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HATÁROZAT TERVEZET
Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …………………….. határozata a
Településszerkezeti Terv megállapításáról.
Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9/B.§ (2) bekezdés a) pontja alapján Polgárdi Város Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint állapítja meg.
A Településszerkezeti Terv:
1. melléklete az M=1:20 000 méretarányú településszerkezeti tervet
2. melléklete a településszerkezeti terv leírását,
3. melléklete a változásokat,
4. melléklete a település területi mérlegét,
5. melléklete a területrendezési tervvel való összhang igazolását,
6. melléklete a biológiai aktivitásérték számítás eredményét,
tartalmazza.
1.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv elfogadásáról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa, valamint az elfogadott tervet
küldje meg az állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek.

3.

Jelen határozattal egyidejűleg Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
……………… számú határozattal jóváhagyott, illetve, ………………számú határozattal
módosított településszerkezeti terve hatályát veszti.

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

polgármester

jegyző

1. melléklet a Polgárdi Város
…………………….. határozatához
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP

Önkormányzata

Képviselő-testületének

2. melléklet a Polgárdi Város
…………………….. határozatához

Önkormányzata

Képviselő-testületének

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1
1.1

A)

B)

A területfelhasználás
Polgárdi közigazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységekbe
került
Beépítésre szánt területek:
1)

Lakóterület
a)
Kertvárosias lakóterület
b)
Falusias lakóterület
c)
Kisvárosias lakóterület
d)
Nagyvárosias lakóterület

2)

Vegyes terület
a)
Településközpont terület
b)
Intézmény terület

3)

Gazdasági terület
a)
Kereskedelmi szolgáltató terület

4)

Különleges terület
a)
temető terület
b)
sportterület
c)
mezőgazdasági üzemi terület
d)
hulladékkezelő, -lerakó terület
e)
lőtér terület
f)
közmű terület

Beépítésre nem szánt területek:
1)

Közlekedési- és közmű elhelyezési terület

2)

Zöldterület

3)

Erdőterület
a)
védelmi erdőterület
b)
gazdasági erdőterület

4)

Mezőgazdasági területek
a)
általános mezőgazdasági terület
b)
kertes mezőgazdasági terület

5)

Vízgazdálkodási terület

6)

Természetközeli terület

7)

Különleges beépítésre nem szánt terület
a)
nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület

8)

Különleges beépítésre nem szánt terület
a)
Nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület

Az egyes területfelhasználási egységek jellemzői:

1.2

Polgárdi szerkezeti tervében a beépítésre szánt területfelhasználási egységek jellemzőit a
következő táblázat részletezi:
Megengedett legnaTerületfelhasználási egység meg- gyobb beépítési sűKözművesítettség
nevezése
rűség
Lke

Kertvárosias lakóterület

0,6

teljes

Lf

Falusias lakóterület

0,5

teljes

Lk

Kisvárosias lakóterület

1,5

teljes

Ln

Nagyvárosias lakóterület

2,0

teljes

Vt

Településközpont terület

2,0

teljes

Vi

Intézmény terület

2,5

teljes

Gksz

Kereskedelmi szolgáltató terület

1,5

teljes

K-T

Különleges terület - temető terület

0,5

részleges

K-Sp

Különleges terület - sportterület

0,5

részleges

K-Mü

részleges

K-Lő

Különleges terület - mezőgazdasági 1,0
üzemi terület
Különleges terület - hulladékkezelő, 1,5
-lerakó terület
Különleges terület – lőtér terület
0,5

K-k

Különleges terület - közmű terület

közművesítetlen

K-Hull

részleges
részleges

1,5

Polgárdi szerkezeti tervében beépítésre nem szánt területfelhasználási egységek jellemzői a
következők:
Közművesítettség

Területfelhasználási egység megnevezése
KÖu

Közlekedési- és közmű elhelyezési területe

-

Zkp

Zöldterület (közpark)

részleges

Ev

Védelmi erdőterület

-

Eg

Gazdasági erdőterület

-

Má

Általános mezőgazdasági terület

részleges

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

részleges

V

Vízgazdálkodási terület

-

Tk

Természetközeli terület

-

Kb-tur

Nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag
feldolgozás céljára szolgáló terület

hiányos

1.3

Beépítésre szánt területek

Azok a beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) területek, amelyen belüli építési övezetekben az építési telkek megengedett beépítettsége legalább 10%.
1.3.1

Lakóterületek

1.3.1.1 Nagyvárosias lakóterület (Ln)
A nagyvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es beépítési magasságot meghaladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak a Május 1 ltp. és a Hevesy György utca földszint + 3 illetve 4 szintes társasházai.
1.3.1.2 Kisvárosias lakóterületek (Lk)
A kisvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló,
12,5 m-es beépítési magasságot meg nem haladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek
elhelyezésére szolgál.
Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak a Május 1 ltp. déli felén elhelyezkedő földszint + 1 szintes társasházak.
1.3.1.3 Kertvárosias lakóterület (Lke)
A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési
egységet magába foglaló, 7,5 m-es beépítési magasságot meg nem haladó elsősorban lakó
rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak jellemzően az újabban beépült lakóterületek:
a Cinca pataktól keletre fekvő lakóterületek. A település északi részén a József Attila u. és a
Cinca patak közt található területrészrésze tartozik továbbá e területfelhasználási egységbe.
1.3.1.4 Falusias lakóterület (Lf)
A falusias lakóterület legfeljebb 7,5 m-es beépítési magasságú lakóépületek, a mező- és az
erdőgazdasági építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem
gyakorló kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.
Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak jellemzően a történelmi településmag, ahol a
mai napig jellemző a lakó rendeltetés mellett a növénytermesztés és állattartás is. A kialakult
beépítési módnak megfelelően jellemzően 5,0 m a megengedhető épületmagasság. A területen a hagyományoknak megfelelő gazdálkodási tevékenység folytatható, továbbá egyéb kiszolgáló építmények is elhelyezhetők.
1.3.2

Vegyes területek

1.3.2.1 Településközpont terület (Vt)
A településközpont terület elsősorban lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést
szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.

Településközpont területbe tartoznak a város központjában álló igazgatási, intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási funkciójú területek:
Deák Ferenc utcában lévő boltok, üzletek, pénzintézetek, posta;
Kossuth utca mentén lévő, étterem, könyvtár és művelődési ház;
Ifjúság utcai orvosi rendelő;
az egykori laktanyák területén, a Május 1 lakótelepen néhány ingatlan.
1.3.2.2 Intézmény terület (Vi)
Az intézmény terület elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál.
Intézmény területbe tartoznak a:
Somlyói úton lévő idősek otthona;
Polgárdi ipartelep vasútállomástól DK-re lévő Fejér Megyei Ápoló Gondozó Otthon;
József Attila utca és Cinca-patak közti területen a régi általános iskola területe;
Városháza területe a Batthyány utcában;
Kossuth utcában az általános iskola, óvoda, Református templom, Szent István király
templom, tűzoltóság épülete és a régi közösségi ház;
Balatoni és Batthyány út sarkán néhány ingatlan;
város déli, délnyugati határa mentén a tekerespusztai ápoló-gondozó otthon.
1.3.3

Gazdasági területek

1.3.3.1 Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz)
A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló
gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
Kereskedelmi szolgáltató területbe tartoznak a településen:
M7 autópálya és 7. számú főút csomóponttól északkeletre lévő terület;
Balatoni út mentén lévő raktáráruház és egy tervezett fejlesztési terület;
Batthyány utca és Szabadság utca sarkán a malom területe;
Dózsa György utca mentén a belterület határán meglévő területek;
Bocskai út mentén és a Bocskai út Béke utca közt lévő telephelyek;
Balatoni út és Május 1 út kereszteződésében a benzinkút területe,
Vasút utcai lakóterületek mögötti néhány ingatlan;
a volt laktanya területének északi fele;
Polgárdi Ipartelepek vasút mentén fekvő telephelyek területe;
belterülettől keletre, a vasút és az autópálya közt lévő gazdasági terület.
1.3.4

Különleges területek

A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyeken az elhelyezhető építmények
rendeltetésük miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek.
1.3.4.1 Különleges - Temető terület (K-T)
A temető terület a temetkezés kegyeleti épületei, s az azt kiszolgáló és kiegészítő épületek
elhelyezésére szolgál.
Belterületen a Batthyány úton és a Könyves Kálmán utcában helyezkednek el a temetők. A
temetők megfelelő nagyságú tartalékterülettel rendelkeznek, bővítés nem indokolt.

1.3.4.2 Különleges - Sportterület (K-Sp)
A terület főként sportpályák, sportlétesítmények és kiszolgáló épületeik elhelyezésére szolgál.
Különleges terület - sportterület a belterület középső részén, a Batthyány u. és a Bocskai u.
között elhelyezkedő terület. Fejlesztési területként sportterület még a volt laktanyák területének északi része.
1.3.4.3 Különleges - mezőgazdasági üzemi terület (K-Mü)
A különleges - mezőgazdasági üzemi terület olyan mezőgazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál, amely más beépítésre szánt területen nem helyezhető el. A mezőgazdasági
majorok, üzemek területe tartozik
a különleges - mezőgazdasági üzemi
területfelhasználásba.
1.3.4.4 Különleges – hulladékkezelő, -lerakó terület (K-Hull)
A terület települési szilárd hulladék lerakására és kezelésére szolgál. A különleges – hulladékkezelő, -lerakó területbe a Vertikál Kft. telephelye tartozik.
1.3.4.5 Különleges – lőtér terület (K-Lő)
A terület sportlövészeti tevékenység végzésére szolgál. A különleges – lőtér területbe a
032/5 Polgárdi Lőtér területe tartozik.
1.3.4.6 Különleges - közmű terület (K-k)
A terület a közművek műtárgyainak elhelyezésére szolgál. A vízmű, szennyvíztisztító és
szennyvíz átemelő műtárgyainak területe a különleges – közmű területbe.
1.4

Beépítésre nem szánt területek

Beépítésre nem szánt területek azok, amelyeken belüli övezetekben a telkek megengedett
beépítettsége legfeljebb 10 %.
1.4.1

Közlekedési és közmű-elhelyezési terület

A közlekedés és a közmű elhelyezésére szolgáló terület az országos és a helyi közút, a kerékpárút, a gépjármű várakozóhely (parkoló) - a közterületnek nem minősülő telken megvalósuló kivételével -, a járda és gyalogút (sétány), köztér, mindezek csomópontja, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi építményei, a közúti, a kötöttpályás, továbbá a közmű és a
hírközlés építményei elhelyezésére szolgál.
A közlekedés és a közmű elhelyezési területbe tartoznak a város belterületi és külterületi
úthálózati elemei, a közterületi parkolók, kerékpárutak, járdák és a vasúti létesítmények területe.
1.4.2

Zöldterület

Olyan állandóan növényzettel fedett közterület, mely a település klimatikus viszonyainak
megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét pihenést, kikapcsolódást szolgálja.
A város zöldterületei:
Május 1 út északi oldalán lévő nagyobb kiterjedésű közpark;
Batthyány u. és Május 1 út közti területen lévő közpark;
a város központi részén a Cinca-patak mindkét partja.

1.4.3

Erdőterület

Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület. Erdő a fás növényekből és társult élőlényekből
kialakult életközösség, valamint az erdőtelepítésre tervezett terület is.
Az erdészeti adatszolgáltatás, az üzemtervezett erdők és az ingatlan-nyilvántartás alapján,
illetve a fejlesztési szándékokat figyelembe véve a város erdőterületeit védelmi vagy gazdasági erdőterületbe kell sorolni.
1.4.3.1 Védelmi erdő (Ev)
A védelmi erdőterületek közé tartozik a nyomvonal jellegű közlekedési létesítmények mentén
lévő erdő területek, a hulladéklerakó területe melletti erdők, a volt laktanya területe mellett,
valamint egyes szántóterületek mentén, illetve egyéb kisebb foltokban a kül- és belterületen.
1.4.3.2 Gazdasági erdő (Eg)
A gazdasági erdőterületek közé tartozik a Tekerespusztán lévő erdőterület és a település
északi részén álló gazdasági erdőterület.
1.4.4

Mezőgazdasági terület

A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el.
A mezőgazdasági területek a településszerkezeti tervben általános mezőgazdasági terület
(szántó, gyep, szőlő, gyümölcs) illetve kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási
egységként kerültek felosztásra.
1.4.4.1 Általános mezőgazdasági terület
Az általános mezőgazdasági területbe tartoznak a szántó, gyep (legelő, kaszáló), szőlő,
gyümölcs műveléssel hasznosított területek.
1.4.4.2 Kertes mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági területbe sorolja a településszerkezeti terv a település korábban zártkerti kertgazdasági területét.
1.4.5

Vízgazdálkodási terület

Vízgazdálkodási terület a folyó- és állóvíz medrek és parti sávjuk, a közcélú nyílt csatornák
medre és parti sávjuk, a vízbázisok területe és a hullámtér területe. Vízgazdálkodási területen építményt elhelyezni a vonatkozó jogszabályok szerint lehet.
A település külterületén lévő csatornák, településszerkezeti szempontból fontos árkok és a
Cinca-patak medre tartozik a vízgazdálkodási területbe.
1.4.6

Természetközeli terület

Természetközeli terület a mocsár, nádas és sziklás terület.
1.4.7

Különleges beépítésre nem szánt terület

Olyan beépítésre nem szánt területek, amelyeken az elhelyezhető építmények rendeltetésük
miatt jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső
hatásaitól is védelmet igényelnek.

1.4.7.1 Nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület (Kb-B)
A területfelhasználási egység nyersanyaglelőhely és bányászathoz kapcsolódó építmények
elhelyezésére szolgál. Ide tartozik a Somlyói út mentén lévő - Polgárdi ipartelepek részét
képező – mészkőbánya.
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A tájrendezés és természetvédelem

Polgárdi közigazgatási területét az országos ökológiai hálózat - magterület és az ökológiai
folyosó - övezete érinti.
A magterület foltszerű, tetszőleges kiterjedésű terület, mely ideális nagyság esetén a lehető
legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelye és genetikai
rezervátuma. A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebbnagyobb megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az ökológiai folyosók
biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely komplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a
génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között.
A Cinca-patak M7 autópályától délre lévő szakasza mentén található magterület és ökológiai
folyosó, mely védelme a táji- és természeti értékek védelmét segíti.

3

A zöldfelületi rendszer

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet 9. § értelmében a helyi építési szabályzatban gondoskodni kell a közigazgatási területen a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló egységes és összefüggő rendszer kialakításáról. Ennek figyelembe vételével a zöldfelületi rendszer szerkezeti kapcsolatait a településszerkezeti terv biztosítja.
A város zöldfelületi rendszerének fő elemei a zöldterületek (közparkok), erdőterületek, mezőgazdasági területek és az egyéb övezetek zöldfelületei. A településen az egykori zártkertek zöldfelületei, az itt megtalálható szőlők, gyümölcsösök ugyancsak nagymértékben járulnak hozzá a város zöldfelületi ellátottságához. Jelentős zöldfelületi elemei a belterületnek a
temető és a sportpálya, melyek különleges területfelhasználásba kerültek.
Zöldterületi szempontból fontos a házak mögötti telekrészek kertként való hasznosítása. A
szabályozás során továbbra is biztosítani kell az építési telkek, illetve az intézményterületek
magas zöldfelületi arányát.

4

Az örökségvédelem

4.1

Országos védelem

A településen egy országos védelem alatt álló építmény található.
azonosító szám
1735
[3748]
1735
[22286]
1735
[22286]
1735
[22286]

település
Polgárdi

hrsz
1405

védettség jogi jellege
műemlék

neve
Református templom

Polgárdi

1404

műemléki környezet

Polgárdi

1408/1

műemléki környezet

Polgárdi

1409

műemléki környezet

Református templom exlege műemléki környezete
Református templom exlege műemléki környezete
Református templom exlege műemléki környezete

4.2

Régészet

A közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban a város közigazgatási területén két darab
(90797, 22623) azonosított régészeti lelőhely szerepel.
azonosító szám
90797
90797
90797
22623
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település
Polgárdi
Polgárdi
Polgárdi
Polgárdi

hrsz
0228/4
0229
0234/1
049

védettség jogi jellege
régészeti lelőhely
régészeti lelőhely
régészeti lelőhely
régészeti lelőhely

neve
Cinca-Csíkgát
Cinca-Csíkgát
Cinca-Csíkgát
MRT 11/22. lelőhely

A közlekedés

5.1

Közúthálózat

5.1.1

Térségi kapcsolatok (országos fő- és mellékutak)

-

-

M7 Budapest- Letenye - autópálya;
7. sz. Budapest - Székesfehérvár - Letenye elsőrendű főút;
6301 j. Kisláng - Polgárdi összekötő út;
7205 j. Füle - Polgárdi összekötő út;
7206 j. Jenő - Polgárdi összekötő út;
63303 j. Kiscséripuszta bekötő út;

5.1.2

Települési úthálózat, gyűjtőutak

-

Az országos fő- és mellékutak településen áthaladó szakaszai:
Balatoni út - 7. sz. elsőrendű főút belterületi szakasza;
Dózsa György u. - 6301 j. összekötő út belterületi szakasza;
József Attila u. - 7205 j. összekötő út belterületi szakasza;
Vasút u. - 7206 j. összekötő út belterületi szakasza;
Tekerespuszta bekötőút;
5.1.3

Parkolók

A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégített. A településen található intézményi,
gazdasági egységekhez a parkolók kialakítottak.
5.2
-

Vasúti közlekedés
MÁV 30 - Budapest- Székesfehérvár – Nagykanizsa vasúti fővonal.
MÁV 29 - Székesfehérvár – Tapolca vasúti fővonal
Budapest Rijeka nagysebességű vasútvonal tervezett nyomvonala az OTrT szerint a
település déli részén;

5.3 Kerékpáros közlekedés
A település közigazgatási területén áthaladó 7. sz. főút belterületi szakasza mentén kiépült a
kerékpárút.
Budapest - Balaton összekötő kerékpárút nyomvonala a belterület északi felén a Május 1
ltp., -en keresztül a Barátság utcán, majd az Erkel Ferenc utca mentén halad a Cincapatakig, végül a vasútállomás déli részén kerülne elvezetésre a Vasút utcáig, ahonnan Füle
irányába hagyná el a várost.

5.4 Gyalogos közlekedés
A gyalogosközlekedés számára a település útjainak egy része egy oldalon járdával kiépült,
van azonban, ahol a gyalogos forgalom a közúton bonyolódik. A járda állapota több helyen
rossz, illetve a szélessége általában nem elegendő. Az elhanyagolt gyalogútjai felújítandók.

6
6.1

A közműellátás
Vízellátás

Polgárdiban a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, a vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthető.
Polgárdi vízellátását a Fejérvíz Zrt szolgáltja. Az ivóvízellátását jelenleg elsősorban a Kőszárhegyi Kistérségi Vízmű/1 víziközmű-rendszer biztosítja. Polgárdi ivóvízellátása felszín
alatti vizekből történik. A kutak vizét gyűjtő medencék mellé telepített gépház szivattyúi egy
DN200 távvezetéken át továbbítják a vizet Kőszárhegyen átvezetve a polgárdi vízfogyasztókhoz. A fogyasztás ingadozásából adódó kiegyenlítést a Somlyó hegyi 2x200 m3-es tároló
biztosítja.
A hálózatra az előírások szerinti távolságban a tüzivíz csapok felszerelésre kerültek, biztosítva ezzel a megfelelő tüzivíz ellátást is.
6.2

Szennyvízelvezetés

A településen a csatornahálózat majdnem 100 %-os kiépítettsége megvalósult, egyedül a
kiscséripusztai településrészen nem került kiépítésre a szennyvízelvezető hálózat, mely a
jövőben megoldandó feladat. A szennyvízcsatorna hálózatra való rákötöttség közel 85%-os,
ennek javítása a település egyik fontos feladata. A városban vákuumos szívott rendszerű
szennyvízgyűjtőhálózat épült ki. A város szennyvizét a külterületen lévő szennyvíztisztító
telep dolgozza fel.
A közcsatornára még nem rákötött ingatlanoknál a keletkező szennyvizeket saját egyedi tárolómedencékben gyűjtik, ezek folyamatos, szigorú ellenőrzése elengedhetetlen.
6.3

Csapadékvíz elvezetés

Polgárdi fő vízfolyása a Cinca-patak, a város teljes területe a Cinca-patak vízgyűjtőjéhez
tartozik. A Cinca-patak befogadója a Sió-csatorna.
A település belterületén a csapadékvíz elvezetés főleg nyílt árkos rendszerrel történik. A nyílt
árkok az utcák mentén zömmel egy oldalon, kisebb mértékben mindkét oldalon épültek ki.
6.4

Gázellátás

A település földgázellátásának szolgáltatója az FŐGÁZ Zrt. A település gázellátásának bázisa a Kápolnásnyéki MOL nagynyomású gázátadó és gáznyomáscsökkentő állomás, ahonnan induló nagy-középnyomású vezeték képezi Polgárdi ellátásának gerincét. A nagyközépnyomású vezetéken érkezik a gáz a város déli sarkán lévő nagyközép/középnyomású
gáznyomáscsökkentőkhöz, ahonnan középnyomású elosztóhálózat épült ki a település gázfogyasztóinak az ellátására.
A gázelosztás jellemzően középnyomáson épült ki, amelyről az egyedi, illetve házi nyomásszabályozókat táplálják. A nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról elégítik ki
közvetlen a fogyasztói igényeket. A szolgáltatásba való bekapcsolódás lehetősége minden
belterületi ingatlan számára biztosított.

6.5

Villamosenergia ellátás

A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója az E.ON-Észak-dunántúli Áramhálózat
Zrt. A hálózat táppontja a Szabadbattyán 120/35/20 kV-os alállomás. Az alállomás a tápenergiát az országos 120 kV-os távvezeték-hálózatról kapja. és szétosztja 35, illetve 20 kVos feszültségszinten. A középfeszültségű, kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten került
kivitelezésre, légkábeles vagy szabadvezetékes formában. A terület villamosenergia-ellátása
100%-osnak minősíthető.
A település jelenlegi közvilágítása a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel történik.
A megújuló energiahordozók hasznosítása nem jellemző. A megújuló energiahordozók közül
a napenergia hasznosítás lehetőségét kínálja a település természeti adottsága. A település
támogatja a megújuló energiahordozók elterjedését.
6.6

Elektronikus hírközlés

A település vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Nyrt. végzi a székesfehérvári
22-es körzet részeként. A településen igényesebb műsorelosztásra alkalmas kábel TV hálózatok kiépítésre kerültek.
A településen a tágabb térségben üzemelő antennákkal valamennyi vezeték nélküli táv- (TMobile, Telenor, Vodafone) és műsorelosztói szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud
biztosítani.

7

A környezetvédelem

A településszerkezeti terv készítésekor elsődleges szempont Polgárdi tájhasználatának és
meglévő környezeti értékeinek védelme, a környezeti elemek megőrzése és lehetőség szerint állapotuk javítása.
Környezetvédelmi problémák elsősorban a településen áthaladó közlekedési infrastruktúrák autópálya, főút, összekötő út, vasút - forgalmából származó környezeti terheléséből, illetve
abból adódnak, hogy a településen a mezőgazdasági gyakorlatból származó vegyszerhasználat terheli a talajt és a vizeket.
7.1

A felszíni és felszín alatti víz- és talajvédelem

Polgárdi jelentős vízfolyása a települést észak-déli irányban átszelő Cinca-patak. A vízfolyás
mentén többnyire mezőgazdasági és erdő területfelhasználási egységbe tartozó
természetközeli területek találhatók. Szennyezést a felső szakaszon a szántók műveléséből
származó vegyszerek, műtrágyák, középső szakaszon (a belterületi részen) a lakóterületekről esetlegesen bekerülő hulladék, míg az alsó szakaszon szintén a mezőgazdasági termelésből származó vegyszerek idézik elő.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából
érzékeny területen. A felszín alatti vizek és a talaj szennyeződésének megakadályozása érdekében szükséges a településen a közműves szennyvíz-elvezetésre való rákötések számának növelése 100%-ra. Ennek megvalósulásáig a csatorna-hálózaton kívüli szennyvíztárolás felülvizsgálata, szükség esetén szankcionálása, és zárt rendszerű közműpótlók alkalmazása szükséges. A HÉSZ-ben új épület építése esetén elő kell írni a szennyvíz-csatorna
hálózatra történő rákötést, ahol annak műszaki feltételei adottak.
Az intenzív szántóföldi művelés során a talajba, és a vizekbe jutó felszíni és felszín alatti

szennyezések csökkentése miatt a felszíni vizek szennyezettségének, valamint a vegyszerhasználatnak a felmérése és racionalizálása szükséges. Az állattartás során keletkezett trágyát a mezőgazdasági majorokban (különleges terület - mezőgazdasági üzemi terület) és a
lakóterületen egyaránt kizárólag 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet alapján lehet elhelyezni, s
törekedni kell a helyes mezőgazdasági gyakorlat betartására.
7.2

Levegő tisztaságának védelme

A településen a légszennyezőanyag-kibocsátást a közlekedés, a lakossági és intézményi
fűtés és pontszerű szennyezési forrásként egyes gazdasági tevékenység határozza meg.
Jelentősebb szennyező forrást jelentenek a községen áthaladó fő- és mellékutak, a Polgárdin áthaladó 7. sz. főút, 6301 j., 7205 j. és 7206 j. mellékút. A fentiek mellett a település belterületétől délre halad keresztül az M7 autópálya. A közlekedésből származó különböző légszennyező anyagok, illetve porterhelés az utak belterületi szakaszán terheli a lakóterületeket. A településen áthaladó közúti forgalom az üdülési szezon idején nyáron jelentősen
emelkedik.
Diffúz légszennyezést jelent továbbá a fűtésből eredő szennyezőanyag kibocsátás, amely a
fűtési szezonra, a téli hónapokra összpontosul. A levegőtisztaság védelme érdekében ösztönözni kell a gázhálózatra való rácsatlakozások arányának növelését, illetve támogatni kell az
alternatív fűtési módozatokat.
7.3

Hulladékkezelés

A Vertikál Zrt. hulladékgazdálkodási feladatokat és településüzemeltetési szolgáltatásokat lát
el Polgárdi Város és a környező településeken. A településen keletkező szilárd kommunális
hulladék gyűjtése és szervezett elszállítása gyakorlatilag a teljes lakóterületen megoldott.
A gazdasági, mezőgazdasági üzemi és mezőgazdasági területek esetében különösen szigorúan be kell tartani a hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásait. A trágya- és hulladékkezelést a jogszabályi feltételeknek megfelelően kell megoldani.
A város területén kommunális hulladéklerakó működik.
7.4

Zaj- és rezgésvédelem

Polgárdi közúti terhelése leginkább a 7. főúton és az M7 autópályán áthaladó forgalomból
adódik. Az út a belterület érintésével, a városon vezet keresztül, ezért Székesfehérvár vagy
a Balaton között történő ingázás, valamint a számottevő teherforgalom miatt a közlekedésből
származó zaj- és rezgésterhelés jelentős. A vasúti forgalom szintén átszeli a település két
helyen is, ami szintén zaj- és rezgésterhelés is.
A közlekedésből származó zajterhelés - ahol erre hely biztosított - növényzet (erdősávok,
fasorok, zöldsávok) telepítésével csökkenthető. Ahol erre nincs lehetőség, ott a burkolat korszerűsítésével, a forgalom esetleges korlátozásával, illetve alternatív elkerülő útvonal biztosításával csökkenthető a zajterhelés.
A rezgésterhelés mértéke települési területek közelében sebességkorlátozással csökkenthető.
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8.1

A védőterületek és védősávok (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket is)
Közlekedési területek védősávja

A településszerkezeti terv 250-250 m széles védősávot jelöl ki az M7 autópálya út tengelyétől számítva.
A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az alábbi országos közutak esetében:
-

7. sz. Budapest – Székesfehérvár - Letenye elsőrendű főút tengelyétől számított 50-50
m széles területen,

-

6301 j. Kisláng - Polgárdi országos összekötő út tengelyétől számított 50-50 m széles
területen

-

7205 j. Füle - Polgárdi országos összekötő út tengelyétől számított 50-50 m széles területen

-

7206 j. Jenő - Polgárdi országos összekötő út tengelyétől számított 50-50 m széles területen

A településszerkezeti terv védősávot jelöl ki a település külterületi szakaszain az alábbi vasútvonalak esetében:
-

MÁV 30 – Budapest - Székesfehérvár – Nagykanizsa vasút szélső vágányától számított
100-100 m széles területen

-

MÁV 29 - Székesfehérvár – Tapolca vasút szélső vágányától számított 100-100 m széles
területen

-

Budapest - Rijeka nagysebességű vasútvonal – a tervezett nyomvonal tengelyétől számított 100-100 m széles területen

8.2

Közművek védőterülete és védősávja

A közmű infrastruktúra elemekhez tartozó védőterületek és védősávok :
Csatornázás, vízelvezetés:
-

a települési szennyvízátemelők körül 10 m sugarú kör.

Gáz- és hőenergia ellátás:
-

nagy-középnyomású gázvezeték mentén 9-9 m-es biztonsági övezet;
középnyomású gázvezeték mentén 4-4 m-es biztonsági övezet.

Villamosenergia ellátás:
-
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132 kV-os villamosenergia légvezeték mentén 19-19 m-es biztonsági övezet.

A korlátozások (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő elemeket
is)

Táji- és természetvédelmi, örökségvédelmi jogszabályokból és egyéb magasabb rendű tervekből eredeztethető korlátozások:
9.1
-

Táji- és természeti védelem
Országos Ökológiai Hálózat: magterület övezete és ökológiai folyosó övezete.

9.2

Örökségvédelem

-

Műemlék és műemléki környezet

-

Régészeti területek

9.3
-

-

Egyéb korlátozások Fejér megye Területrendezési Tervével való megfelelőség
A megye térségi területfelhasználásának rendjére vonatkozó szabályok;
Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények elhelyezésére vonatkozó szabályok;
A térségi övezetekre vonatkozó szabályok.

3. melléklet a Polgárdi Város Önkormányzata
…………………….. határozatához
VÁLTOZÁSOK
terület
sorkorábbi
hrsz
nagyság
szám
területfelhasználás
(ha)

Képviselő-testületének

tervezett
területfelhasználás

1.

065

4,5 ha

gazdasági ipari, mezőgazdasági üzemi terület

gazdasági erdőterület

2.

058/18

3,19 ha

erdőterület

általános mezőgazdasági

3.

063/22

1,94 ha

általános mezőgazdasági

védelmi erdőterület

4.

089

1,05 ha

általános mezőgazdasági
terület

védelmi erdőterület

5.

091/3
088/2

1,26 ha

általános mezőgazdasági
terület

védelmi erdőterület

6.

044

1,88 ha

általános mezőgazdasági
terület

védelmi erdőterület

7.

2294

0,26 ha

különleges bányaterület

különleges közmű terület

8.

036/1 b

2,9 ha

tervezett erdő terület

gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület

9.

055/1

4,62 ha

gazdasági ipari, mezőgazdasági üzemi terület

védelmi erdőterület

10.

0,32/4

0,86 ha

-

védelmi erdőterület és
különleges lőtér terület

11.

0169/10
0169/22-27
0169/2-4
0169/12-16
0169/18-21
0169/6-7
0170/2

74,08 ha

tervezett egészségügyi,
szociális turisztikai erdőterület és védelmi erdőterület

általános mezőgazdasági
terület

12.

09/2-4

5,58 ha

gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület

általános mezőgazdasági
terület

13.

05/9

1,93 ha

központi vegyes terület

gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület

14.

05/1, 05/5, 06,
07 a, 394/1,
394/2

17,02 ha

gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület

különleges mezőgazdasági üzemi terület

15.

07 b

0,39 ha

gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület

védelmi erdőterület

0,27 ha

gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület

kertvárosias lakóterület

415/18
16.

415/20

17.

381-392
393/1
393/3-4

1,05 ha

gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület

falusias lakóterület

18.

1704

0,94 ha

különleges terület

védelmi erdőterület

19.

1718/38
1718/39
1718/42
1718/43
1718/49
1718/50

0,66 ha

zöldterület

kertvárosias lakóterület

20.

1718/28-30

0,75 ha

különleges terület és központi vegyes terület

településközpont vegyes
terület

21.

1718/57-58
1718/13
1718/16-18
1718/45-46
1718/35-36

6,9 ha

kertvárosias lakóterület

gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület

22.

023/11

7,92 ha

általános mezőgazdasági
terület

gazdasági erdőterület

23.

1641/41-44
1641/17
1641/18
1641/21
1641/28

5,91 ha

gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület

különleges mezőgazdasági üzemi terület

2,57 ha

központi vegyes terület

általános mezőgazdasági
terület

24.

1641/20
1641/38

25.

1686/1

1,21 ha

védelmi erdőterület

kertvárosias lakóterület

26.

12

0,08 ha

kertvárosias lakóterület

közlekedési és
közműelhelyezési terület

27.

1427/1
1428/1-2
1429-1434
1435/3-5
1436-1446
1447/1-2
1449
1450/1-2
1451-1458
1459/1-2
1460-1467
1468/2
1468/3
1468/5

17,58 ha

kertvárosias lakóterület

falusias lakóterület

1468/7
1468/9
1468/10
1475-1485
1486/1
1486/3
1486/4
1487
1488/1-2
1489-1490
1492-1498
1499/1-2
1500-1527
1529-1533
1537/1-2
1538-1544
1546-1549
28.

1420

0,59 ha

központi vegyes terület

0125/1-2
0133

1,93 ha

gazdasági ipari, mezőgazdasági üzemi terület

0122/8-9
0134/1

30,39 ha

általános mezőgazdasági
terület

30.

1235/26

0,46 ha

zöldterület

településközpont vegyes
terület

31.

1241

0,12ha

központi vegyes terület

kertvárosias lakóterület

32.

751/1-2
752
755
756/2
758
761
762/2
765/2
768
771
773/4
776
778

2,53 ha

településközpont vegyes
terület

kertvárosias lakóterület

33.

760
763-764
769-770
774-775
779-780
783

4,57 ha

településközpont vegyes
terület

gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület

34.

0166/115

34,58 ha

gazdasági kereskedelmi

általános mezőgazdasági

29.

falusias lakóterület
különleges mezőgazdasági üzemi terület

0166/116
0166/120
0166/122
0166/123
0166/124
0166/126
0166/127

szolgáltató terület

terület

35.

0160/1

0,75 ha

általános mezőgazdasági
terület

gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület

36.

1026/1
0155/2
0155/4

0,26 ha

általános mezőgazdasági
terület

gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület

37.

0139/8
0142/3

0,82 ha

általános mezőgazdasági
terület

védelmi erdőterület

38.

0245/1-2
0244
0243/2-6
0246-0248
0249/2-5

40,1 ha

gazdasági ipari egyéb
terület

általános mezőgazdasági
terület

39.

0240/57
0238/6

2,43 ha

általános mezőgazdasági
terület

védelmi erdőterület

40.

0238/13

2,19 ha

tervezett vízgazdálkodási
terület

általános mezőgazdasági
terület

41.

0238/3

1,18 ha

általános mezőgazdasági
terület

védelmi erdőterület

42.

0232/3
0232/5
0234/5

6,22 ha

általános mezőgazdasági
terület

védelmi erdőterület

43.

0226/1 a

0,39 ha

különleges szennyvíztisztító területe

természetközeli terület

44.

0226/1 b, d
0226/19-20
0226/8

5,16 ha

különleges szennyvíztisztító területe

általános mezőgazdasági
terület

45.

0226/1 c
0226/8 a

4,6 ha

különleges szennyvíztisztító területe és általános
mezőgazdasági terület

védelmi erdőterület

46.

0222/3
0222/5

2,45 ha

általános mezőgazdasági
terület

védelmi erdőterület

47.

0255 d

1,17 ha

közlekedési terület vasút

védelmi erdőterület

48.

0253/2

1,67 ha

-

védelmi erdőterület

49.

0319 d

0,99 ha

általános mezőgazdasági

természetközeli terület

terület
különleges mezőgazdasági üzemi terület és gazdasági erdőterület
védelmi erdőterület

50.

0306

3,84 ha

gazdasági ipari, mezőgazdasági üzemi terület

51.

0312/6

0,35 ha

-

0307/10

1,2 ha

0307/11

20,58 ha

tervezett egészségügyi,
szociális turisztikai erdőterület

általános mezőgazdasági
terület

53.

0260

5,03 ha

gazdasági ipari, mezőgazdasági üzemi terület

általános mezőgazdasági
terület

54.

0260 c

6,06 ha

gazdasági ipari, mezőgazdasági üzemi terület

természetközeli terület

55.

0264
0265/3
0265/5-6
0265/8-9
265/11
0270/5-6

40,32 ha

gazdasági ipari, mezőgazdasági üzemi terület és
falusias lakóterület

különleges mezőgazdasági üzemi terület

56.

0265/1
0270/7

18,41 ha

falusias lakóterület

általános mezőgazdasági
terület

57.

0203/3
0210/1

5,82 ha

egészségügyi, szociális
turisztikai erdőterület

különleges mezőgazdasági üzemi terület és különleges közmű terület

58.

0203/11

1,29 ha

gazdasági ipari, mezőgazdasági üzemi terület

általános mezőgazdasági
terület

59.

0200/9

1,88 ha

általános mezőgazdasági
terület

gazdasági erdőterület

60.

0198/2 a,c

0,66 ha

általános mezőgazdasági
terület

védelmi erdőterület

61.

0172/21 b

0,56 ha

általános mezőgazdasági

védelmi erdőterület

62.

0190/4 b

0,43 ha

általános mezőgazdasági

védelmi erdőterület

63.

996/1

1,46 ha

kertvárosias lakóterület

gazdasági kereskedelmi
szolgáltató terület

52.

védelmi erdőterület és

4. melléklet a Polgárdi Város
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Önkormányzata

Képviselő-testületének

TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

Területfelhasználási
egység jele

Területfelhasználási egység
megnevezése

terület nagysága

a közigazgatási
területhez viszonyított aránya

Lke

Kertvárosias lakóterület

269,26 ha

3,75 %

Lf

Falusias lakóterület

97,91 ha

1,35 %

Lk

Kisvárosias lakóterület

1,64 ha

0,02 %

Ln

Nagyvárosias lakóterület

2,17 ha

0,03 %

Vt

Településközpont terület

11,72 ha

0,2 %

Vi

Intézmény terület

19,23 ha

0,26 %

Gksz

Kereskedelmi szolgáltató terület

68,73 ha

0,9 %

K-T

Különleges terület - temető terület

8,78 ha

0,12 %

K-Sp

Különleges terület - sportterület

4,86 ha

0,06 %

K-Mü

107,74 ha

1,51 %

22,53 ha

0,31 %

K-Lő

Különleges terület - mezőgazdasági
üzemi terület
Különleges terület - hulladékkezelő,
-lerakó terület
Különleges terület – lőtér terület

0,25 ha

0,003%

K-k

Különleges terület - közmű terület

0,68 ha

0,01 %

615,25 ha

8,5 %

239,73 ha

3,317 %

55,61 ha

0,77 %

5,43 ha

0,07 %

K-Hull

Beépítésre szánt területek összesen:
Közlekedési- és közmű elhelyezési
KÖu
területe
Közlekedési- és közmű elhelyezési
KÖk
területe - kötöttpályás
Zkk
Zöldterület (közkert)
Ev

Védelmi erdőterület

155,03 ha

2,15 %

Eg

Gazdasági erdőterület

23,86 ha

0,33 %

Má

Általános mezőgazdasági terület

5 850,44 ha

81,08 %

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

188,88 ha

2,61 %

V

Vízgazdálkodási terület

39,36 ha

0,54 %

Tk

Természetközeli terület

15,26 ha

0,21 %

Kb-tur

Nyersanyag kitermelés (bánya),
nyersanyag feldolgozás céljára
szolgáló terület

26,9 ha

0,37 %

Beépítésre nem szánt területek összesen:

6 600,75 ha

91,5%

POLGÁRDI KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE:

7 216 ha

100%

5. melléklet a Polgárdi Város
…………………….. határozatához

Önkormányzata

Képviselő-testületének

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXIV. törvény 6.§ (2) szerinti megfelelőség igazolása:
Fejér megye területrendezési terv
mezőgazdasági
térség

6471,92 ha
(100%)

Polgárdi településszerkezeti terv
általános és kertes
mezőgazdasági és
természetközeli
területfelhasználás

6054,58 ha
(93%)

MEGFELELŐSÉG
a mezőgazdasági térséget legalább 85%ban
mezőgazdasági
terület,
beépítésre
szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület
vagy
természetközeli terület
területfelhasználási
egységbe kell sorolni
MEGFELEL

erdőgazdálkodási
térség

0 ha

erdőterület
területfelhasználás

180,58 ha

az erdőgazdálkodási
térséget
legalább
75%-ban erdőterület
területfelhasználási
egységbe kell sorolni
MEGFELEL

vízgazdálkodási
térség

39,36 ha
(100%)

vízgazdálkodási terület
területfelhasználás

39,36 ha
(100%)

a
vízgazdálkodási
térséget
legalább
85%-ban vízgazdálkodási
terület
vagy
természetközeli
területfelhasználási
egységbe kell sorolni
MEGFELEL

Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területeket a településszerkezeti terv 100%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe sorolja. A településszerkezeti terv az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXIV. törvény 7.§ (1) bekezdésének megfelel.

Fejér Megye Területrendezési Terve által meghatározott térségi övezetek lehatárolását a
Területrendezési Terv mellékletét képező tervlapok tartalmazzák. Polgárdi közigazgatási
területét az alábbi térségi övezetek érintik:
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
Magterület övezete
Ökológiai folyosó övezete
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
Vízeróziónak kitett terület övezete
térségi övezet neve és lehatárolása
Fejér Megye Területrendezési Tervében

a térségi övezetre
vonatkozó szabály

településszerkezeti
terv szerinti
területfelhasználás
megfelelőssége a térségi
övezeti
előírásoknak

Az Országos
Területrendezési
Tervről
szóló 2003. évi
XXVI. törvény
12/A.§ (4) lehetőséget ad a
térségi övezet
határának
±5%-os pontosítására.
A pontosítás
mértéke (%)

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezet

Országos
Területrendezési
Tervről
szóló 2003. évi XXVI.
törvény 13/A.§
Kiváló
termőhelyi
adottságú szántóterület
övezetében
beépítésre
szánt
terület csak kivételesen, egyéb lehetőség
hiányában
területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani
és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati
szempontból
kivett
helyekre vonatkozó
szabályok
szerint
lehet.

Polgárdi területén
kiváló
termőhelyi
adottságú
szántóterület
övezet:
5839,15 ha.
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetével érintett:
1.
meglévő
hulladékkezelő
telep területe
(a 093/5 és
093/6
hrsz
beépítésre
szánt különleges
terület)
6,95 ha,
2.
tervezett
különleges
mezőgazda-

A hulladékkezelő telep (beépítésre
szánt
különleges terület),
tervezett
különleges mezőgazdasági
üzemi
terület
bővítés (0122/8,
0122/9, 0125/1,
0125/2, 0133,
0134/1 hrsz) a
0160/1
és
0155/9 hrsz-ú
területek gazdasági
területfelhaszná
lása miatt a
pontosítás mértéke: 0,17 %.

sági
üzemi
terület bővítés
(0122/8,
0122/9,
0125/1,
0125/2, 0133,
0134/1
hrsz
beépítésre
szánt különleges terület)
32,35 ha

1. meglévő hulladékkezelő telep területe
(a 093/5 és 093/6 hrsz)

3.
meglévő
telephely
(0160/1 hrsz
gazdasági ter.)
0,75 ha
4. gazdasági
terület (0155/9
hrsz) 2,62 ha

2. tervezett különleges mezőgazdasági
üzemi terület bővítés (0122/8, 0122/9,
0125/1, 0125/2, 0133, 0134/1)

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetével érintett, a
településszerkezeti tervben
beépítésre
szánt területek
területe:42,67
ha.
5839,15 ha
(100%)
42,67 ha
(0,7%)

3.meglévő telephely (0160/1 hrsz)

4.meglévő gazdasági terület 0155/9 hrsz

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete

Országos
Területrendezési
Tervről
szóló 2003. évi XXVI.
törvény 14.§
Kiváló
termőhelyi
adottságú erdőterület
övezetében új beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati
tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok
szerint lehet.

erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

Országos
Területrendezési
Tervről
szóló 2003. évi XXVI.
törvény 19/A.§
A településrendezési
eszközökben
az
erdőtelepítésre javasolt terület övezetét
az
erdőterület
területfelhasználási
egység kijelölésénél
figyelembe kell venni

A
településszerkezeti terv
szerinti területfelhasználások
megfelelnek a
térségi övezetre vonatkozó
előírásoknak.
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében
új beépítésre
szánt
terület
nem
került
kijelölésre.

A
településszerkezeti terv
szerinti területfelhasználások
megfelelnek a
térségi övezetre vonatkozó
előírásoknak.

Magterület övezete
Ökológiai folyosó övezete

Országos
Területrendezési
Tervről
szóló 2003. évi XXVI.
törvény 17.§

Polgárdi területén a magterület nagysága: 116,285 ha

Magterület övezete:
Az övezetben beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki,
kivéve, ha: a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai
folyosó körülzárja, és
a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúrahálózatok elemeinek
nyomvonala,
az
erőművek és kiserőművek a magterület
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon,
az azok közötti ökológiai
kapcsolatok
működését
nem
akadályozó műszaki
megoldások
alkalmazásával helyezhetők el
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.

A
meglévő
szennyvíztisztító telep területe (beépítésre szánt különleges terület)
érinti a magterület övezetét.
A telep területe 0,276 ha.

Országos
Területrendezési
Tervről
szóló 2003. évi XXVI.
törvény 18.§
Ökológiai
folyosó
övezete:
Az ökológiai folyosó
övezetében új beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki,
kivéve, ha: a települési területet az ökológiai folyosó vagy a
magterület és az
ökológiai
folyosó
körülzárja, és a kijelölést más jogszabály
nem tiltja.
Az övezetben a köz-

116,285
(100%)

ha

0,276
(0,237 %)

ha

A szennyvíztisztító
telep
területfelhaszná
lása (beépítésre
szánt különleges
terület)
miatt a pontosítás
mértéke:
0,237 %.

lekedési és energetikai
infrastruktúrahálózatok elemeinek
nyomvonala,
az
erőművek és kiserőművek az ökológiai
folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását
biztosító módon, az
azok közötti ökológiai
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő
terület övezete
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
Vízeróziónak kitett terület övezete

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvény 31/B.§ e) pont alapján ezeket az övezeteket a településszerkezeti terv felülvizsgálatánál nem kell
figyelembe venni.

országos övezet neve és lehatárolása

jó termőhelyi adottságú erdőterület övezete

az országos övezetre
vonatkozó szabály
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.
évi XXVI. törvény 13/B.§
A
településrendezési
eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági
terület
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.

országos vízminőség-védelmi terület övezete

Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.
évi XXVI. törvény 13/B.§
Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel
érintett
területeket, és a helyi
építési szabályzatban az
építési övezetre vagy
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
Az övezetben bányászati
tevékenységet a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

településszerkezeti terv
szerinti megfelelősége az
országos övezeti előírásoknak
A településszerkezeti terv
szerinti
területfelhasználások megfelelnek
a térségi övezetre vonatkozó előírásoknak.

A településszerkezeti terv
szerinti
területfelhasználások megfelelnek
a térségi övezetre vonatkozó előírásoknak. A helyi
építési szabályzatban az
érintett területre szabályok
kerülnek megállapításra.

6. melléklet a Polgárdi Város
…………………….. határozatához

Önkormányzata

Képviselő-testületének

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK EREDMÉNYE
A korábban hatályos településszerkezeti tervben jelölt területfelhasználási egységek
besorolásának megfelelően számított biológiai aktivitás érték:
Területfelhasználási egység
(területhasználat)

terület nagysága

9/2007. (IV.3.) ÖTM
9/2007. (IV.3.) ÖTM
rendelet alapján
rendelet szerinti
számított biológiai
értékmutató
aktivitás érték

Kertvárosias lakóterület

290,31 ha

2,7

783,837

Falusias lakóterület

117,23 ha

2,4

281,352

Kisvárosias lakóterület

1,64 ha

1,2

1,968

Nagyvárosias lakóterület

2,01 ha

0,6

1,206

Településközpont vegyes terület

14,73 ha

0,5

7,365

Központi vegyes terület

24,72 ha

0,5

12,36

Gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület

113,03 ha

0,4

45,212

52,07 ha

0,4

20,828

40,64 ha

0,4

16,256

Különleges terület - temető terület

8,78 ha

3,0

26,34

Különleges terület - sportterület

8,06 ha

3,0

24,18

Különleges bánya terület

30,23 ha

0,1

3,023

Különleges terület - hulladékkezelő

22,53 ha

0,1

2,253

Különleges terület - szennyvíztisztító

6,52 ha

1,5

9,78

Gazdasági ipari egyéb, mezőgazdasági
üzemi terület
Gazdasági ipari egyéb terület

Beépítésre szánt területek összesen:

732,5 ha

Közlekedési- és közmű elhelyezési területe

240,49 ha

0,5

120,245

Közlekedési terület vasút

55,61 ha

0,6

33,366

Zöldterület (közkert)

7,11 ha

6,0

42,66

Védelmi erdőterület

91,02 ha

9,0

819,18

142,67 ha

9,0

1284,03

5 727,34 ha

3,7

21 191,158

Kertes mezőgazdasági terület

185,82 ha

5,0

929,1

Vízgazdálkodási terület

25,06 ha

6,0

150,36

Természetközeli terület

8,38 ha

8,0

67,04

Egészségügyi, szociális turisztikai erdőterület
Általános mezőgazdasági terület

Beépítésre nem szánt területek összesen:
POLGÁRDI KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE:

1 235,96

6 483,5 ha

24 637,139

7 216 ha

25 873,099

A tervezett településszerkezeti tervben jelölt területfelhasználási egységek besorolásának megfelelően számított biológiai aktivitás érték:

Területfelhasználási egység
(területhasználat)

9/2007. (IV.3.) ÖTM
9/2007. (IV.3.) ÖTM
terület nagysága
rendelet alapján
rendelet szerinti
számított biológiai
értékmutató
aktivitás érték

Kertvárosias lakóterület

269,26 ha

2,7

727

Falusias lakóterület

97,91 ha

2,4

234,984

Kisvárosias lakóterület

1,64 ha

1,2

1,968

Nagyvárosias lakóterület

2,17 ha

0,6

1,302

Településközpont terület

11,72 ha

0,5

6,195

Intézmény terület

19,23 ha

0,5

9,615

Kereskedelmi szolgáltató terület

68,73 ha

0,4

27,492

Különleges terület - temető terület

8,78 ha

3,0

26,34

Különleges terület - sportterület

4,86 ha

3,0

14,58

Különleges terület - mezőgazdasági üzemi
terület

107,74 ha

0,7

75,418

Különleges terület - hulladékkezelő,
-lerakó terület

22,53 ha

0,1

2,253

Különleges terület - lőtér terület

0,25 ha

1,5

0,375

Különleges terület - közmű terület

0,68 ha

1,5

1,02

Beépítésre szánt területek összesen:

615,25 ha

Közlekedési- és közmű elhelyezési területe

239,73 ha

0,5

119,86

55,61 ha

0,6

33,366

5,43 ha

6,0

32,58

Védelmi erdőterület

155,03 ha

9,0

1 395,27

Gazdasági erdőterület

23,86 ha

9,0

214,74

5 850,44 ha

3,7

21 646,63

Kertes mezőgazdasági terület

188,88 ha

5,0

944,4

Vízgazdálkodási terület

39,36 ha

6,0

236,16

Természetközeli terület

15,26 ha

8,0

122,08

26,9 ha

0,2

5,38

Közlekedési- és közmű elhelyezési területe
kötöttpályás
Zöldterület (közkert)

Általános mezőgazdasági terület

Különleges beépítésre nem szánt,
Nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület
Beépítésre nem szánt területek összesen:
POLGÁRDI KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE:

1 129,641

6 600,75 ha

24 750,466

7 216 ha

25 880,107

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018 (……….) rendelete a
helyi építési szabályzatról
Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 6.§ (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében,
a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben meghatározott véleményezésben részt vevő szervek egyetértésével, a következőket rendeli el:
I.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. A rendelet hatálya és felépítése
1. §
2. §

E rendelet hatálya Polgárdi város közigazgatási területére terjed ki.
Jelen építési szabályzat mellékletei:
1. melléklet: Polgárdi Belterület Szabályozási Terv M= 1: 4 000
2. melléklet: Polgárdi Külterület Szabályozási Terv M= 1: 12 000
3. melléklet: A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett határértékei
4. melléklet: Sajátos jogintézmények
5. Mintakeresztszelvények
2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:
1. Főépület: az övezeti előírásokban megnevezett rendeltetéseknek helyet adó, melléképületnek nem minősülő épület.
2. Kialakult beépítettség: A település már beépült részén „történelmileg” kialakult beépítettség, mely beállt képet mutat. Új épület építése csak a meglévő épület bontása
esetén, annak alapterületével megegyező mértékig történhet.
3. Kialakult telek: Azon építési telek vagy telek, amely felosztása már megtörtént, tovább nem osztható, telekalakítás telekegyesítésen és telekhatár-rendezésen kívül
nem végezhető. Telekhatár rendezés esetén az érintett telek területe +/- 5%-ban módosulhat.
4. Melléképület: a telek és a telken álló főépület rendeltetésszerű használatát, működtetését elősegítő, kiegészítő rendeltetésű építmény.
5. Telek be nem építhető része: a telek azon része, mely nem építési hely, s ahol épület
nem helyezhető el.
6. Tömör kerítés: Olyan kerítés, melynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága
80%-nál nagyobb mértékben korlátozott.
3. Az épített környezet alakítására vonatkozó előírások
4. §
(1) Kötelező erejű szabályozási elemek, melyek módosítása csak a Szabályozási terv
módosításával történhet:
a)
szabályozási vonal;
b)
belterület határa, mely egyben övezethatár is;
c)
építési övezet, övezet határa és jele;

d)
telek be nem építhető része;
e)
a kötelező erejű megszüntető jel.
(2) Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek, amelyek a vonatkozó jogszabályi
előírások alapján kötelező érvényűek:
a)
védőtávolságok;
b)
műemlék;
c)
műemléki környezet;
d)
régészeti terület;
e)
országos ökológiai hálózat magterület;
f)
országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe;
g)
kerékpárút.
(3) Tájékoztató szabályozási elemek, melyek nem kötelező érvényűek:
a)
közigazgatási határ;
b)
javasolt megszüntető jel;
c)
javasolt telekhatár;
(4) Sajátos jogintézmények:
a)
elővásárlási jog;
b)
beültetési kötelezettség.
II.
TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELM, KÖRNYEZETVÉDELEM
4. A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
5. §
(1) Polgárdi területén található természetközeli élőhelyek, védett területek megóvását
biztosítani kell.
(2) A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek, a jellemző természetes
rendszerek megóvását:
a)
a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők;
b) a külterületen a vízfolyások, utak mentén lévő fasorok, erdősávok megtartandók; a vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő.
(3) A település területén az országos jelentőségű védett természeti területek, az országos ökológiai hálózat magterülete és ökológiai folyosó (továbbiakban: védett terület)
lehatárolását a Külterület Szabályozási terv tartalmazza.
(4) A külön jogszabályban meghatározott parti sáv nem beépíthető, az ott meglévő
természetközeli ökoszisztémák (nádasok, ligetes fás társulások, gyepek) fennmaradását biztosítani kell.
5. Környezetvédelmi előírások
6. §
(1) Polgárdi igazgatási területén az egyes területek használata úgy folytatható, ha a
használat:
a)
a megengedett határértéken belüli környezetterhelést és igénybevételt okoz,
b)
kizárja a környezetkárosítást,
c)
következtében a meglévő környezeti ártalom és szennyezés mértéke megszűnik, vagy legalább csökken.
(2) Új építmény létesítése esetén, a környezetvédelmi határértékeknek - amennyiben a
terület védőtávolsága nem került meghatározásra - a telekhatáron kell teljesülniük.
7. §
(1) Haszonállattartó épületet és trágyatárolót lakó rendeltetésű épülettől 25 m-nél távo-

labb kell elhelyezni.
(2) Haszonállattartó épület és trágyatároló, az élelmiszertároló, feldolgozó és forgalmazó
létesítményektől, továbbá óvoda, iskola, egészségügyi intézmények és gyógyszertár
telekhatárától számított 50 méteren belül nem építhető.
(3) Állattartó épület a felszíni vizek partélétől számított 50 méteren belül nem létesíthető.
6. Felszíni és felszín alatti vizek védelme
8. §
(1) A felszíni és felszín alatti vizek bármilyen jellegű szennyezése tilos.
(2) A vízbázisok védőterületein építési és egyéb tevékenységek a vonatkozó jogszabályban meghatározott korlátozásokkal folytathatók.
7. A levegő védelme
9. § A település területén tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint tilos a környezeti levegő bűzzel való terhelése.
8. Hulladékártalmatlanítás és elhelyezés
10. § A hulladékkezelő telep védőtávolsága 300 m. A telepen a gyűjtőkörzetről származó
kommunális hulladék, nem veszélyes termelési hulladék és a városi szennyvíztisztító
szennyvíziszapjának kezelése ill. lerakása végezhető a környezetvédelmi engedélyben
foglaltak szerint.
9. Termőföld védelme
11. §
(1) Polgárdi területén csak olyan tevékenység végezhető, melynek hatására a talajerózió
veszélye nem növekszik.
(2) Talajmozgatással járó tevékenység végzése illetve, a terület előkészítése során a
termőréteg védelméről, összegyűjtéséről és újrahasznosításáról gondoskodni kell.
(3) A város területén feltöltésre környezetkárosító anyag nem használható.
(4) A település területén csak olyan tevékenység folytatható, amely nem okoz talajszenynyezést.
10. Zaj elleni védelem
12. § Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi létesítményt, és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak oly módon szabad elhelyezni, hogy a keletkező zaj illetve rezgés a vonatkozó
határértékeket ne haladja meg.
III.

VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
11. Védőterületek, védőtávolságok

13. §
(1) Polgárdi területén a szabályozási terv az alábbi védőtávolsággal rendelkező, illetve
védőterületet igénylő elemeket jelöl:
a)
közlekedési területek,
b)
közművek, közműlétesítmények,

c)
hulladéklerakó- és kezelő telep,
d)
természetközeli folyó és állóvizek.
(2) A szennyvízátemelő műtárgy védőtávolsága:
a) védelem nélkül 150 méter,
b) bűzzárral ellátva 20 méter,
c) hatásvizsgálat alapján megállapított mérettel.
IV.

EGYES SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK
12. Elővásárlási jog

14. § A település területén elővásárlási jog érvényesíthető az Önkormányzat számára közösségi cél érdekében vagy egyéb településrendezési cél érdekében az érintett ingatlanok vonatkozásában,
13. Telekalakítás
15. §
(1) Telekalakítás csak akkor végezhető, ha a kialakuló építési telkek alakja az építési
övezetnek megfelelő beépíthetőséget nem korlátozza.
(2) A település közigazgatási területén nyeles telek nem alakítható ki.
(3) A település területén közmű- és közlekedési terület céljára telek az építési övezet,
övezet előírásaitól eltérő nagyságban is kialakítható.
(4) Új közforgalom elől elzárt magánút - beépítésre szánt terület esetében - csak legalább 4 új építési telek feltárása esetén alakítható ki.
(5) Új közforgalom elől elzárt magánút szélességi mérete nem lehet kisebb 5,0 m-nél.
V.

KÖZMŰVEK ÉS HÍRKÖZLÉS ELŐÍRÁSAI
14. Általános előírások

16. §
(1) A meglévő és a tervezett közcélú:
a) vízellátás,
b) vízelvezetés (szenny- és csapadékvíz),
c) energiaellátás (villamosenergia ellátás, földgáz ellátás),
d) elektronikus hírközlés
hálózatai és létesítményei, továbbá azok ágazati előírások szerinti közművédőtávolságai számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. Ettől eltérő esetben a közművek és biztonsági övezetük helyigényét szolgalmi, vezeték
jogi bejegyzéssel kell fenntartani, az arra vonatkozó előírások betartásával.
(2) A közművesítésre kerülő területen telkenként kell a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel csatlakozni.
(3) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor
a) a feleslegessé vált közművet, hálózatot és létesítményt el kell bontani,
b) az indokoltan földben maradó vezeték, létesítmény betömedékelését, felhagyását
szakszerűen kell megoldani.
15. Vízellátás
17. § Beépítésre szánt területen új vízhálózat

a)
csak a szennyvíz közcsatorna hálózattal együtt építhető,
b)
fogyasztói csatlakozás nem helyezhető üzembe a szennyvíz közcsatorna hálózat
üzembe helyezését megelőzően.
16. Szennyvízelvezetés
18. §
(1) A talaj, talajvíz védelme érdekében a szennyvíz közvetlen talajba szikkasztása a település teljes közigazgatási területén tilos.
(2) Szennyvíz bevezetés:
a)
nyílt árokba,
b)
időszakos vagy állandó vízfolyásba,
c) felhagyott kutakba
tilos, előfordulása esetén azt azonnal meg kell szüntetni.
(3) A település területén közműpótló csak akkor alkalmazható, ha az ingatlant határoló
közterületen nem áll rendelkezésre szennyvízcsatorna-hálózat.
(4) Közműpótlóként kizárólag zárt tároló medence alkalmazható, egyedi szennyvíztisztító
kisberendezés nem alkalmazható.
17. Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés
19. §
(1) A felszíni vizek mederkarbantartó sávját szabadon kell hagyni.
(2) A csapadékvíz elvezetésére elválasztott rendszerű vízelvezetést kell kiépíteni.
(3) Új épület építése vagy meglévő épület bővítése esetén csapadékvíz a telkekről csak
a közterületen lévő csapadékvíz elvezető hálózatba vezethető.
(4) A nyílt árkos vízelvezető hálózat feletti kocsi behajtók az árok vízszállító képességét
nem korlátozhatják, ezért az átereszt úgy kell kialakítani, hogy
a) az víz-visszaduzzasztást ne okozzon,
b) a vízszállítás akadálymentes legyen.
(5) A telekhatárra épített épületek ereszcsatornáit, valamint a telkekről a csapadékvíz kivezetést csak terepszint alatt szabad az utcai vízelvezető hálózatba vezetni.
18. Földgáz ellátás
20. § Földgázvezetéket közterületen és telken belül is csak földalatti elhelyezéssel szabad
kivitelezni.
19. Villamosenergia ellátás
21. §
(1) Belterületen és külterület beépítésre szánt területén új villamosenergia ellátási hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni.
(2) Belterületen és külterület beépítésre szánt területén üzemelő föld feletti hálózat rekonstrukciója - figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is - csak földalatti hálózatfektetéssel kivitelezhető.
(3) Külterület beépítésre nem szánt területen - erdőterület kivételével - egy oldali közös
oszlopsoron kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben a felmerülő közvilágítási igény esetén, a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.
(4) Erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel er-

dőirtást. Ha erdőirtás igénye merül fel, a hálózatot csak földalatti telepítéssel lehet
építeni.
(5) Új villamosenergia ingatlan-bekötést beépítésre szánt területen csak földalatti csatlakozás kiépítésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad.
20. Vezetékes elektronikus hírközlés
22. §
(1) A belterület, beépítésre szánt új fejlesztési területein új elektronikus hírközlési hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell építeni.
(2) Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt már beépített területén, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus hírközlési
hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös
oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot
földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
(3) Külterület beépítésre nem szánt területein új elektronikus hírközlési hálózatokat a
villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
21. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés
23. §
(1) Vezeték nélküli szolgáltatás létesítményei belterületen, beépítésre szánt területen:
a) gazdasági területek építési övezeteinek kivételével, antennát önálló tartószerkezetre telepíteni nem lehet, az csak meglevő építményre telepíthető a c) bekezdés figyelembevételével,
b) gazdasági területek építési övezeteinek építési telkein lakóépületektől 100
méter távolságra önálló tartószerkezettel is telepíthető antenna
c) silók, tornyok, templomok harangtornyában takarásban, víztornyokon azokhoz
illeszkedő formai kialakításban, továbbá egyéb, 20 méter magasságot meghaladó, meglévő építmény tetejére bármely területen elhelyezhető antenna - az
építmény magasságától függetlenül.
(2) Beépítésre nem szánt területeken - általános mezőgazdasági terület kivételével - új
vezeték nélküli szolgáltatás építménye csak egyéb hasznosítással összekötve (kilátó,
vendéglátóhely, erdei pihenő, mezőgazdasági gazdasági építmény, stb) létesíthető.
VI.

ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
22. Építés általános előírásai

24. §
(1) Az építési helyen kívül eső meglévő épület, épületrész kubatúrán belül felújítható,
korszerűsíthető, átalakítható, de bővítése csak építési helyen belül lehetséges,
amennyiben megfelel az egyéb övezeti előírásoknak.
(2) Terepszint alatti építés csak az építési helyen belül, az adott építési öveztre meghatározott beépítettség legnagyobb mértékével egyező mértékben megengedett.
(3) Az építési övezetekben elhelyezhető épületnek nem minősülő építmények magassága nem haladhatja meg az építési övezetben előírt legnagyobb épületmagasság ér-

tékét, kivéve:
a) különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-Mü) építési övezeteiben toronysiló, szárító, valamint a kapcsolódó kiszolgáló építmények elhelyezése esetén,
b) ha az építési övezet előírásai másként rendelkeznek.
(4) A szabályozási tervlapon telek be nem építhető része jelöléssel lehatárolt területek
elsősorban növényzet telepítésre szolgálnak. A telek be nem építhető részén kialakított zöldfelület, a telek zöldfelület arányának számításakor figyelembe vehető.
(5) A telek be nem építhető részén építmény nem helyezhető el.
23. Beépítési mód, építési hely
25. §
(1) Újonnan beépítésre kerülő, vagy jelentősen átépítésre kerülő területen oldalhatáron
álló beépítés esetén az egyik építési határvonal az északi irányhoz közelebb eső telekhatár.
(2) Az előkerti építési vonal beépített utcaszakasz esetén a kialakult állapothoz igazodó
kell legyen.
(3) Saroktelek esetében az előkerti építési határvonalat, amely egyben építési vonal is az utcakép egységessége és a településkép megőrzése érdekében - úgy kell megválasztani, hogy a csatlakozó utcák telkeinek építési vonalához igazodjon.
(4) Amennyiben az utcában jellemző előkert méret nem állapítható meg, úgy az előkert
mélysége 5 m.
(5) Újonnan beépítésre, vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteiben az
előkerti építési határvonal:
a) lakóövezetek esetében: 5 m, mely egyben kötelező építési vonal is;
b) gazdasági övezetek esetében: 10m;
c) egyéb övezetek esetében: 5 m.
(6) Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az építési telek oldalkertje minimum 5,0 m.
(7) Szabadon álló beépítés esetében az építési telek oldalkertje a telepítési távolság fele,
de legalább 3,0 m kell legyen.
(8) Az építési telkek hátsókertje minimum 6,0 m.
24. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi
szint követelményei
26. §
(1) Polgárdi közigazgatási területét más jogszabály a II. Katasztrófavédelmi osztályba sorolja.
(2) A katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján más jogszabályban meghatározott
elégséges védelmi szint követelményeihez képest jelen rendelet további követelményt nem állapít meg.

VII.

RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

25. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai
27. § Polgárdi területén a beépítésre szánt területek sajátos használatuk szerint a következő építési övezetek:

a)

b)

c)
d)

Lakóterületek
aa) Nagyvárosias lakóterület
ab) Kisvárosias lakóterület
ac) Kertvárosias lakóterület
ad) Falusias lakóterület
Vegyes területek
ba) Településközpont terület
bb) Intézmény terület
Gazdasági területek
ca) Kereskedelmi szolgáltató terület
Különleges területek
da) Különleges temető terület
db) Különleges sportterület
dc) Különleges mezőgazdasági üzemi terület
dd) Különleges hulladékkezelő, -lerakó terület
de) Különleges közmű terület
df) Különleges lőtér terület

Ln
Lk
Lke
Lf
Vt
Vi
Gksz
K-T
K-Sp
K-Mü
K-Hull
K-k
K-Lő

26. Nagyvárosias lakóterület
28. §
(1) A nagyvárosias lakóterület sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába
foglaló, 12,5 m-es beépítési magasságot meghaladó elsősorban lakó rendeltetésű
épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Nagyvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
a)
lakó;
b)
kereskedelmi, szolgáltató;
c)
hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
d)
kulturális, közösségi szórakoztató;
e)
szállás jellegű
rendeltetést tartalmazhat.
(3) Meglévő és új beépítés esetén a (2) bekezdés b) – d) pontjaiban felsorolt rendeltetések az épületek földszintjén helyezhetők el.
(4) Nagyvárosias lakóterület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők
nem helyezhetők el:
a)
húsfüstölő, jégverem, zöldségverem;
b)
állatól, állatkifutó;
c)
trágyatároló, komposztáló;
d)
siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;
e)
építménynek minősülő antennaszerkezet.
(5) Nagyvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség
rendelkezésre állása esetén építhetők be.
(6) A nagyvárosias lakóterület építési övezeteiben betartandó telekalakítási és beépítési
előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
27. Kisvárosias lakóterület
29. §
(1) Kisvárosias lakóterület a Szabályozási terven Lk jellel jelölt építési övezet, sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es beépítési ma-

(2)

(7)
(3)

(1)

(4)
(5)

gasságot meg nem haladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére
szolgál.
Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
a)
lakó;
b)
kereskedelmi, szolgáltató;
c)
hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
d)
kulturális, közösségi szórakoztató;
e)
szállás jellegű;
f)
igazgatási, iroda
rendeltetést tartalmazhat.
Meglévő és új beépítés esetén a (2) bekezdés b) – f) pontjaiban felsorolt rendeltetések az épületek földszintjén helyezhetők el.
Meglévő beépítés esetén a fő rendeltetés szerinti főépülettől különállóan telkenként
csak egy melléképület létesíthető és csak a lakófunkcióhoz tartozó járműtároló vagy
egyéb tároló céljára.
Kisvárosias lakóterületen a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők
el:
a)
húsfüstölő, jégverem, zöldségverem;
b)
állat ól;
c)
siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;
d)
építménynek minősülő antennaszerkezet.
Kisvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.
A kisvárosias lakóterület építési övezeteiben betartandó telekalakítási és beépítési
előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
28. Kertvárosias lakóterület

30. §
(2) Kertvárosias lakóterület a Szabályozási terven Lke jellel jelölt építési övezet, mely laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába
foglaló, 7,5 m-es beépítési magasságot meg nem haladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.
(3) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
a)
lakó;
b)
helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató;
c)
hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
d)
kulturális;
e)
szállás jellegű
rendeltetést tartalmazhat.
(4) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség
rendelkezésre állása esetén építhetők be.
(5) Kertvárosias lakóterület építési övezeteinek építési telkein legfeljebb 4 lakó rendeltetési egység helyezhető el.
(6) A fő rendeltetést kiegészítő funkciók, melléképületek elhelyezése a következők szerint lehet:
a) 500 m2 teleknagyság alatt a melléképület egy tömegbe alakítandó ki a főépülettel,
b) 500 – 800 m2 teleknagyság esetén egy melléképület építhető különállóan a

főépülettől,
c) 800 m2 teleknagyság felett több melléképület építhető a főépülettől külön.
(7) Kertvárosias lakóterületen a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők
el:
a)
húsfüstölő, jégverem, zöldségverem;
b)
20 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű állat ól;
c)
siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;
d)
építménynek minősülő antennaszerkezet.
(8) A kertvárosias lakóterület építési övezeteiben betartandó telekalakítási és beépítési
előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
29. Falusias lakóterület
31. §
(1) Falusias lakóterület a Szabályozási terven Lf jellel jelölt építési övezet, mely legfeljebb 7,5 m-es beépítési magasságú lakóépületek, a mező- és az erdőgazdasági
építmények, továbbá a lakosságot szolgáló, környezetre jelentős hatást nem gyakorló
kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.
(2) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
a)
lakó;
b)
mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem
zavaró gazdasági tevékenységi célú;
c)
kereskedelmi, szolgáltató;
d)
szállás jellegű;
e)
hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
f)
kulturális, közösségi szórakoztató
rendeltetést tartalmazhat.
(3) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.
(4) Falusias lakóterület építési övezeteinek építési telkein legfeljebb 2 lakó rendeltetési
egység helyezhető el.
(5) A fő rendeltetést kiegészítő funkciók további különálló épületekben is elhelyezhetők.
(6) A falusias lakóterület építési övezeteiben betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
30. Településközpont terület
32. §
(8) Településközpont terület a Szabályozási terven Vt jellel jelölt építési övezet, mely lakó és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épület elhelyezésére szolgál, amely nincs zavaró hatással a lakó rendeltetésre.
(9) Településközpont terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
a)
lakó;
b)
igazgatási, iroda;
c)
kereskedelmi, szolgáltató;
d)
szállás jellegű;
e)
hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
f)
kulturális, közösségi szórakoztató
g)
sport
rendeltetést tartalmazhat.

(10)
Településközpont terület építési övezeteinek építési telkei teljes
közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.
(11)
Településközpont terület építési övezeteinek építési telkein lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület nem helyezhető el.
(12)
Településközpont terület építési övezeteinek építési telkein állattartó épület
nem helyezhető el.
(13)
Településközpont terület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők nem helyezhetők el:
a)
húsfüstölő, jégverem, zöldségverem;
b)
állatól, állatkifutó;
c)
trágyatároló, komposztáló;
d)
siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;
e)
építménynek minősülő antennaszerkezet.
(14)
A településközpont terület építési övezeteiben betartandó telekalakítási és
beépítési előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
31. Intézmény terület
33. §
(9) Intézmény terület a Szabályozási terven Vi jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban
igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális rendeltetést szolgáló épületek
elhelyezésére szolgál.
(10)
Intézmény terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
a)
igazgatási;
b)
kereskedelmi, szolgáltató;
c)
szállás jellegű;
d)
nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális;
e)
hitéleti;
f)
kulturális, közösségi szórakoztató
rendeltetést tartalmazhat.
(11)
A (2) bekezdés a)-g) pontjában felsorolt rendeltetést tartalmazó épületben a
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.
(12)
Intézmény terület építési övezeteinek építési telkei teljes közművesítettség
rendelkezésre állása esetén építhetők be.
(13)
Intézmény terület építési övezeteinek építési telkein lakókocsi, lakókonténer,
ideiglenes épület nem helyezhető el.
(14)
Intézmény terület építési övezeteinek építési telkein állattartó épület nem helyezhető el.
(15)
Intézmény terület építési övezeteiben a melléképítmények közül a következők
nem helyezhetők el:
a)
húsfüstölő, jégverem, zöldségverem;
b)
állatól, állatkifutó;
c)
trágyatároló, komposztáló;
d)
siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;
e)
építménynek minősülő antennaszerkezet.
(16)
A intézmény terület építési övezeteiben betartandó telekalakítási és beépítési
előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
32. Kereskedelmi szolgáltató terület

34. § Kereskedelmi, szolgáltató terület a Szabályozási terven Gksz jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
35. §
(1) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
a)
a környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági;
b)
kereskedelmi, szolgáltató;
c)
igazgatási, iroda;
d)
gazdasági épületen belül lakó; rendeltetést is tartalmazhat.
(2) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkei részleges
közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be, amennyiben a szennyvíz
tisztítása és elhelyezése közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekötve történik.
Amennyiben a területen a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat nem került kiépítésre,
úgy az építési övezetek építési telkei részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén is beépíthetők.
(3) Kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.
(4) A kereskedelmi szolgáltató terület építési övezeteiben betartandó telekalakítási és
beépítési előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
33. Különleges temető terület
36. §
(1) Különleges temető terület a Szabályozási terven K-T jellel jelölt építési övezet, mely
kizárólag a temetkezés kegyeleti építményei, s az azt kiszolgáló épületek elhelyezésére szolgál.
(2) Különleges temető terület építési övezeteiben elhelyezhető épület kegyeleti és ehhez
kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató rendeltetést tartalmazhat.
(3) Különleges temető terület építési övezeteinek építési telkei részleges
közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be. Különleges temető terület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.
(4) A különleges temető terület építési övezeteiben betartandó telekalakítási és beépítési
előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
34. Különleges sportterület
37. §
(1) Különleges sportterület a Szabályozási terven K-Sp jellel jelölt építési övezet, mely
elsősorban sportlétesítmények elhelyezésére szolgál.
(2) Különleges terület - sportterület építési övezeteiben elhelyezhető épület sport és ehhez kapcsolódó vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató rendeltetést tartalmazhat.
(3) Különleges sportterület építési övezeteinek építési telkein több épület is elhelyezhető.
(4) Az építési övezet építési telkei teljes közművesítettség rendelkezésre állása esetén
építhetők be.
(5) A különleges sportterület építési övezeteiben betartandó telekalakítási és beépítési
előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
35. Különleges mezőgazdasági üzemi terület
38. §

(1) Különleges mezőgazdasági üzemi terület a Szabályozási terven K-Mü jellel jelölt építési övezet, mely elsősorban a mezőgazdasági növénytermesztést, -tárolást, feldolgozást illetve a nagyüzemi állattartást szolgáló épületek illetve az ezekkel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál.
(2) Különleges mezőgazdasági üzem terület építési övezeteiben elhelyezhető épület:
a)
nagyüzemi állattartó és ehhez kapcsolódó;
b)
növénytermesztéshez, -tároláshoz, -feldolgozáshoz kapcsolódó;
c)
egyéb mezőgazdasági;
d)
igazgatási, iroda;
e)
lakó rendeltetést is tartalmazhat.
(3) Különleges mezőgazdasági üzem terület építési övezeteinek építési telkei részleges
közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.
(4) Különleges mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteinek építési telkein önálló
épületként elhelyezhető a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló
lakóépület vagy lakás.
(5) Különleges mezőgazdasági üzem építési övezeteinek építési telkein több épület is
elhelyezhető.
(6) A különleges mezőgazdasági üzemi terület építési övezeteiben betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
36. Különleges hulladékkezelő, -lerakó terület
39. §
(1) Különleges hulladékkezelő, -lerakó terület a Szabályozási terven K-Hull jellel jelölt
építési övezet, mely elsősorban a települési szilárd hulladék lerakására és kezelésére, valamint a talajerő gazdálkodás létesítményeinek elhelyezésére szolgál.
(2) Az építési övezetben veszélyes hulladék lerakása tilos.
(3) Az építési övezet határán izolációs céllal, földgáttal kombinált többszintes növényállományú zöldterület alakítandó ki, legalább 20,0 m széles sávban.
(4) A hulladékkezeléshez kapcsolódó kiegészítő létesítmények, épületek elhelyezésére
külön telek alakítható, ahol iroda, raktár és szolgálati lakás helyezhető el.
(5) Különleges hulladékkezelő, -lerakó terület építési övezetének építési telkei részleges
közművesítettség rendelkezésre állása esetén építhetők be.
(6) Különleges hulladékkezelő, -lerakó terület építési övezetben betartandó telekalakítási
és beépítési előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
37. Különleges közmű terület
40. §
(1) Különleges közmű terület a Szabályozási terven K-k jellel jelölt építési övezet, mely a
települési folyékony hulladékok és szennyvizek kezelését biztosító létesítmények, telepek mérnöki létesítményei és műtárgyai elhelyezésére szolgál.
(2) Az építési övezetben a tevékenységet kiszolgáló műtárgyakon kívül csak az alaprendeltetést kiszolgáló, ahhoz kapcsolódó raktár, iroda és járműtároló helyezhető el.
(3) Különleges közmű terület építési övezetben betartandó telekalakítási és beépítési
előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
38. Különleges lőtér terület
41. §
(1) Különleges lőtér terület a Szabályozási terven K-Lő jellel jelölt építési övezet, mely a

sportlövészettel kapcsolatos létesítmények és műtárgyak elhelyezésére szolgál.
(2) Az építési övezetben a tevékenységet kiszolgáló műtárgyakon kívül csak az alaprendeltetést kiszolgáló, ahhoz kapcsolódó raktár, iroda és járműtároló helyezhető el.
(3) Különleges lőtér terület építési övezetben betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.
39. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai
42. § Polgárdi területén a beépítésre nem szánt területek sajátos használatuk szerint a következő építési övezetek:
a)
Közlekedési és közmű-elhelyezési terület
aa) Közúti közlekedési terület
KÖu
ab) Kötöttpályás közlekedési terület
KÖk
b)
Zöldterületek
ba) Közpark
Zkp
bb) Közkert
Zkk
c)
Erdőterületek
ca) Védelmi erdőterület
Ev
cb) Gazdasági erdőterület
Eg
d)
Mezőgazdasági területek
da) Általános mezőgazdasági terület
Má
db) Kertes mezőgazdasági terület
Mk
e)
Vízgazdálkodási terület
V
f)
Természetközeli terület
Tk
g)
Különleges beépítésre nem szánt terület
ga) nyersanyag kitermelés (bánya),
nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület
Kb-B
40. Közúti közlekedési terület
43. §
(1) Közúti közlekedési terület a Szabályozási terven a KÖu jellel jelölt övezet, mely a
közúti közlekedési létesítmények és közművek elhelyezésére szolgáló terület.
(2) Közúti közlekedési területen a közlekedési műszaki létesítmények elhelyezésén túl a
tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények, a közmű- és hírközlési létesítmények,
valamint utcabútorok helyezhetők el.
(3) Új közforgalom elől el nem zárt magánút 6,0 m szabályozási szélesség alatt nem alakítható ki.
(4) Vegyes területek építési övezeteiben intézményi rendeltetés esetén, az OTÉK által
előírt várakozóhelyek 100%-a, nem lakó rendeltetés esetén a várakozóhelyek 70%-a
közterületen is biztosítható közlekedési vizsgálat alapján
41. Kötöttpályás közlekedési terület
44. §
(1) Kötöttpályás közlekedési terület a Szabályozási terven KÖk jellel jelölt övezet, mely a
vasúti közlekedési létesítmények elhelyezésére szolgáló terület.
(2) Kötöttpályás közlekedési területen a vasúti közlekedéssel kapcsolatos műszaki léte-

sítmények elhelyezésén túl a tömegközlekedést kiszolgáló létesítmények, a helyezhetők el.
42. Zöldterült (Közpark, közkert)
45. §
(1) Zöldterület közpark, a Szabályozási terven Zkp jellel, a közkert Zkk jellel jelölt övezet,
mely állandóan növényzettel fedett, a település klimatikus viszonyainak megőrzését,
javítását, ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést, testedzést szolgáló közterület.
(2) Zöldterület közpark és közkert övezeteinek telkein föld feletti közmű- és hírközlési hálózatok, és annak műtárgyai - közvilágítás kivételével - nem helyezhetők el.
(3) Zkp és Zkk övezetben elhelyezhető:
a)
a pihenést és testedzést szolgáló építmény,
b)
a terület fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges építmény.
(4) Zöldterület közkert övezet telkein az épület szabadon álló módon, legfeljebb 1%-os
beépítettséggel, legfeljebb 3,5 m-es épületmagassággal helyezhető el, legalább részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén
(5) Zöldterület közpark övezet telkein az épületek szabadon álló módon, legfeljebb 3%os beépítettséggel, legfeljebb 4,0 m-es épületmagassággal helyezhetők el, legalább
részleges közművesítettség rendelkezésre állása esetén.
43. Védelmi erdőterület
46. §
(1) A védelmi rendeltetésű erdőterület a Szabályozási terven Ev jellel jelölt övezet, mely
elsősorban a természeti környezet, és a különböző környezeti elemek valamint a település és egyéb létesítmények védelmére szolgál.
(2) Védelmi erdőterület övezetben épületet elhelyezni nem lehet.
44. Gazdasági erdőterület
47. §
(1) A gazdasági erdőterület a Szabályozási terven Eg jellel jelölt övezet, melyen a gazdálkodás elsődleges célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek előállítása és
hasznosítása.
(2) Gazdasági erdőterület övezeteiben az erdő rendeltetésének megfelelő erdő- és vadgazdálkodási célú építmények helyezhetők el.
(3) Gazdasági erdőterület övezet telkein az építés feltételei:
a)
a beépítés mértéke legfeljebb: 0,5 %,
b)
a megengedett maximális épületmagasság: 4,5 m,
c)
közművesítettség mértéke: legalább hiányos.
45. Általános mezőgazdasági terület
48. §
(1) Általános mezőgazdasági terület a Szabályozási terven Má-1, Má-2 jellel jelölt övezet
elsősorban a növénytermesztés, és az állattenyésztés, továbbá az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végzésére szolgáló terület.
(2) Má-1 és Má-2 övezet telkein a telekalakítás feltételei:

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

a)
a kialakítható telek legkisebb területe 100.000 m2 (10 ha),
b)
az Má1 övezetben beépíthető telek területe legalább 100.000 m2 (10 ha),
c)
a beépítés mértéke legfeljebb: 1,5 %,
d)
a megengedett maximális épületmagasság: 5,0 m,
e)
közművesítettség mértéke: legalább részleges
Má-1 övezetben elhelyezhető:
a)
növénytermesztéshez kapcsolódó;
b)
állattartáshoz, állattenyésztéshez kapcsolódó;
c)
az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozás, tárolás, árusítás építményei;
d)
lakó épület.
Má-1 övezetben építmény 30 000 m2 (3 ha-t) meghaladó területű telken, a telekhatártól legalább 10,0 méter távolságra, legfeljebb 1,5%-os beépítettséggel helyezhető el.
A mezőgazdasági építmények megengedett maximális épületmagassága 7,5 m, de a
technológia függvényében túlléphető (pl.: terményszárító, silótorony, takarmánykeverő és víztorony magassági korlátozás nélkül elhelyezhető). A közművesítettség mértéke legalább részleges.
Má-1 övezet telkein lakóépület csak gazdasági épület megléte, vagy azzal egyidejű
építés esetén építhető. Lakóépület legfeljebb 200 m2 alapterületű lehet.
Má-1 övezetben a beépíthető telekméretet el nem érő telken csak a növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor létesíthető.
Má-1 övezetben birtokközpont alakítható ki abban az esetben, ha a mezőgazdasági
birtoktest legalább 50 ha (500.000 m2) összterületű. A birtokközpontként beépíthető
telek területe legalább 1 ha (10.000 m2). A birtokközpont telkén a beépítettség legfeljebb 25 %.
Az Má-2 övezet természetvédelmi szempontból érzékeny mezőgazdasági övezet, a
terület károsítása. építési tevékenységgel történő zavarása tilos.
Az Má-2 övezetben épület nem helyezhető el.
46. Kertes mezőgazdasági terület

49. §
(1) A kertes mezőgazdasági terület a Szabályozási terven Mk jellel jelölt, a kisüzemi jellegű termelést illetve saját ellátást biztosítását szolgáló terület.
(2) Mk övezetben elhelyezhető építmények:
a)
kertészeti termelés építményei;
b)
szőlőtermesztéshez kapcsolódó építmények;
c)
az ezekhez kapcsolódó termék feldolgozás, tárolás, árusítás építményei.
(3) Mk övezet telkein lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület, egyéb épületpótló műtárgy nem helyezhető el.
(4) Mk övezetben csak drótfonatos kerítés, vagy áttört léckerítés építhető. Tömör vagy
tömör lábazatú kerítés nem építhető.
(5) Mk övezetben az építmények elhelyezésének feltételei a következők:
a)
az övezetben a kialakítható legkisebb telekméret 720 m2
b)
a kialakítható legkisebb telekszélesség: 14 m
c)
a beépítés módja: a kialakult állapothoz igazodó
d)
legnagyobb beépíthetőség: 3%, de legfeljebb max. 50 m2.
e)
legnagyobb épületmagasság: 4,5 m
(6) Mk övezet telkein lakóépület, szállás jellegű épület nem létesíthető.

(7) Mk övezetben birtokközpont nem létesíthető.
47. Vízgazdálkodási terület
50. §
(1) Vízgazdálkodási terület a Szabályozási terven V jellel jelölt övezet, melybe az álló- és
folyóvizek, öntöző, és belvízelvezető csatornák medre és parti sávja tartozik, valamint
a vízbeszerezési területek, vízkivételi helyek területe, amely területbe a települési
vízműkutak, víztározók, és egyéb vízművek területe tartozik.
(2) Vízgazdálkodási terület övezeteinek telkein kizárólag a vízgazdálkodással kapcsolatos létesítmények helyezhetők el legfeljebb 2%-os beépíthetőséggel a vonatkozó jogszabályok szerint.
(3) Az öntöző és belvízelvezető csatornák, vízfolyások mellett a külön jogszabályban
meghatározott szélességű parti sáv biztosítandó.
48. Természetközeli terület
51. §
(1) A természetközeli terület a Szabályozási terven Tk jellel jelölt övezet, melybe mocsár,
nádas, karsztbokorerdő és sziklás területek tartoznak.
(2) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet
49. Különleges beépítésre nem szánt nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület
52. §
(1) A különleges beépítésre nem szánt nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület a Szabályozási terven Kb-B jellel jelölt övezet, melybe a bányászattal, nyersanyag kitermeléssel érintett területek tartoznak.
(2) Az övezetben bányászathoz kapcsolódó kiszolgáló és kiegészítő építmények helyezhetők el.
VIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. §
(1) E rendelet 2019. ………. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ………….. szóló önkormányzati rendelete.
Polgárdi, 2018…………………..

Nyikos László
polgármester

Dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

1. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Polgárdi Belterület Szabályozási Terv M= 1: 4 000

2. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Polgárdi Külterület Szabályozási Terv M= 1: 12 000

3. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett határértékei:
A. Nagyvárosias lakóterület építési övezetei

1.

építési
övezet
jele

kialakítható
telek legkisebb
2
területe (m )

beépítési
mód

megengedett
legnagyobb beépítettség (%)

megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

Ln

1 200

SZ

30

15,00

20

B. Kisvárosias lakóterület építési övezetei

1.

építési
övezet
jele

kialakítható
telek legkisebb
2
területe (m )

beépítési
mód

megengedett
legnagyobb beépítettség (%)

megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

Lk

2 000

SZ

50

10,5

20

C. Kertvárosias lakóterület építési övezetei

1.
2.
3.

építési
övezet
jele

kialakítható
telek legkisebb
2
területe (m )

beépítési
mód

megengedett
legnagyobb beépítettség (%)

megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

Lke-1
Lke-2
Lke-3

550
1 000
900

O
O
SZ

30
30
30

6,0
6,0
7,5

50
50
50

D. Falusias lakóterület építési övezetei

1.
2.
3.

építési
övezet
jele

kialakítható
telek legkisebb
2
területe (m )

beépítési
mód

megengedett
legnagyobb beépítettség (%)

megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

Lf-1
Lf-2
Lf-3

800
2 000
900

O
O
SZ

30
30
30

5,0
5,0
5,0

40
40
40

E. Településközpont terület építési övezetei

1.
2.
3.

építési
övezet
jele

kialakítható
telek legkisebb
2
területe (m )

beépítési
mód

megengedett
legnagyobb beépítettség (%)

megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

Vt-1
Vt-2
Vt-3

500
600
2 000

Z
SZ
SZ

70
80
40

9,0
9,0
10,5

10
10
20

F. Intézmény terület építési övezetei

1.
2.
3.
4.

építési
övezet
jele

kialakítható
telek legkisebb
2
területe (m )

beépítési
mód

megengedett
legnagyobb beépítettség (%)

megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

Vi-1
Vi-2
Vi-3
Vi-4

2 000
2 000
2 000
K (kialakult)

Z
SZ
O
SZ

60
60
40
20

10,5
7,5
7,5
8,0

20
20
40
50

G. Gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület építési övezetei

1.
2.
3.

építési
övezet
jele

kialakítható
telek legkisebb
2
területe (m )

beépítési
mód

megengedett
legnagyobb beépítettség (%)

megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

Gksz-1
Gksz-2
Gksz-3

2 000
5 000
1 500

SZ
SZ
SZ

60
40
50

7,5
10,0
8,0

20
35
25

H. Különleges területek építési övezetei

1.
2.
3.
4.
5.
6.

építési
övezet
jele

kialakítható
telek legkisebb
2
területe (m )

beépítési
mód

megengedett
legnagyobb beépítettség (%)

megengedett legnagyobb épületmagasság (m)

legkisebb
zöldfelület
(%)

K-T
K-Sp
K-Mü
K-Hull
K-k
K-Lő

5 000
10 000
3 000
6 000
600
2 000

SZ
SZ
SZ
SZ
SZ
O

10
20
40
20
40
20

7,0
7,5
10,0
6,0
6,0
5,0

40
40
20
40
40
60

4. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Sajátos jogintézmények
Elővásárlási jog érvényesíthető Polgárdi Város Önkormányzat számára a ………hrsz telkekre.

5. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Mintakeresztszelvények

