÜLETBE CSATOLANDÓ TERÜLETEK: 

Nagysimonyi községbenben 

/1/ A belterület K–i szélén lévő sportpálya területét. 0,94 ha 

/2/ A vasuttól É–ra lévö zsidó temető területét. 0,27 ha 

/3/ A délnyugati belterületi határohoz csatlakozó 4,65 ha 
terület és a Kossuth Lajos utca megfelelő szakaszát 
lakóterület kialakítása céljára.  

 

KÜLTERÜLETBE CSATOLANDÓ TERÜLETEK:  

Nagysimonyi községben: 

/1/ A község belterületéhez –on nyulványszerűen 
csatlakozó 563,569 hrsz területeket  8,65 ha 
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2. sz. MELLEKLET 

Nagysimonyi és társközsége ÖRT.szabályozási előirásaihoz. 

 

ÁLLATTARTÁSI ÉPÜLETEK LÉTESÍTÉSE ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYAI  

 

1./ A III. építési övezetben: 

a./ a 35 m mélységű lakótelkeken állattartási melléképület és 

melléképítmény nem helyezhető el. 

 

b./ a 35 m-nél nagyobb mélységű telkek esetében, egyedi elbírálás 

szerint - a lő és szarvasmarhatartásra szolgáló épületek és 
építmények kivételével - állattartás célját szolgáló épületek és 
építmények létesíthetők, előzetesen beszerzett építési engedély 

alapján a IV.ép. övezetre vonatkozóan előirt védőtávolságok és 
állatlétszám betartása figyelembevételével. 

2./ A IV. építési övezetben: 

a./ Ha a telekmélységi az 5o m—t eléri a saját,szükségletet kielégítő 
számban tarthatók állatok.  

Ebben az esetben be kell tartani az utcavonaltól a 3o m-t a saját 
lakóépülettől a 15 m-t. 

A tartható állatlétszám maximuma: 

— 5 db sertés 

— 2 db ló 

— 4 db a szarvasmarha 

— 200 db nyúl 

— 100 db csirke 
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Engedélyezhető még turnusonként 3000 db boyler csirke, vagy 
l000 db tojó tartásra: szolgáló épület megépítése, ha 

 zárt állattartó épület 

 zárt trágyatároló épül 

 mesterséges szellőzést biztosítják 

 az állattartási épületen, a szomszéd felőli homlokzaton 

nyílászáró nem alakítható ki, illetőleg csak bevilágító felület 

létesülhet. 

 az elszívott levegőt meg kell tisztítani, annak szomszéd felől 

történő kibocsátása nem megengedett. 

b./ Ahol a telekmélység meghaladj a az 5o m-t az előzetes építési 
engedélyhez a trágya - és trágyakezelési technológiai leírást 

becsatolják - a vonatkozó beépítési százalékot és a következő 
védőtávolságokat betartják, az alábbi állattartás lehetséges: 

Sertések: 

 50 db-ig a lakóháztól 30 m az utcavonaltól 50 m. - 100 db-ig 
a lakóháztól 50 m, az utcavonaltól 70 m. 

 200 db-ig egyedi elbírálás szerint. 

 20 db-on felül lakótelken sertés nem tartható. 

Baromfi 

 6000 db-ig broyler csirke lakó háztól 30 m utcavonaltól  

50 m. 

 6000 db felett broyler csirke lakóháztól 50 m, utcavonaltól  
70 m. 

 2000 db-ig tojó lakóháztól 30 m, utcavonaltól 50 m 

 2000 db felett lakóháztól 50 m, utcavonaltól 70 m. 
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Megjegyzés: az utcavonal az érintett lakótelek utcafronti 
kerítésvonalától értendő. 

3./ Az állattartással kapcsolatos követelmények 

— Gyermekintézmények /óvoda, iskola/, egészségügyi intézmények 
/orvosi rendelők, stb./ és közétkeztetési konyhák környezetben 

csak egyedi elbírálás alapján lehetséges állattartás 
engedélyezése. 

— Zárt trágyakezelés: A trágyagyűjtőt szilárd burkolattal kell ellátni 

és legalább 3 oldalról megfelelő magasságú, zárt védőfallal kell 
körülvenni. Az almostrágya tárolására szolgáló trágyatelephez 
csatlakozóan a híg rész befogadására megfelelő kapacitású zárt, 

talajszint alatti trágyalé akna létesítése szükséges. 
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3.sz.Melléklet 

Nagysimonyi és társközsége ORT, szabályozási. előírásaihoz. 

 

ÉPÍTÉSI TILALMAK 

Nagysimonyi 

 

Határidő nélkül visszavonásig tartó építési tilalmat kell elrendelni a temető 

5o m-es védőtávolságán belül az alábbi telkekre ill. azokon álló épületekre. 

2 

Meghatározott időre szóló - de legfeljebb tíz évig fennmaradó - tilalmat kell 

elrendelni a rendezési terv végrehajtásának biztosítása érdekében a  
Táncsics u. Rákóczi u. közötti tömbfeltáró lakó út által érintett alábbi 

telkekre : 

A 266/2, 266/2, 257, 256, 246, 245, 243, 247; 248, 242/1, 242/2, valamint 
a 207 hrsz. telkek épületekre. 

 

Tokorcs 

 

Meghatározott időre szóló- de legfeljebb tíz évig fenn maradó - tilalmat kell 
elrendelni, a terület rendeltetésszerű felhasználásához, /útépítés, 

közművesítés/ a Szabadság u. Erzsébet u. közötti tömbfeltárás, tartalék 
lakóterületére /2. számmal jelölt területrész./ 


