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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
 

Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2016. (III.30.) számú határozata 

a Község Településszerkezeti tervének módosításáról 

 
 

Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. 
törvény, az OTÉK és a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján elfogadja a 

település teljes közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti 
tervének módosítását és mellékleteit, melyek a következők: 
 

1. (1.1.) 995/3 hrsz.-ú és 980 hrsz.-ú telkek közötti övezethatár 
módosításának következtében a 995/3 hrsz.-ú telek Lf-K jelű falusias 

lakóterület övezetből Lf-1 jelű falusias lakóterületi övezeti besorolást 
kapott 

2. (1.2.) 1781/72 és 1781/73 hrsz.-ú telkek övezeti besorolásának 

módosítása Lke kertvárosias övezetből Gksz övezeti besorolásba 
3.  (1.3.) 1565, 1568/1 és 1568/2 hrsz.-ú területek Lke kertvárosias 

lakóövezeti besorolásuk Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet 

besorolásra változik, segítve a gazdasági célú fejlesztést 
4. (1.4.) 718/1 és 718/2 hrsz.-ú telkek Lf-K falusias lakóterület övezetből Vt 

településközpont vegyes terület övezetébe kerülnek átsorolásra 
5. (1.5.) Az Óvoda telkének rendezése érdekében a 1306/2 hrsz.-ú KÖu 

közlekedési területből 174 m2, a 1305/3 hrsz.-ú Lf-K falusias lakóterület 

övezetéből 23 m2 nagyságú terület kerül átsorolásra Vt településközpont 
vegyes terület övezetébe a 1304/3 hrsz.-ú telekhez csatlakozóan 

6. (2.1.) A 063/11 hrsz.-ú, volt Lencse hegyi bánya telkének - az eredeti 
funkció és használat biztosítása érdekében- Ev erdő besorolásból 7,51 ha 
nagyságú területe Gip ipari gazdasági terület besorolásba kerül  

7. (2.2.) A 3523-3543 hrsz.-ú telkek Ev erdőterület besorolásból Má 
általános mezőgazdasági terület övezeti besorolásba kerülnek az 
állattartáshoz és legeltetéshez szükséges létesítmény elhelyezhetősége 

érdekében 



8. (2.3.) Az 1900/1 hrsz.-ú Ee erdő besorolású területből 2,4 ha K-tu-1 

beépítésre szánt különleges erdei turizmus terület övezeti besorolásba 
került annak érdekében, hogy a területen alacsony intenzitással 

turisztikai és vendéglátó funkciók legyenek elhelyezhetők  
9. (2.5.) A 052/4 hrsz.-ú Ev erdő és Z zöldterület, közpark besorolású 

területek egységesen Má általános mezőgazdasági terület övezeti 

besorolásba kerülnek, itt aeropóniás és hagyományos növénytermesztés 
fejlesztését tervezik 

1. sz. melléklet Településszerkezeti terv TSZT-M 

2. sz. melléklet Településszerkezeti terv leírás módosítása 
 

Felelős: Vöröskői István polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Vöröskői István s.k.   Bognárné dr. Solymoskövi Veronika s.k.                                                          
  polgármester        jegyző                                                                          

 
Kesztölc, 2016. február 3. 
 

 
 
 

A kivonat hiteléül: 
 

2016. március 25. 

 

                                 Kissné Dinnyés Szilvia 

    pü. ea. 
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2. sz. melléklet 

1.  Te lepülésszerkezeti  terv  le í rás  módos ítása  

egységes szerkezetben 
 

Településszerkezet  

Kesztölc a Pilis-hegy lábánál települt „zsák” falu, melynek központi belterületéhez a hegyoldalban 

lévő üdülőterület (Klastrom-puszta), s a volt Lencse-hegyi iparterület, valamint a régi mezőgazdasági 

major körül kialakult gazdasági terület tartozik. 

A lakó és az üdülőterületeket, természeti értékeket tervezett gyalogos- turista utak, tanösvények, 

kerékpárút hálózata kapcsolja össze. Ezek délen a vízfolyások mellett ökológiai folyosókban 

helyezkednek el, amelyeket turisztikai erdő-közpark területhasználat kísér. Klastrompuszta és 

Kesztölc között, illetve Kesztölc belterületétől északra a meglévő földutak helyét javasoljuk 

felhasználni.   

Módosító javaslat: A meglévő üdülőterületek mellett, új üdülőterület kialakítására 

korlátozottan lesz lehetőség. A tervezett területi besorolás (közpark, turisztikai erdő) 

elsősorban a természeti, bakancsos turizmus igényeit szolgáló létesítmények 

megépítésére ad lehetőséget.  

A Lencse-hegyi gazdasági területek új hasznosítására a szabályozása módosítása után 

lesz lehetőség, a területen új, korszerű munkahelyek létesülhetnek. 

Az ember alakította területeket északon természetközeli erdővel borított hegyek veszik körül, délről 

dombokkal tagolt, változatos tájhasználatú (legelő-szántó) területek övezik. A falusias 

lakóterületekhez mezőgazdasági kertes területek, régi szőlők, gyümölcsösök, háztáji legelők 

kapcsolódnak, melyek jelentős részét sajnos a mai tulajdonosok már nem művelik. A szőlőterület 

azonban még mindig a tájkarakter egyik meghatározó eleme, művelése azonban már inkább 

szőlészeti-borászati gazdaságok által, mint egyéni kiskertes formában történik. 

A természeti értékekben gazdag környék használatára és hasznosítására vonatkozó előírásokat az 

országos törvényekkel összhangban, a természetvédelem érdekeit szem előtt tartva kell 

meghatározni, a Településszerkezeti tervlap ezek lehatárolását tartalmazza. 

Erdőterületek jellemzően volt mezőgazdasági területek felhasználásával, részben az új fejlesztési 

területek és a tervezett gyorsforgalmi út környezetében környezetvédelmi és tájképvédelmi céllal, 

másrészt a tervezett gyalogutak környezetében a közjóléti funkció erősítése, lehetőségének 

megteremtése, a turizmus elősegítése érdekében vannak kijelölve. 

Módosító javaslat: Az erdőterületi besorolású területek módosulnak. Az erdészeti 

szakigazgatási szerv nyilvántartásában nem szerepelő erdőterületek egy része a 

művelési ágnak megfelelő besorolásba kerül: 

- Lencse-hegyi bánya területe (2.1. módosítás) 

- 3523 - 3543 hrsz-ú, volt kiskertes területek (2.2. módosítás) 

- Klastrom puszta melletti részben beerdősült belterület (2.3. módosítás) 

- a település belterülete mellett található önkormányzati szántó terület, melyet a 

község termelőszövetkezeti formában művelne, s a területen aeropóniás 

műveléshez szükséges létesítmények, épületek felépítését tervezik (2.5. módosítás) 

A községet közúton a 10 sz. országos út Dorog melletti lehajtójáról és ettől északra lévő bekötő út (Jó 

Szerencsét utca) felől lehet megközelíteni. A legközelebbi vasúti megálló Leányváron van.  
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A településszerkezet alakulását elsősorban az országos jelentőségű gyorsforgalmi utak nyomvonalai 

és csomópontjai befolyásolják. A terv a település megközelítésére a tervezett M10-es gyorsforgalmi 

úton egy új közúti csomópontot ábrázol, a régi Esztergomi útnál. Az Országos tervekben lévő 

Piliscsévi és déli közúti csomópont helye nem változik. Az M11-M10-es csomópontba a falu tervezett 

bekötő útja van ábrázolva. A Piliscsévi bekötő út és Szent István út kereszteződésénél a faluba 

érkezőket fogadó lakó és intézményterületek alakíthatók ki.  Az Esztergomi útnál tervezett közúti 

csomópont kiváltaná a mai Jó Szerencsét utcánál lévő balesetveszélyes közlekedési kapcsolatot, s 

lehetőséget adna az Új falu „kapujának” kialakítására. 

A XVII-XVIII. századi Kesztölc a hegylábi fennsík határára, a patakok alakította, szabdalt felszínű 

területekre települt, majd bővült a Kesztölc patak mentén. A XX. században foglalta el a falu a 

Malomréti és Kesztölci patak összefolyásánál lévő, homokos völgyet. A régi falu központi helyei 

mellett épültek fel az oktatási, kulturális intézmények (iskola, óvoda, faluház), melyek a mai 

településen belül excentrikus helyzetben vannak.  

Módosító javaslat: A gyorsforgalmi úthoz közeli lakóterület be nem épített része az út mellett 

gazdasági övezeti besorolásba kerülnek. 

Az Ófalu nyugati határán, az eddig érvényben lévő TSZT adta lehetőségek helyett, kisebb mértékben 

alakítható ki új lakóterület. 

A hatályos terv megerősíti az Önkormányzat új települési alközpont kialakítási szándékát, a Szent 

Kelemen téren és környékén, itt nagyobb intézmény terület van kijelölve új kereskedelmi, szolgáltató 

létesítmények megépítésére. 

Beépítésre szánt területek  

 Falusias lakóterületek (Lf) - szintterületi mutató: 0,4 

 Településközpont vegyes területek (Vt) - szintterületi mutató:0,6 

Módosító javaslat: A település északi belterületi határa mentén az óvoda épületének 

bővíthetősége érdekében a Cseresznyéshát utca és a szomszédos lakóterület kis 

része kerül településközpont vegyes terület besorolásba. A Szent István utcában a 

korábbi termelőszövetkezeti központ telke sajátos beépítettsége miatt szintén 

településközpont vegyes terület besorolásba kerül. 

 Gazdasági területek  

 Ipari gazdasági terület (Gip) - szintterületi mutató: 1,2 

Módosító javaslat: A volt Lencse-hegyi bánya erdőterület besorolású területeit ipari 

gazdasági terület besorolásba kerül, a jelenleg nem hasznosított területen új 

fejlesztés tervezett. 

 Kereskedelmi gazdasági terület (Gksz) - szintterületi mutató:0,8  

Módosító javaslat: A belterületen a nyugati belterület határ mentén tervezett kereskedelmi 

gazdasági területhez kapcsolódva a falusias lakóterületből kerül átsorolásra 

kereskedelmi gazdasági terület besorolásba 0,23 ha, illetve a Csévi utca és Tavasz 

utca folytatásának csomópontjában a jelenlegi hasznosításnak megfelelően szintén 

falusias lakóterületből kereskedelmi gazdasági terület besorolásba kerül 0,34 ha 

terület. 

 

 Gazdasági terület- pincesor (Gp) - szintterületi mutató: 1,0  
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 Üdülőterületek 

 Hétvégiházas üdülő területek- szintterületi mutató: 0,2  

 Üdülőházas üdülő területek (Üü) - szintterületi mutató: 0,8 

 

 Különleges területek 

 Különleges sport területek (K-l) - szintterületi mutató: 0,3  

A Lovas tanya területe. 

 Különleges rekrációs területek (K-re) 

A kesztölci tavaktól délre, a 0195/1 hrsz. telek terület, ahol lehetőség van a turisztikai 

fejlesztésre, rekreációs terület kialakítására, kemping, horgászathoz kötődő létesítmények 

elhelyezésére. 

 Különleges temető területek (K-t) 

A meglévő temető területe. 

 Különleges bánya – rekultiválandó terület (Kb) - szintterületi mutató:- 

073/1 hrsz. telken felszíni mészkő bánya üzemel, a természetvédelmi területek határán lévő 

tájseb messziről látható. A meglévő engedélyek miatt a telek területe különleges bánya (Kb) 

övezetben van. Feltétlenül szükséges, a terület mielőbbi rekultiválása. 

Módosító javaslat: Különleges beépítésre szánt területek köre kiegészül, K-tu-1 jelű 

övezetben, a Klastrompusztai belterületen erdei üdülő, idegenforgalmi terület 

kialakítására lesz lehetőség.  

Beépítésre nem szánt területek 

 Zöldterület (Z) - szintterületi mutató: 0,04 

A településszerkezeti tervben a település vízfolyásai és a tervezett turisztikai úthálózatot kísérő 

területek egységesen a zöldfelületi hálózat elemei. A vízfolyások, utak menti zöldfolyosók révén a 

belterületi és külterületi zöldfelületi elemek összefüggő zöldfelületi rendszert képeznek. Az 

önkormányzati tulajdonban lévő ’Nagy rét’ is zöldterületi besorolásban van. A területen el lehet 

helyezni vendéglátó-, kereskedelmi- és sportlétesítményt, pihenőhelyet. 

Zöldfelületi besorolásban van a település 3 fő közpark területe (vagy leendő közparkja): a 

sportpálya a település keleti végén, a kertvárosias településrész központjában lévő zöldterület és 

az Esztergomi út nyugati végén lévő zöldterület a turistaút településre érkezésénél. Ezeken a 

területeken elhelyezhető sport- és szabadidős létesítmények, turisztikai és vendéglátó funkciók 

helyezhetők el. 

 Erdőterületek 

1. Védelmi erdő (Ev) 

Az Ev, védett és védő erdők övezete, a közigazgatási terület jelentős részét borító 

természetvédelmi oltalom alatt álló védett erdők és a természetvédelmi szempontból értékes 

területek övezete (pl. Natura 2000 területként nyilvántartott területek). A TSZT a védő erdők 

lehatárolását tartalmazza, melyek kijelölése környezetvédelmi és tájképvédelmi célból indokolt. 

Védő erdő (Ev) övezetben van a tervezett gyorsforgalmi út település belterületét megközelítő 

szakaszán, az út 100 méteres védőtávolságán belül, a gazdasági, közlekedési és mezőgazdasági 

területek Településszerkezeti terven jelölt része.  A Gerlekúti és Állattartó telep környéki 

gazdasági terület mellett 50 méteres védő erdő sáv telepítése szükséges. A korábbi bányászati 

tevékenységgel érintett területek egy része és a szomszédos Nemzeti park melletti területek. 
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2. Gazdasági erdő (Eg) 

Gazdasági erdő besorolásban van az M10 tervezett gyorsforgalmi úttól nyugatra lévő, az ún. 

Dorogi homokföldek területén lévő erdőterületek, mely a tervezett gerlekúti gazdasági terület és 

az erdő között keletkező kis zárvány területtel bővül. 

3. Turisztikai erdő (Ee)- szintterületi mutató: 0,03 

Kiemelt üdülőkörzet részeként, kedvelt kirándulóhelyként indokolt a turisztikai lehetőségek 

bővítése, melyet extenzív módon, turisztikai erdők kijelölésével biztosítottunk. A turisztikai erdők 

a tervezett gyalogutak környezetében, védelem alatt nem álló területen kaptak helyet, 

kialakításuk ligetes jelleggel javasolt. 

 Mezőgazdasági területek 

1. Kertes mezőgazdasági területek (Mk)  

Kertes mezőgazdasági területben vannak a kiskerti hasznosítású területek. A kertes 

mezőgazdasági területeknek - sajátos használatuk és borvidéki jelentőségük alapján - differenciált 

szabályozása szükséges. 

A sportpálya mellett, Kesztölc nyugati határában 3,3 hektáron továbbiakban is csak 

kertgazdálkodás folytatható.  

2. Általános mezőgazdasági területek (Má) 

Ide tartoznak a kertes területen kívüli mezőgazdasági területek, melyek a nem kiskertes 

hasznosítású szőlőterületekkel és szántóterületekkel egészülnek ki.  

Az általános mezőgazdasági területeknek - eltérő sajátosságaik és táji, természeti értékük alapján - 

a szabályozási tervben további differenciálásra kerültek. 

 

Köz lekedés  

Országos utak 

Kesztölc közigazgatási területét jelenleg a 117sz. főút, és a 11126j. bekötőút érinti. A főút 

nyomvonala a település északi-északnyugati szélén, a belterületet alig érintően vezet, a bekötőút a 

település teljes területén áthalad, a település jelenlegi főutcája. 

Az országos utak tervezett fejlesztései 

Komárom-Esztergom megye Szerkezeti Terve tartalmazza a tervezett M10 gyorsforgalmi út 

nyomvonalát, amely a 117sz. főút korrigált nyomvonalától indul, majd délre fordulva a vasúttal közel 

párhuzamosan halad át Kesztölc közigazgatási területén. A nyomvonalra 2003-ban útépítési 

engedélyezési terv készült. A KEM Szerkezeti Tervben az un. M11 gyorsforgalmi út nyomvonala is 

szerepel. A tervezett gyorsforgalmi út Esztergom térségét köti össze az M1-M7-M6 autópályákkal. Az 

M11 vonalvezetésére készült tanulmányterv szerint az út Kesztölc térségében fog találkozni az M10 

úttal, Kesztölcnél, vagy Kesztölctől kicsit délre. A Szerkezeti Terv is alternatívában tartalmazza ezt a 

kapcsolatot. 

A TSZT (a hatályos TSZT-vel megegyezően) a 11126j. út másik végénél (Esztergomi út), északon is 

javasol egy csomópontot. Az északi csomópont távolsága a középső csomóponttól mintegy 1300 

méter. A csomópont a Lencse-hegyi bánya forgalmának a belterületen kívüli elvezetését is biztosítja. 

A TSZT a 11126j. utat új nyomvonalon, közvetlenebb vonalvezetéssel kapcsolja a középső 

csomóponthoz.  
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Az országos utak tervezési kategóriák szerinti besorolása az alábbi: 

 M11 gyorsforgalmi út: K.I.B. 

 M10 gyorsforgalmi út: K.II.B. 

 117sz. főút: K.IV.B. 

 11126j. út: K.VI.B., B.V. c-D 

 Tervezett bekötőutak: K.VI.B 

 

Települési utak 

 Helyi gyűjtőutak: Széchenyi u., Klastrom u. (Klastrompuszta bekötő útja), Csévi u.-Malom u.- 

Jószerencsét utca  

 Kiszolgáló, ill. lakóutak, kiskerti utak, erdő- és mezőgazdasági utak, dűlőutak  

A települési utak tervezett fejlesztései 

A helyi gyűjtőutakkal kapcsolatban, jellemzően, területigényes fejlesztés nem várható, a közterületen 

belüli minőségi fejlesztésre van szükség. A Klastrompusztára vezető út egyes szakaszain viszont a 

szabályozási szélesség növelésére is szükség van. 

A helyi úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja: 

 helyi gyűjtőutak: B.V. c-D 

 kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-D 

 önálló kerékpárutak: K.IX., B.IX. 

 önálló gyalogutak: K.X., B.X. 

 helyi külterületi utak: K.VIII.C. 

 

Gyalogos felületek, Kerékpárút, turistaút 

A település tervelőzményekkel megalapozott tervezett kerékpárút hálózatát a Közlekedésfejlesztési 

Tervlap mutatja.  

A gyalogos, kiránduló forgalmat kiterjedt gyalogúthálózat, turistaút hálózat szolgálja.  

Parkolás, rakodás 

Az új létesítményekhez minden esetben telken belül kell biztosítani az OTÉK szerint szükséges 

parkolóhelyeket és a rakodási lehetőséget.  

Tömegközlekedés 

A tömegközlekedési ellátást továbbra is a helyközi autóbuszjáratok biztosíthatják. A TSZT tervezett 

útjai alkalmasak az autóbusz közlekedés számára.   

 

Védő és  védett  területek  

A természetvédelem területhasználatot érintő vonatkozásai 

Nemzetközi jelentőségű természeti értékek 

– Natura 2000 területek (a 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet): 

 Pilis-Visegrádi-hegység kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület (HUDI20039) 

– Bioszféra-rezervátum (a 7/2007. (III. 22.) KvVM rendelet): 

 Pilisi bioszféra-rezervátum 
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Országos jelentőségű természeti értékek 

– Duna-Ipoly Nemzeti Park (34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet):  

 Duna-Ipoly Nemzeti Park védett és fokozottan védett területei 

– ex lege védett természeti értékek (1996. évi LIII. tv.): 

 források  

 barlangok  

– ökológiai hálózat (OTrT, TIR): 

 magterület 

 ökológiai folyosó  

 pufferterület 

 

További értékes tájalkotó elemek: 

 történelmi borvidék (Ászár-Neszmélyi borvidék) szőlőkataszteri területei  

 vizes élőhelyek (vízfolyások, tavak) 

 tájképi változatosság (erdő-gyep-szántó-szőlő területek váltakozása), feltáruló kedvező látvány 

(sziklás hegyoldalak) 

A környezetvédelem területhasználatot  ér intő vonatkozásai  

A terület használatát korlátozó elemek 

Bányászati érdekeltségű területek: 

 bányatelekhatár (Kesztölc I. – mészkő), 

 kutatási joggal rendelkező terület (Kesztölc (030/1 hrsz.) – homok) 

A telekhatáraikon túlnyúló védőövezetük, védőterületeik révén a környezetükre korlátozó hatással 

lévő létesítmények: 

- gyorsforgalmi út: 250/100 m 

- országos mellékút: 50 m. 

A terület érzékenysége okán a környezet hatásaitól védelmet igénylő területek, környezeti elemek 

- légszennyezettségi szempontból ökológiailag sérülékeny területek: 

 az erdők, kivéve az elsődleges rendeltetésük szerint védelmi célokat szolgáló erdők közül a 

településvédelmi erdők, valamint az új létesítmények védelmi övezetében létrehozott 

erdősávok, 

 védett természeti területek, 

 történelmi borvidék I. és II. osztályú szőlőkataszteri területei. 

- vízvédelmi szempontból érzékeny, sérülékeny elemek: 

 vízműkutak, 

 nyílt karsztterületek, 

 kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek, 

 felszíni vizek (vízfolyások, tavak) - természeti területen vízfolyások 50 m, tavak 100 m 

védőterülete. 

  

Örökségvédelem  

 Régészeti területek 

Örökségvédelmi Hatástanulmányban részletesen jellemzett régészeti területek a TSZT tervlapon 

feltüntetésre kerültek. A Helyi Építési Szabályzat intézkedik a területek védelméről. 
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 Műemlékek 

A község területén 5 műemlék van: 
Törzsszám/ 
azonosító 

Objektum Leírás Hrsz. Hely 

10736/6279 Kő feszület népies késő barokk 685 Temető u. 2. előtt 

10737/6280 

Római katolikus 
(Szent Kelemen) 

templom és 
műtárgyai 

késő barokk, egyhajós homlokzati 
tornyos templom 
épült 1787-ben 

1 

Temető u. 

10738/6281 Szent Orbán szobor 
népies barokk stílusú, 1800 körül 
állították 

0120/26 
A szőlők alatt, a 
temető mögött áll, 

2494/6282 
Kolostorrom 

Klastrompuszta 

A kolostort a 13. század második 
feléből származó épület 
felhasználásával a 14-16. században 
gótikus stílusban épült. 

0139/13 
0139/14 

Klastrompuszta 

10731/6278 Szent Vendel szobor  809 
Esztergomi út 28. 
előtt 

Műemléki környezetek: 

Törzsszám/azonosító Leírás Hrsz. 

10736/6279 Kő feszület környezete 1078/1, 1080, 

24,34,36/1,576,577/19,548/1 

10737/6280 Római katolikus (Szent Kelemen) és 

műtárgyai 

2,5,6-7,13,14-18, 1076,1077, 1080 

10738/6281 Szent Orbán szobor 0120/27,0120/56 

2494/6282 Kolostorrom Klastrompuszta 0135/1,0137/2,0138,0139/12,0142, 

1569,1570,1673,1674,1686,1687,1704

,1707,1900/3,1900/4 

10731/27903 Szent Vendel szobor ex-lege védett 

környezete 

1030-1034, 795-798, 8100061,881 

  

A településszerkezeti terven a műemlékeket jelöltük. Az utcakereszteződésekben, temető mögötti 

szőlőben álló kőkeresztek és szobrok megőrzéséről gondoskodni kell. A tervben a műemlék templom 

megközelítésének javítását javasoljuk, a Klastrompusztai romterület számára különleges övezet van 

kijelölve. 

 Településszerkezeti védelemre javasolt terület 

Az elmúlt 300 év alatt kialakult településrész védelmére lehatárolt területen egyedileg kell elbírálni a 

közterületek határának módosítását. Közterület rendezési tervet kell csinálni a közterületeken épülő 

új burkolatok, támfalak, vízelvezetés, világítás, közterületi bútorok elhelyezésére. A településrészen 

belül járdák, támfalak építéséhez csak természetes kőburkolatot lehet felhasználni, közvilágítást 

földkábelben kell vezetni, nyílt árkos vízelvezetés csak különösen indokolt esetben alakítható ki. 

HÉSZ-ben kell intézkedni a terület közterület építési szabályairól. 

 Látványvédelem, utcakép, beépítési struktúra védelme 

A településkép meghatározó elemeit Szabályozási tervben fel kell tüntetni és védelmükről a Helyi 

Építési Szabályzatban intézkedni kell: 

 A település szerencsés domborzati adottságai miatt, az épületek, tájak több helyről jól 

láthatók. A Szabályozási tervben fel kell tüntetni azokat a helyeket, kilátó pontokat melyekről 

a faluképet meg kell őrizni (Petőfi Sándor utca vége, Kesztölci patak, Kesztölci tavak, stb.), s a 

megőrzés módját szabályozni kell. 
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  A település arculatát meghatározó, messzi területről jól látható építészeti elemek 

látványának megőrzéséről javításáról is intézkedni kell.  

 A régi falu szokásos beépítési formáit (fésűs-fogas, fésűs, zársorú), ahol ezek még 

megtalálhatók,- változatlan formában kell az utókorra hagyományozni. 

 Helyi értékvédelem 

A Szabályozási terven jelölésre kerültek a helyi védelemre javasolt épületek, védendő utcakép, 

településszerkezeti védelemre javasolt terület. Ezek védelmére és megőrzésük támogatására 

vonatkozó előírásokat a HÉSZ tartalmazza. 
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2.  Változások  

A településrendezési terv módosításai kis mértékben változtatják a település területhasználatát. A 

területhasználat változások összesen 15,13 ha-t érintenek. 

A településrendezési terv módosítása során a kiemelt sorszámú módosítások eredményeznek 

területhasználat változást: 
Ssz. 

Módosítás 
Jelenlegi 

területhasználat 
Tervezett 

területhasználat 
Terület 

(ha) 

Belterületi módosítások 

1.1. 995/3 telekhatár rendezése 

1.2. 1781/72-73 hrsz-ú telkek Lke Gksz 0,25 

1.3. 1565 hrsz-ú telkek Lke Gksz 0,10 
 1568/1 Lke  0,10 
 1568/2 Lke  0,14 

1.4. 7182/1 Lf Vt 0,11 
 7182/2 Lf  0,24 

1.5. 1306/2 KÖu Vt 0,01 
 1305/3 Lf  0,002 

Külterületi módosítások 

2.1. 063/11 hrsz-ú bányatelek Ev Gip 7,51 

2.2. 3523-3543 hrsz-ú telkek Ev Má 1,37 

2.3. 1900/4 hrsz-ú terület Ee K 3,0 

2.4. 0195 hrsz-ú telek HÉSZ módosítás 

2.5. 052/4 Ev Má 0,7 
  Z  1,6 

Összesen: 15,13 

A módosítások hatására a lakóterületek 0,9 ha-ral, az erdőterületek 12,58 ha-ral, a zöldterületek 

1,6 ha-ral és a közlekedési területek 0,01 ha-ral csökkennek. A településközpont vegyes területek 

0,362 ha-ral, a kereskedelmi gazdasági területek 0,59 ha-ral, az ipari gazdasági területek 7,51 ha-ral, 

az általános mezőgazdasági területek 3,67 ha-ral és a különleges beépítésre szánt területek 3,0 ha-ral 

növekednek. 

  



10 

3.  Terület i  mér leg  

 
A változással érintett területek területi mérlege: 

Területfelhasználási egység 
Tervezett változás 

(ha) 

Beépítésre szánt területek  

Lakóterület Falusias Lf - 0,59 

 Kertvárosias Lke - 0,352 

Vegyes terület  Településközpont Vt + 0,362 

Gazdasági Kereskedelmi, szolgáltató Gksz + 0,59 

 Ipari Gip + 7,51 

Különleges  Turisztikai K-tu + 3,0 

Beépítésre nem szánt területek  

Zöldterület Közpark Z - 1,6 

Erdő Védett Ev - 9,58 

 Egészségügyi, szociális Ee - 3,0 

Mezőgazdasági Általános Má + 3,67 

Közlekedési 
terület 

Közút KÖu 
- 0,01 

Összesen: 0,00 
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4.  A  területrendezési  tervvel  va ló  összhang  igazolása  

A Településrendezési tervet 2012-ben módosították, a jóváhagyott Településszerkezeti terven a 

teljes beépítésre szánt területnagyság 293 ha. A térségi területhasználatok közül a települési térség, a 

mezőgazdasági térség és az erdőgazdálkodási térség nagysága változik. A jelenlegi tervben új 

beépítésre szánt területként kerül kijelölésre összesen 8,31 ha. 

Komárom Esztergom megye Területrendezési Tervének való megfelelés igazolása: 
Komárom Esztergom Megye Trt Településszerkezeti terv 

Megyei térségi 
övezetek 

Terület 
(ha) 

Települési területhasználatok 
Terület 

(ha) 
Megfelelés 

(%) 

Települési térség 293 Beépítésre szánt területek + 8,91 304,09  (103,7%) 

Vegyes 
területfelhasználású 
térség 

1052  0 1052 

Mezőgazdasági térség 
191,8 

Mezőgazdasági területek (kertes, 
általános, korlátozott használatú) 

+ 3,67 195,47 (101,9%) 

Erdőgazdálkodási térség 
653 

Erdőterület (védett és védelmi, 
gazdasági, egészségügyi) 

- 12,58 640,42 (98,07 %) 

Vízgazdálkodási térség 10,2 Vízgazdálkodási területek 0 10,2 

Egyéb  
0 

Egyéb területek (közlekedési 
területek, különleges beépítésre 

nem szánt) 
0 0 

Összesen: 2200   2200 

A tervezett módosítások hatására a térségi övezetek nagysága csak kis mértékben módosul, ezért a 

megyei terv előírásainak a településrendezési terv módosítása megfelel. 
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5.  B iológ iai  akt iv i tás -érték  számítás  

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény a 7.§ (3) b) pontjában 

megfogalmazottak szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település 

közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az 

átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A területek biológiai aktivitás értékének 

számításáról szóló 9/2007.(VI.3.) ÖTM rendelet szerint az átsorolással érintett terület biológiai 

aktivitás értékét a különböző felületminőségek értékének számításával, vagyis differenciált számítás 

alapján is el lehet végezni, tehát mindkét érintett területen e szerint kerül kiszámításra az érték 

változása. 

 

2.1. jelű módosítás 

A rendezési terv szerinti Ev övezeti besorolás nem fedi a valódi területhasználatot, nem erdő és az 

erdészet sem tartja nyilván erdőként a területet, az Országos Erdőállomány Adattárban sem erdő. 

A tervezett területhasználat szerint az egykori bánya épületei a jövőben hasznosításra kerülnek, tehát 

nem várható azok lebontása, így a területet kiszolgáló utak sem szűnnek meg. A szabályozási javaslat 

szerint a terület legfeljebb 50%-ig beépíthető (3,7 ha), legalább 25%-át (1,9 ha) zöldfelületként kell 

kialakítani, a fennmaradó terület (1,9 ha) közlekedés célját szolgálja. 

A beépített terület épület által elfoglalt felszínként, a zöldfelület kétszintű növényzetként, a 

fennmaradó rész pedig nem vízáteresztő burkolatú felszínként kerül számításra. 
Terület 
nagyság 

(ha) 

Meglévő Tervezett 

BAÉ 
változás 

Területha
sználat 

Felületmi
nőség 

Értékmu
tató 

BAÉ 
Területha

sználat 
Felületminő

ség 
Terüle

t 
Értékmu

tató 
BAÉ 

7,51 Ev Felszíni 
művelésű 
bánya, 
anyagnyer
őhely 

0,2 1,502 

Gip beépített 
terület 

3,7 0 0 

zöldfelület 1,9 6 11,4 

közlekedési 
terület 

1,9 0 0 

 Meglévő BAÉ 1,502 Tervezett BAÉ 11,4 +9,898 

A tervezett módosítás hatására a jelenlegi felhagyott bányaterület biológiai aktivitásértéke 

növekedik 9,898 egységgel, mivel a Gip övezet szabályozási előírásai a terület rendezett használatát, 

a zöldfelület - jelenlegi használathoz képest - növekedését fogja lehetővé tenni. A biológiai aktivitás 

érték növekménnyel a további beépítésre szánt területek kijelölésénél lehet az értéket egyensúlyban 

tartani. 

 

2.3. jelű módosítás 

Az 1900/4 hrsz-on az átsorolással érintett, 3,0 ha nagyságú terület egy része erdő (18 362 m2), 

fennmaradó része nincs beerdősülve, ligetes, fás, cserjés terület vízfelülettel. Az itt kialakítható 

terület 15%-a (0,45 ha) beépíthető, 60%-ot (1,8 ha) zöldfelületként kell kialakítani, a fennmaradó 25% 

(0,75 ha) egyéb terület, ahol a közlekedés történhet. Tekintettel a terület környezetére, javasolt, 

hogy a közlekedés céljára szolgáló felületek burkolat nélküli, vagy lélegző útfelületű útként kerüljenek 

kialakításra annak érdekében, hogy a terület tájba illesztése minél jobban megvalósulhasson.  
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1900/4 hrsz. 

Terület 
nagyság 

(ha) 

Meglévő Tervezett 

BAÉ 
változás 

Területha
sználat 

Felületmi
nőség 

Értékmu
tató 

BAÉ 
Területha

sználat 
Felületminő

ség 
Terüle

t 
Értékmu

tató 
BAÉ 

1,8 
Ev erdő 

9 16,2 
K-tu-1 beépíthető 

terület  
0,4 0 0 

1,1 

Ev ligetes, fás 
terület 6 6,6 

zöldfelület 1,9 7 13,3 

burkolt 
felület 

0,7 1 0,7 

 Meglévő BAÉ 22,8 Tervezett BAÉ 14,0 -8,8 

A tervezett módosítás hatására a jelenlegi, részben erdő besorolású terület biológiai aktivitás értéke 

csökken 8,8 egységgel. 

A hiányzó biológiai aktivitás érték a Lencsehegyi bányaterület átsorolásával számított +9,898 

egységnyi növekményéből lehet az érték egyensúlyát biztosítani, így a területek beépítésre szánt 

területbe sorolása után a település biológiai aktivitás értéke +1,098 egységgel növekszik.  
 

 



Kesztölc község Önkormányzata képviselő-testületének 

3/2016.(III.31.) rendelete 

a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 

6/2010. (VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes települési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§-ban meghatározott 

feladatkörében eljáró Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, 

Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály, Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály, Komárom-

Esztergom Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság, Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi hatósági Szolgálat, Pest Megyei 

Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,  Forster Gyula 

Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ,  Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Út- és Hídügyi Főosztály Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály, Komárom- 

Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Dorog Város Önkormányzata, Esztergom Város 

Önkormányzata, Leányvár község önkormányzata, Piliscsév Község Önkormányzata 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§.  

Kesztölc község Önkormányzata képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatról szóló 

6/2010. (VII.19.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3.§-a az alábbi (5) 

ponttal egészül ki: 

 

„(5) Az övezethatár által elmetszett telek telekalakítási és építési szabályai: 

a) övezethatár mentén nem kötelező telket alakítani, 

b) az építésnek nem feltétele a telekalakítás, 

c) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által határolt 

telekrészre számítandó, 

d) az övezethatár mentén az oldalkert távolsága elhagyható.” 

 

2.§ A Rendelet 8.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

„(3) A kialakult lakóterületi tömbben a telek beültetési kötelezettségként jelölt 

telekrész megengedett legnagyobb beépítettsége 15%. A beültetési kötelezettséggel 

jelölt területen a meglévő növényzet megtartandó.” 

  

 



3.§ A Rendelet 20. § (3) bekezdésébe foglalt, az ipari-gazdasági területekre vonatkozó 

részletes előírásokat tartalmazó táblázata az alábbi 5-ös sorral egészül ki: 

  

5 Gip-1 5000 - - SZ - 25 50 10,5 1,5 

 

4.§  A Rendelet 21.§ (1) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: 

               

„e) Különleges erdei turizmus (K-tu-1).” 

 

5.§ A Rendelet 21.§-a az alábbi (4)-es bekezdéssel egészül ki: 

              „(4) A különleges erdei turizmus övezetben elhelyezhető: 

                        a) vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 

                        b) sportépítmény.” 

  

6.§ A Rendelet 22. § (1) bekezdésének, a különleges területre vonatkozó részletes szabályokat 

tartalmazó táblázata az alábbi 8-as sorral egészül ki: 

  

8 K-tu-1 2,0 ha - - SZ - 60 15 6 0,2 

  

 

 

7.§ A Rendelet 22. §-a az alábbi (5)-ös bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) A K-tu-1 jelű különleges erdei turizmus területen a meglévő növényzet 85%-át 

meg kell tartani. Az épületek külső burkolatánál természetes tájba illő építőanyag 

használata szükséges.” 

 

  

8.§ A Rendelet 29. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„29.§ 

(4) Épületek, építmények nem helyezhetőek el vízfolyások mentén 50-50 m-es 

sávban.„ 

  

9.§ A Rendelet 67.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(5) A rendelet 2. melléklete tartalmazza a település szabályozási tervét, mely 0-6. 

számozású térképekből áll. 

 

10.§  Jelen rendelet 2016. május 1-én napján lép hatályba. 

  

  

 

 

         Vöröskői István s.k.                                           Bognárné dr. Solymoskövi Veronika s.k. 

            polgármester                                                                                   jegyző 
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Kesztölc község Önkormányzata képviselő-testületének  

6/2010. (VII.19.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 

 

Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. törvény 8.§ 

(1)bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 

 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§ 

(6)bekezdés b)pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, 

 

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 34.§ (1) bekezdés c) 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-dunántúli Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősége,   

 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró az Komárom –

Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,  

 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-

Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága, 

 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendelet  3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti 

Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, 

 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendelet  3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-

Esztergom Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztálya, 

 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendelet  3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti 

Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, 

 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendelet  3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-

Esztergom Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Osztálya, 

 

a  környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 37.§ e) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, 
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az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendelet  3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-

Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 

 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendelet  3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei 

Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 

 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Komárom-

Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága,  

 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Honvédelmi 

Minisztérium Hatósági Hivatala,  

 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság, 

 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság Soproni hatósági Irodája,  

 

véleményének kikérésével  a következőket rendeli el:
1
  

 

 

Első rész 

I. Fejezet 

Teljes településre vonatkozó előírások 

1. Szabályozási elemek 

1.§ 

(1) A szabályozási tervben alkalmazott kötelező szabályozási elemek: 

a) a beépített és beépítésre szánt, illetőleg beépítésre nem szánt területek határa, 

b) a szabályozási vonal, 

c) a területegység határa és előírása, 

d) az építési övezet határa és tartalma, 

e) a védett területek határa és azokra vonatkozó előírások, 

f) a védő területek határa és azokra vonatkozó előírások és 

g) az építési hely. 

                                                           
1
 Módosította a 19/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. január 14-től 
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(2) A terven jelölt minden egyéb szabályozási elem irányadónak tekintendő, amelyektől eltérést 

az elsőfokú építésügyi hatóság saját hatáskörben, a szabályozási terv, illetve a helyi építési 

szabályzat módosítása nélkül engedélyezhet. 

 

2. A szabályozási terv terület-felhasználási egységei 

2.§ 

(1) Beépítésre szánt területek 

a) a lakóterületek, ezen belül: „Kertvárosias lakóterület, (Lke)”és „Falusias lakóterület (Lf)”,  

b) a vegyes területek, ezen belül „Településközpont vegyes terület (Vt)”, 

c) a gazdasági területek, ezen belül: „Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)”és 

„Ipari terület (Gip)”, 

d) az üdülőterületek, ezen belül: „Üdülőházas terület üdülőterület (Üü)”és a „Hétvégiházas 

üdülőterületek (Üh)” és 

e) a különleges területek, ezen belül: „Különleges pincesor (K-p)”, a „Különleges lovas -  

sport (K-l)”, a „Különleges-sport (K-sp)”és a „Különleges turisztikai (K-tu) terület”. 

(2) Beépítésre nem szánt területek 

a) közúti közlekedési terület (KÖu),  

b) zöldterület (Z), 

c) az erdőterületek, ezen belül: „Védelmi erdőterület (Ev)”, ami tagozódik Gazdasági 

erdőterület (Eg)” és „Egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterület (Ee)”, 

d) a mezőgazdasági területek, ezen belül: „Általános mezőgazdasági terület (Má)”, „Kertes 

mezőgazdasági terület (Mk)” és „Korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko)”, 

e) vízgazdálkodási terület (V), 

f) természetközeli terület (Tk) és 

g) a különleges beépítésre nem szánt területek, ezen belül: „Különleges - temető (K-t), 

„Különleges - régészeti (K-kr)”, „Különleges – külszíni bányaterület (K-kb) és 

„Különleges - rekreációs terület. (K-kre)”. 

 

3. Telekalakítás 

3.§ 

(1) A szabályozási vonal változásával érintett telkek esetében kötelező telket alakítani, legkésőbb 

az ingatlant érintő építéssel vagy funkcióváltással egyidejűleg. A telek közterületté váló része 

a közterületi, a beépítésre szánt területhez csatolt rész pedig az ennek megfelelő övezeti 

besorolást kapja. 
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(2) A meglévő telkek méretei a már kialakult tömbökben eltérhetnek az egyes építési 

övezetekben előírt telek méreteitől, de új telket alakítani, telket megosztani csak az építési 

övezetben előírt minimális telekméretnek megfelelően lehet. 

(3) A településszerkezeti okból indokolt telekalakításokat a szabályozási terv tartalmazza.  

(4) A szabályozási terven nem szereplő telekalakítások csak akkor engedélyezhetők, ha az érintett 

telkek területe, és beépítési mutatói (beépítettség mértéke, zöldfelületi fedettség, szintterületi 

mutató) a telekalakítás után is megfelelnek az övezeti előírásoknak. 

(5) 2
Az övezethatár által elmetszett telek telekalakítási és építési szabályai: 

a) övezethatár mentén nem kötelező telket alakítani, 

b) az építésnek nem feltétele a telekalakítás, 

c) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által határolt 

telekrészre számítandó, 

d) az övezethatár mentén az oldalkert távolsága elhagyható 

 

4. Épületek, létesítmények elhelyezésére vonatkozó előírások 

4.§ 

(1) A telkek beépítési módja az övezeti előírásoknak megfelelően oldalhatáron álló, illetve 

szabadonálló lehet. Új épület oldalhatáron állóan csak a 16 méternél keskenyebb telkeken 

helyezhető el. 

(2) Előkertben önálló garázs épület, épített kukatároló a kerítéssel egybeépítve létesíthető. A 3 

vagy annál több gépkocsi tárolására alkalmas garázs önálló épületben nem helyezhető el. A 

fedett parkolókat „főépülettel” egy tömegben vagy a terepszint alatt kell megépíteni. 

5.§ 

(1) Az előkert a szabályozási terv eltérő jelölése hiányában változó lehet, általános esetben min. 

5,0 méter, a régi falusi részen nincs, több helyen a szomszédos beépítéshez vagy a 

terepviszonyokhoz igazodó.  

(2) Szabadonálló beépítési módnál az oldalkert az épület oldalkertre néző átlagos 

homlokzatmagasságának fele, de legalább 3,0 méter, oldalhatáron álló beépítésnél az 

építmények közötti távolság legalább 5,0 méter. 

(3) A hátsókert a régi településrészen tűzvédelmi hatóságok engedélye alapján, a kialakult 

beépítéshez igazodóan elhagyható (egy tűzszakaszként számolva egy nagyobb 

területegységre), vagy legalább 6,0 méter. 

                                                           
2
 Beiktatta a 3/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 1-től. 



 5 

(4) A 10%-nál nagyobb lejtésű telkek beépítése esetén az épület lejtő felöli homlokzatának 

vonalában a földszint szint magassága (Bf) és meglévő természetes terepszint átlagos 

magassága (Bf) között legfeljebb 1,2 méter magasság különbség engedélyezhető. Az épület 

hegy felöli homlokzatának vonalában a földszint szint magassága (Bf) és meglévő 

természetes terepszint átlagos magassága (Bf) között legfeljebb 0,5 méter magasság 

különbség engedélyezhető. 

6.§ 

(1) Közterületen új építmény, közműlétesítmény, transzformátorház, nyilvános illemhely, 

telefonfülke, utasváró, 0,5 m
2
 -nél nagyobb reklámfelület, gyepes árok, támfal, egyéb mérnöki 

létesítmény kivételével csak közterület-rendezési terv alapján helyezhető el. 

(2) A közterületeket csak a használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel 

szabad ellátni. A burkolatlan felületeket, ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák, 

zöldfelületként kell kialakítani. 

(3) Közterületről láthatóan csak kőburkolatú, vagy természetes anyagból épült (fűz, természetes 

kő, fa, tehát nem beton) támfal-létesítmény létesíthető. 

(4) Az árkok alját lehetőleg gyeppel, kaviccsal, oldalát helyi terméskő burkolattal, vesszőfonattal, 

fával vagy gyepes rézsűvel kell kialakítani. A nagy lejtésű területeken a vízvisszafogásról az 

árkok lépcsőztetésével kell gondoskodni. 

7.§ 

(1) Szerelt kémény a tetőfelépítmény fölött legfeljebb 1,2 m kiállási hosszal építhető, a 

tetőszínével harmonizáló színűre festve helyezhető el. Önálló, az épületre szerelt kéményt a 

falazott szerkezetekhez illeszkedően, burkoltan kell kialakítani. 

(2) Napkollektor magas tetőn csak a tetőfedéshez igazodó kivitelben (színben harmonizáló, 

tetőablakok kiosztási rendszerével együtt tervezett), az építési előadó szakértelmével 

elbírálható szinten dokumentált módon, építhető. 

(3) Klímaberendezés előkert nélküli utcai homlokzaton nem helyezhető el, csak építésztervező 

által készített homlokzat átalakítási rajz engedélyezésével. Az oldalhatáron álló beépítés 

esetén, az oldalhatár felé néző homlokzatra klímaberendezés nem helyezhető el.  

8.§ 

(1) A telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű növényzet (gyep- cserje- 

és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani, ha az övezeti előírás másképp 

nem rendelkezik. 

(2) Új intézményi funkciójú épület kialakítása, meglévő intézmény átalakítása esetén az építési 

engedélyezési tervnek a kert kialakítására vonatkozóan kertépítészeti tervet kell tartalmaznia. 
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(3) 3
A kialakult lakóterületi tömbben a telek beültetési kötelezettségként jelölt telekrész 

megengedett legnagyobb beépítettsége 15%. A beültetési kötelezettséggel jelölt területen a 

meglévő növényzet megtartandó. 

(4) Az újonnan beépülő tömbökben, gazdasági területeken a beültetési kötelezettséggel jelölt 

területek 85%-át zöldfelületként kell kialakítani, a fennmaradó 15%-on parkolófelület, 

közlekedési felület, épület, építmény elhelyezhető. 

 

Második rész 

 II. Fejezet 

Beépítésre szánt területek előírásai 

5. Lakóterületek szabályozása 

9.§ 

(1) A lakóterületeken 600 m2-nél kisebb építési telken legfeljebb egy lakás vagy 1 üdülőépület 

építhető. 

(2) A lakóövezetek főfunkciójának megfelelő épület építészeti arculatának kialakítása során az 

épületek formai kialakítása igazodjon a környezethez. Ha a környezet, dokumentáltan nem 

mutat eltérő karaktert, tégla falazatú, hagyományos architektúra alkalmazása szükséges. Az 

épületek színezését minimum a szomszédos épületek, de legfeljebb az érintett utcaszakasz 

épületszínezésének bemutatásával igazolni kell. 

(3)  Terepszint alatt legfeljebb – 3,0 méter padlószintű létesítmény helyezhető el. Az építési telek 

legfeljebb 40%-a pincézhető alá. 

(4) A kertvárosias lakóterületen a megengedett teleknagyság 70%-os méretét elérő, meglévő telek 

beépíthető.  

6. Kertvárosias lakóterület 

10.§ 

(1) A kertvárosias lakóterületen 

a)  telkenként 1 lakóépületben két lakás, 

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 

c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület és 

d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület  

helyezhető el. 

(2) A kertvárosias lakóterületen 

a) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, 

                                                           
3
 Módosította a 3/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 1-től. 
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b) sportépítmény és 

c) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény 

d) 4
egyedi szennyvíztisztító 

kivételesen helyezhető el. 

(3) A kertvárosias lakóterületen 

a) üzemanyagtöltő állomás, 

b) egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, és 

c) önálló parkolóterület, garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket 

szállító járművek számára, 

nem helyezhető el. 

(4) 5
Hatályon kívül helyezve 

(5) A kertvárosias lakóterületek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési 

övezetekre tagolódnak: 

 A B C D 

1. 1 építési  

övezet  

Telekalakításra  

vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 

építményekre vonatkozó 

előírások 

2. 2  Legkisebb telek-  legkisebb legnagyobb 

3. 3  
Terület 

m
2 

Szélesség 

m 

Mélység 

m 

Építési 

 mód 

Előkert 

m 

Zöld-

felület% 

Beépí-

tettség % 

Ép.mag. 

m 

szintterü

leti 

mutató 

4. 4 Lke-1 700 16 40 O-SZ 5 60 30 K-6,0 0,5 

5. 5 Lke-2 800 18 50 O 5 60 30 5,0 0,5 

6. 6 Lke-3 1000 20 40 O 5 60 30 5,0 0,5 

7. 7 Lke-4 4000 50 60 SZ 15 70 10 6,0 0,2 

SZ: szabadonálló 

O: oldalhatáronálló 

7. Falusias lakóterület 

11.§ 

(1) A falusias lakóterületen  

a) telkenként 1 lakóépületben két lakás, 

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 

c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

d) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület és 

e) állattartást, terménytárolást szolgáló mezőgazdasági építmény 

                                                           
4
 Beiktatta a 19/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. január 14-től 

5
 Módosította a 19/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályon kívül helyezve 2013. január 14-től 
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helyezhető el.  

(2) A falusias lakóterületen kivételesen  

a) a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, 

b) sportépítmény és 

c) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény 

d) 6
egyedi szennyvíztisztító  

helyezhető el. 

(3) A falusias lakóterületen 

a) üzemanyagtöltő állomás és 

b) önálló parkolóterület, garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket 

szállító járművek számára 

nem helyezhető el. 

(4) Az Lf-H falusias lakóterület építési övezetében a tetőfelépítmény két típusa építhető be, 

egyrészt a keskenyebb telkeken utcára merőleges, lekontyolt tetővel, másrészt a szélesebb 

telkeken az utcával párhuzamos tetőszerkezettel. Ezek alkalmazását a homlokzat 

kialakításánál a tervezőnek kell mérlegelni. Az épület formavilága, tetőzete, tetőszerkezete, 

építmény magassága igazodjon a meglévő épülethez és a környezet beépítéséhez.  

(5) Az Lf-K falusias lakóterület építési övezetében a földművelő kultúra, hazai hagyományos, 

szalag telkes beépítése, ahol az oldalkert megengedett mérete min 3,5 m. 

(6) Az Lf-1 falusias lakóterület övezetébe a hagyományos bányászfalu kialakult tömbjei 

tartoznak. 

12.§ 

(1) A falusias lakóterületekre vonatkozó előírások: 

 A B C D 

1 építési 

övezet  

Telekalakításra  

vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 
építményekre vonatkozó előírások 

2  Legkisebb telek-  legkisebb legnagyobb 

3  Terület 

m
2
 

Szélesség 

m 

Mélység 

m 

építési  

mód 

Előkert 

m 

Zöld- 

felület% 

Beépített-

ség % 

Ép.mag. 

m 

szintter. 

mut. 

4 Lf-H K-400 12 25 K-O O-I K 

min 40% 

K-

max30% 

K-I-3,6 0,3 

5 Lf-K K-700 14 40 O O 60 K-30 4,5 0,4 

6 Lf-1 700 16 40 O-Sz 3,0 60 30 5.0 0,5 

SZ: szabadonálló 

                                                           
6
 Beiktatta a 19/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. január 14-től 
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O: oldalhatáronálló 

I: igazodó 

8. Településközpont vegyes terület 

13.§ 

(1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló épületek, 

valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró 

hatással a lakófunkcióra.  

(2) A településközpont vegyes területen  

a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

b) igazgatási épület, 

c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 

d) egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú 

használat az elsődleges, 

e) sportépítmény, 

f) lakóépület 

helyezhető el. 

(3) A településközpont vegyes területen csak kivételesen elhelyezhető: nem zavaró hatású egyéb 

gazdasági építmény, amely alapvetően nincs zavaró hatással a lakófunkcióra. 

(4) Az (2) és (3) bekezdésben felsoroltak önálló épületben vagy lakóépületben, lakófunkcióval 

vegyesen is elhelyezhetőek. 

(5) A településközpont vegyes területen 

a) termelő kertészeti építmény és 

b) parkolóház, üzemanyagtöltő állomás 

nem helyezhető el. 

(6) A településközpont vegyes területen új telek alakítása esetén telekalakítási tervet kell 

készíteni. 

14.§ 

(1) A településközpont vegyes területek beépítettségük, egyéni karakterük alapján az alábbi építési 

övezetekre tagolódnak: 

 A B C D 

1 építési 

övezet  

Telekalakításra  

vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 

építményekre 

vonatkozó előírások 

2  Legkisebb telek-  legkisebb legnagyobb 

3  Terület 

m2 

Szélesség 

M 

Mélység 

m 

Építési 

mód 

Előkert 

m 

Zöld-

felület % 

Beépített-

ség % 

Ép.mag. 

m 

szintter. 

mut. 
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4 Vt-1 K K K SZ 5,0 60 25 K- 4,5- 0,3 

5 Vt-2 K-300 12 25 SZ-Z 0-I 25 40-K K-4,2 0,8 

SZ: szabadonálló 

Z: zártsorú 

I: igazodó 

K: kialakult 

(2) A Vt-1 övezetben csak szolgálati lakás helyezhető el. 

(3) A Vt-2 övezetben legfeljebb 2 lakás építhető.  

 

9. Üdülőterületek 

15.§ 

(1) Az üdülőterület lehet: 

a)  üdülőházas terület, mely több egységes üdülőházak, kemping, üdülőtábor elhelyezésére 

alkalmas és 

b)  hétvégi házas terület, melyen egyedi üdülőépület építhető. 

(2) Az üdülő övezetekre vonatkozó előírások: 

 A B C D 

1 építési 

övezet  

Telekalakításra  

vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 

építményekre 

vonatkozó előírások 

2  Legkisebb telek-  legkisebb legnagyobb 

3  Terület 

m
2 

Szélesség 

m 

Mélység 

m 

Építési 

mód 

Előkert 

m 

Zöld-

felület % 

Beépített-

ség % 

Ép.mag. 

m 

szintter. 

mut. 

4 Üh-1
 
 750

 
15 50 SZ 5,0 60 15 4,2 0,15 

5 Üh-2 K-400 15 25 O 5,0 50 20 4.5 0,3 

6 Üü K-1000 25 50 SZ 5,0 60 20 K-6,0 0,4 

SZ: szabadonálló 

O: oldalhatáronálló 

I: igazodó 

(3) A hétvégi házas területen 400 m
2
-es és annál kisebb, meglévő építési telken 1 egységes 

üdülőépület építhető. 400 m
2
-nél nagyobb építési telken egy épület építhető, melyben 

legfeljebb 2 üdülő egység helyezhető el. 

 

10. Gazdasági terület 

16.§ 

(1) A gazdasági terület lehet: 

a) kereskedelmi, szolgáltató terület és 
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b) ipari terület. 

(2) A gazdasági területeken telket alakítani csak telekalakítási terv alapján lehet. 

17.§ 

(1) A telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű növényzet (gyep- cserje- 

és lombkoronaszint együttesen) alkalmazásával kell kialakítani. Egyszintű növényzet 

(gyepszint) a zöldfelülettel fedett terület legfeljebb 1/4-ét boríthatja. 

(2) Az egyes telkeken a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatárok mentén egybefüggően 

kell kialakítani. A 0,5 hektárnál nagyobb ingatlanok esetében telekhatárok mentén legalább 

10 m széles védő zöld sáv telepítendő. A védő zöld sávot háromszintű növényzetből (gyep-, 

cserje- és lombkoronaszint együttesen) kell kialakítani.  

(3) A növényfajok kiválasztásakor a honos fajok előtérbe helyezése javasolt. A beültetési 

kötelezettségű területeken és a telekhatárok mentén kizárólag honos, a termőhelyi 

adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajok telepíthetők. A honos fajok listáját a 1. melléklet 

tartalmazza. 

(4)  A kertépítészeti terv szerinti növénytelepítést a létesítmények használatbavételi engedélye 

megszerzéséig el kell végezni. 

(5) Rézsűk a telken csak oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága a telek területén 

belül biztosítható legyen. 

18.§ 

(1) Az övezeten kívül keletkezett hulladékot, illetve veszélyes hulladékot tárolni, illetve 

feldolgozni a területen nem lehet. 

(2) A talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek csak a szennyezést kizáró aljzaton 

végezhetők. 

11. Kereskedelmi, szolgáltató terület 

19.§ 

(1) A kereskedelmi, szolgáltató területen  

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, 

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, 

c) igazgatási, egyéb irodaépület, 

d) parkolóház, üzemanyagtöltő állomás és 

e) sportépítmény 

helyezhető el. 

(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen  
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a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület és 

b) egyéb közösségi szórakoztató épület 

kivételesen helyezhető el. 

(3) 7A gazdasági-kereskedelmi területekre vonatkozó részletes előírások: 

 A B C D 

1 építési 

övezet  

Telekalakításra  

vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 

építményekre  

vonatkozó előírások 

2  Legkisebb telek-  legkisebb legnagyobb 

3  Terület 

m
2 

Szélesség 

m 

Mélység 

m 

Építési 

mód 

Előkert 

m 

Zöld-

felület% 

Beépített-

ség% 

Ép.mag. 

m 

szintter. 

mut. 

4 Gksz-1 2500 50 60 SZ 5,0 30 35 6,0 0,5 

5 Gksz-2 K-1ha 80 100 SZ 10 30 30 K-6,0  

6 Gksz-3 5000 50 60 SZ 10 30 40 6,0 1,0 

7 Gksz-4 1,5 ha 100 150 SZ 10 25 40 12 0,8 

8 Gksz-5 1,5 ha 100 150 SZ 10 20 40 12 0,8 

SZ: szabadonálló 

K: kialakult 
 

(4)
8
 A Gksz-4 és Gksz-5 kereskedelmi, szolgáltató területen 

a) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület, 

b) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakosok, 

c) igazgatási, egyéb irodaépület, 

d) üzemanyagtöltő és 

e) sportépítmény 

helyezhető el. 

(5) 9
A Gksz-4 és Gksz-5 övezetekben a minimálisan kialakítható telekméret 1,5 hektár, 

kivéve az út és közművek számára kialakításra kerülő telkeket. 

(6)
10

 A Gksz-4 övezetben közút vagy magánút kialakítása esetén kétoldali, nagy 

lombkoronájú fasor telepítése kötelező.” 

                                                           
7
 Módosította a 15/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. november 25-től 

 
8
 Beiktatta a 15/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. november 25-től 

9
 Beiktatta a 15/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. november 25-től 

10
 Beiktatta a 15/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. november 25-től 



 13 

 

12. Ipari terület 

20.§ 

 

(1) A településen kijelölt Gip övezetben az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány rendelet  20.§ (4) bekezdés 2. egyéb 

ipari területekre meghatározott építmények helyezhetők el. A területen különlegesen 

veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági 

tevékenységhez szükséges építmények nem helyezhetők el. 

(2) Ipari területen  

a) lakóépület, 

b) egyházi, oktatási épület és 

c) szórakoztató, szolgáltató épület 

nem helyezhető el. 

(3) Ipari területre vonatkozó részletes előírások: 

 A B C D 

1 építési 

övezet  

Telekalakításra  

vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 

építményekre  

vonatkozó előírások 

2  Legkisebb telek-  legkisebb legnagyobb 

3  Terület 

m
2
 

Szélesség 

m 

Mélység 

m 

Építési 

mód 

Előkert 

m 

Zöld-

felület% 

Beépített-

ség% 

Ép.mag. 

m 

szintter. 

mut. 

4 Gip 5000 50 60 SZ 10 30 40 7,5  

5
11

 
Gip-1 5000 - 

- 
SZ - 

25 50 
10,5 1,5 

SZ: szabadonálló 

 

13. Különleges terület 

21.§ 

(1) A különleges területek a célzott felhasználás, valamint az elhelyezhető épületek, 

építmények szempontjából  

a) Különleges pincesor (K-p) 

b) Különleges lovas - sport (K-l) 

c) Különleges sport (K-sp) és 

d) Különleges turisztikai, központi (K-tu) 

e) 12
Különleges erdei turizmus (K-tu-1) 

                                                           
11

 Beiktatta a 3/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 1-től. 
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területekre tagolódnak. 

(2) K-sp és K-tu övezetekben  

a) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

b) igazgatási épület, 

c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 

d) egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú 

használat az elsődleges, 

e) sportépítmény és 

f) lakóépület 

helyezhető el. 

(3) K-sp és K-tu területen  

a) önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az 

ilyeneket szállító járművek számára, 

b) termelő kertészeti építmény, 

c) parkolóház és  

d) üzemanyagtöltő állomás 

nem helyezhető el. 

(4) 13
A különleges erdei turizmus övezetben elhelyezhető: 

a) vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, 

b) sportépítmény.” 

22.§ 

(1) A különleges területre vonatkozó részletes szabályok: 

 A B C D 

1 építési 

övezet  

Telekalakításra  

vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 

építményekre 

vonatkozó előírások 

2  Legkisebb telek-  legkisebb legnagyobb 

3  Terület 

m
2 

Szélesség 

m 

Mélység 

m 

Építési 

mód 

Előkert 

m 

Zöld-

felület % 

Beépített-

ség % 

Ép.mag. 

m 

szintter. 

mut. 

4 K-p K K K Z 0 0 100 K-3,0  1  

5 K-l 1,0 ha 80 100 SZ 10 70 10 6,0  

6 K-sp 3000 30 70 SZ 10 60 15 6,0 0,2 

7 K-tu 1500 25 50 SZ 5,0 50 25 (+15) 4,5 0,3 

                                                                                                                                                                                     
12

 Beiktatta a 3/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 1. 
13

 Beiktatta a 3/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 1. 
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8
14

 K-tu-1 2,0 ha - - SZ - 60 15 6 0,2 
Z: zártsorú 

SZ: szabadonálló 

K: kialakult 

(2) 15
A K-p jelű övezet a meglévő, Kesztölcre jellemző pince sorok építési övezete, ahol meglévő 

épületek elsősorban a meglévő funkcióra használhatók, újíthatók fel. Az utca beépítéséhez igazodóan 

a tetőtérben lakó, illetve nyaraló kialakítható, azzal a feltétellel, hogy a pince funkció és a 

hagyományos homlokzati kialakítás megőrzésre kerül. A „bokorba” telepített pincék homlokvonala 

és a szabályozási tervben vegyes használatú útként lehatárolt közterület szabályozási vonala közötti 

terültek kertként hasznosíthatók. 

(3) A K-l övezetben lovassport létesítmények és kiszolgáló épületei, vendéglátó, szálláshely 

szolgáltató épület, egyéb ökoturizmust szolgáló épületek, a használó és a személyzet 

számára szolgáló lakások, továbbá a terület fenntartásához szükséges épületek, építmények 

helyezhetők el. A parkoló szükségletet telken belül kell kialakítani.  

(4) A K-tu jelű különleges turisztikai fogadó területen a beépítettség maximum 15%-kal 

emelhető, a terület teljes beépítettsége legfeljebb 40%-os lehet, ha turisztikai létesítmény, 

vendéglő, turisztikai szálláshely épül. 

(5) 16 A K-tu-1 jelű különleges erdei turizmus területen a meglévő növényzet 85%-át meg kell 

tartani. Az épületek külső burkolatánál természetes tájba illő építőanyag használata 

szükséges. 

23.§ 

(1) A K-l építési övezetben az egyes telkek minimális zöldfelületi borítottsága 70 %, az egyes 

telkek zöldfelülettel borított részének legalább 1/3-át háromszintű (gyep- cserje- és 

lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. Kizárólag egyszintű 

növényzet (gyep) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/2-ét boríthatja. 

(2) A K-l építési övezetben az egyes telkeken a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatárok 

mentén egybefüggően kell kialakítani. Az oldal- és a hátsókertben legalább 15 m széles, 

többszintű növényzetből (fa, cserje és gyepszint) álló zöldfelületi sáv, az előkertben legalább 

kétszintű növényzetből (fasor alatta cserjesávval) álló növényzet létesítendő. A terület 

zöldfelülete kertépítészeti terv alapján alakítandó ki. 

(3) A K-l építési övezetben a patak mederélétől számított 50 m-en belül épületek, építmények 

nem helyezhetők el. A terület többszintű növényzetből (fa, cserje és gyepszint) álló 

zöldfelületi sávként alakítandó ki, vagy tartandó fenn. 
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(4) A K-l építési övezetben növénytelepítés során elsősorban tájhonos növényfajok alkalmazása 

engedélyezhető. Ettől eltérni csak az épületek közvetlen környezetében lehet. A patak meder 

élétől számított 50 m széles sávban kizárólag honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő 

fa- és cserjefajok telepíthetők.  

(5)  A K-l építési övezetben épületek, létesítmények teljes közművesítettség megléte esetén 

alakíthatók ki.  

(6) Új telek alakítása esetén telekalakítási tervet kell készíteni. 

 

III. Fejezet 

Beépítésre nem szánt területek 

14. Zöldterületek, zöldfelületek 

24.§  

(1) A zöldterületek a funkció, valamint az elhelyezhető épületek, építmények szempontjából  

a) közpark (Z-1) 

b) közkert (Z-2) és 

c) patak menti zöldterület (Z-3) 

övezetekre tagolódnak. 

(2) A Z jelű övezetekre vonatkozó részletes előírásokat a következő táblázat tartalmazza: 

 A B C D 

1 
övezeti 

jel 

Telekalakításra  

vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 

építményekre 

vonatkozó 

előírások 

2  beépíthető  

telek min. 

nagysága (m
2
) 

beépíthető  

telek legkisebb 

telekszélessége(m) 

 

beépítés módja 

beépítettség 

max. 

mértéke(%) 

max. 

építmény-

magasság(m) 

3 Z-1 10 000 (1ha) 50 SZ 2 4,5 

SZ: szabadonálló 

25.§ 

(1) A Z-1 övezetben az építési hely határvonalai: a telekszélektől számított 15 méter. 

(2) A Z-2 és Z-3 övezetben kizárólag 

a) a szabadidő eltöltését szolgáló, nem épület jellegű sportolási, pihenési, játék funkciójú 

építmények, 

b) köztárgyak, műtárgyak (szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút stb.)  

    helyezhetők el, ha a zöldterületet rendeltetésének betöltésében nem zavarják.  

(3) A Z-2 és Z-3 övezetekben épületek nem alakíthatók ki. 
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(4) A Z-3 övezetben kizárólag honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajok 

telepíthetők. 

26.§ 

(1) A zöldterület övezeteiben az egyes telkek legalább 80 %-át zöldfelülettel borítottan kell 

kialakítani. 

(2) A zöldterület övezeteiben a zöldfelülettel borított telekrész legalább 1/3-át háromszintű 

(gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. 

Kizárólag egyszintű növényzet (gyep) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/2-

ét boríthatja. Az egyszintű növényzetbe a gyepes sportpálya és a vízfelület 100 % mértékig, 

a műanyag gyepráccsal borított és gyepesített terület 50 % mértékig beszámítható. 

(3) A zöldterületeken elhelyezésre kerülő kerti építmények kizárólag tájba illő építészeti 

kialakításúak (hagyományos anyaghasználatúak és felületi kiképzésűek, színezésűek) 

lehetnek. 

(4) Új zöldterületek kialakítása, vagy meglévő zöldterületek átépítése kizárólag kertépítészeti 

terv alapján történhet. 

(6) A Z jelű övezetekben – kivéve a Z-3 övezet - parkolót csak a zöldterületet igénybevevők 

számára előírt parkoló-férőhely elhelyezése céljára szabad létesíteni. A Z-3 övezetben 

parkoló nem alakítható ki. 

15. Erdőterület 

27 .§  

(1) Az erdőterületek funkciójuk és az elhelyezhető építmények szerint  

a) védett erdő (Ev-1) 

b) védő erdő (Ev-2), 

c) gazdasági erdő (Eg) és 

d) egészségügyi-szociális, turisztikai erdő (Ee) 

övezetekre tagolódnak. 

(2) Az erdőterület övezeteinek részletes előírásai az alábbiak: 

 A B C D 

1 
övezeti 

jel 

Telekalakításra  

vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 

építményekre 

vonatkozó 

előírások 

2  beépíthető  

telek min. 

nagysága (ha)
17

 

beépíthető  

telek legkisebb 

telekszélessége(m) 

beépítés módja beépítettség 

max. 

mértéke(%) 

max. 

építmény-

magasság(m) 
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3 Eg 10 - SZ 0,5 4,5 

4 Ee 10  SZ 1  5,5  

SZ: szabadonálló 

(3) Az Ev-1 védett erdő övezetbe vagy  a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található vagy a 

Natura 2000 területként vagy mindkettőként nyilvántartott erdőterületek tartoznak.  

(4) Az Ev-1 övezetben kizárólag az ismeretterjesztést és turizmust szolgáló nem épület jellegű 

építmények helyezhetők el. Védett erdő övezetben a táji, természeti értékek megőrzését, a 

természetes, ill. természetközeli ökoszisztémák megóvását biztosítani kell. 

(5) Az Ev-2 védő rendeltetésű erdőterületen kizárólag olyan nem épület jellegű építmények, 

létesítmények (pl. nyomvonal jellegű közmű és távközlési létesítmények, feltáró utak) 

helyezhetők el, amelyek az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem akadályozzák. 

Védő rendeltetésű erdőterületen nyilvános illemhelyek nem helyezhetők el. 

 

 

 

28.§ 

(1) Az Eg gazdasági erdő övezetben az 28.§ (4) bekezdésben meghatározott építményeken túl 

kizárólag az erdő rendeltetésének megfelelő épületek, építmények, erdőgazdálkodás, 

vadgazdálkodás építményei  

a) erdészház,  

b) közösségi vadászház,  

c) erdőgazdaság épületei,  

d) építményei,  

e) az ismeretterjesztés építményei, és  

f) a terület fenntartásához szükséges további építmények  

helyezhetők el,  ha azt az erdőhasználat, az erdőművelés indokolja és az elhelyezéshez az 

erdészeti hatóság hozzájárul. A tájkarakter védelme miatt egyenként maximum 150 m2 bruttó 

beépített területű épületek alakíthatók ki. 

(2) Az Ee egészségügyi-szociális, turisztikai erdő övezetben az 28.§ (4) bekezdésben felsorolt 

létesítményeken túlmenően az erdő közjóléti rendeltetésének megfelelő épületek  

a) testedzést és turizmust szolgáló építmény pl. turista és menedékház,  

b) erdei tornapálya,  

c) sportpályák és  

d) vendéglátó létesítmények  

helyezhetők el. 
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(3)  Az erdőterületeken létrehozott épületek, építmények kizárólag tájba illő kialakítással, 

hagyományos szerkezettel, hagyományos színezéssel, 35°-45°közötti tető hajlásszöggel 

létesíthetők. 

(4) Az erdőterületeken kizárólag áttört kialakítású, vadvédelmi kerítés létesíthető. 

(5) A tájkarakter erősítése és a természetközeli élőhelyek védelme érdekében az erdőterületeken 

– különösen az Ev-1 övezetben - erdőtelepítés, erdőfelújítás során lehetőség szerint a 

termőhelyi adottságoknak megfelelő honos fafajok telepítendők, ill. természet- és 

környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazandók.  

 

16. Mezőgazdasági területek általános előírásai 

29.§  

(1) A kialakult jellegzetes településszerkezet megtartása, a hagyományos tájhasználat és a táji, 

természeti értékek megőrzése érdekében a mezőgazdasági területek a telekalakítás és az 

épületek, építmények elhelyezése szempontjából  

a) kertes (Mk),  

b) általános (Má) és 

c) korlátozott használatú (Mko) 

mezőgazdasági területre tagolódnak. 

(2) Lakókocsi, lakókonténer, egyéb mobil jellegű építmény a mezőgazdasági területeken még 

átmenetileg sem helyezhető el. 

(3) Önálló reklámhordozók, hirdető berendezések, nyilvános illemhelyek nem helyezhetők el.  

(4) Épületek, építmények nem helyezhetőek el vízfolyások mentén 50-50m-es sávban.  

(5) 18
A csatornahálózatba nem bekapcsolható mezőgazdasági területen bármely szennyvizet 

eredményező létesítmény csak akkor üzemeltethető, ha a szennyvíz gyűjtése és átmeneti 

tárolása zárt, szivárgásmentes tárolóban történik.  

30.§ 

(1) Az egyes övezetekben elhelyezhető épületek kizárólag a helyi építési hagyományoknak 

megfelelő, tájba illő építészeti kialakítással, magastetővel létesíthetők. 

(2) A 100m2-nél nagyobb homlokzati felületek tagoltan alakítandók ki. 

(3) Az egyes övezetekben a már beépített telkeken a beépítettség az adott övezetben 

meghatározott mértékig növelhető. Ha a telek beépítettsége az övezetben megengedett 

mértéket meghaladja, a meglévő épület felújítható, a korábbi beépítettség mértékéig 

átépíthető, de tovább nem bővíthető. 
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(4) Kerítés csak sövénnyel vagy cserjesávval takart drótfonatból vagy fából készíthető, tömör 

kerítés a mezőgazdasági övezetekben nem létesíthető. 

 

17. Kertes mezőgazdasági terület  

31.§  

(1) Az Mk kertes mezőgazdasági terület a telekalakítás és az épületek, építmények elhelyezése 

szempontjából  

a) borvidéki kertes övezetre (Mk-1) és 

b) kertes övezetekre (Mk-2, Mk-3) 

tagolódik. 

(2) A kertes mezőgazdasági terület övezeteiben kialakítható legkisebb telek nagysága 1500m2, 

szélessége min. 12 m. 

(3) 19
A kertes mezőgazdasági terület övezeteinek részletes előírásai a következők: 

 

 A B C D 

1 
övezeti 

jel 

Telekalakításra 

vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére 

vonatkozó előírások 

építményekre 

vonatkozó 

előírások 

2 

 

beépíthető 

telek min. 

nagysága (m
2
) 

beépíthető telek 

legkisebb 

telekszélessége(

m) 

beépítés módja 

beépítettség 

max. 

mértéke(%) 

max. 

építmény –

magasság (m) 

3 Mk-1 1000 10 SZ 3 4,5 

4 Mk-2 720 10 SZ 3 4,5 

5 Mk-3 2000 (L:6.000) 10 (L:50) SZ 3 4,5 

SZ: szabadonálló 

L: lakóépület építése esetén érvényes értékek 

32.§ 

(1) A kertes mezőgazdasági övezetekben egy telken egy gazdasági épület helyezhető el, 

lakóépület nem létesíthető, lakófunkció nem engedélyezhető. 

(2) A gazdasági épülettől különállóan épített, vagy a gazdasági épülethez csatlakozó pince 

kizárólag földborítással, és füvesítéssel alakítható ki. 

(3) Kerítés a kertes mezőgazdasági övezetben kizárólag élő sövényből, lécből vagy 

dróthálóból létesíthető, max. 150 cm magasságig. 

(4) Az építési határvonal az előkertben a telek szélétől 5 m-re, oldalkertben a telek szélétől 3 

m-re, a hátsókertben: a telek szélétől 10 m-re húzódik. 
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(5) Az épületek közötti legkisebb tűztávolságot (az épületek tényleges homlokzatmagassága) 

minden esetben be kell tartani, 

(6) A kertes mezőgazdasági területen állattartó gazdasági épület, valamint üzemi méretű (saját 

szükségletet meghaladó mennyiséget előállító) mezőgazdasági épületek (pl.: 

terményfeldolgozó, mezőgazdasági gépjavító) nem helyezhetők el.  

33.§ 

(1) Az Mk-1 borvidéki kertes övezetben kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, 

bortárolást, borturizmust szolgáló épületet, építmény, továbbá pince helyezhető el. Épületek, 

építmények kizárólag akkor helyezhetők el, ha a telek legalább 75 %-a szőlőműveléssel 

hasznosított. 

(2) Az Mk-2 kertes övezetben kizárólag a szőlő-, gyümölcstermesztéshez és feldolgozáshoz, 

kertgazdálkodáshoz kapcsolódó gazdasági épület, továbbá pince helyezhető el. 

(3) 20
 Az Mk-3 kertes övezetben 2000 m

2
 teleknagyság esetén a szőlő-, gyümölcs-termesztéshez 

és feldolgozáshoz, kertgazdálkodáshoz kapcsolódó gazdasági épület, pince helyezhető el. 

6.000 m
2 

teleknagyság és 50 méteres telekszélesség megléte esetén lakóépület is építhető. 

(4)  21
Az Mk-3 kertes övezetben a 6000 m2 teleknagyságot elérő vagy meghaladó telkeken 

birtokközpont is kialakítható, feltéve, hogy a terület nem része a Natura 2000 természet-

megőrzési területnek. 

 

 

 

18. Általános mezőgazdasági terület  

34.§  

(1) Az Má általános mezőgazdasági terület a telekalakítás és az épületek, építmények 

elhelyezése szempontjából  

a) borvidéki általános (Má-1) 

b) hagyományos árutermelő (Má-2) és 

c) tanyagazdasági (Má-3)  

mezőgazdasági övezetekre tagolódik. 

(2) Az általános mezőgazdasági terület övezeteinek részletes előírásait az alábbi táblázat 

tartalmazza 

                                                           
20

 Beiktatta a 19/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. január 14-től 
21

 Beiktatta a 19/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. január 14-től 

 



 22 

 A B C D 

1 övezeti 

jel 

Telekalakításra 

vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére 

vonatkozó előírások 

építményekre 

vonatkozó előírások 

2 

 

beépíthető 

telek min. 

nagysága (m
2
) 

beépíthető 

telek legkisebb 

telekszélessége (m) 

beépítés módja 

beépítettség 

max. mértéke 

(%) 

Épület 

típus 

max. 

építményma

gasság(m) 

3 Má-1 10 000 (1 ha) 50 SZ 3 G G: 5,5  

4 Má-2 100 000(10ha) 100 SZ 3 G 5,5 

5 
Má-3 6000 30 SZ 3 G, L 

G: 5,5 

L: 4,5 

SZ: szabadonálló 

G: gazdasági épület 

L: lakóépület 

35.§ 

(1) Az általános mezőgazdasági övezetekben a kialakítható legkisebb telek nagysága 3000 m2, 

kivéve az út és közművek számára kialakításra kerülő telkeket. 

(2) Az Má-1 (borvidéki általános) övezetben kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, 

bortárolást, borturizmust szolgáló épület, építmény, továbbá terepszint alatti építmény 

(pince) helyezhető el. 

(3) Az Má-1 övezetben épületek, építmények kizárólag akkor helyezhetők el, ha a telek, illetve 

birtoktest legalább 75 %-a szőlőműveléssel hasznosított. 

(4) Az Má-2 övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás épületei, építményei helyezhetők el. Az övezetben 

terményszárító, silótorony magassági korlátozás nélkül elhelyezhető. 

(5) Az Má-3 övezetben elsősorban a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az 

ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás épületei, építményei, továbbá 

lakófunkciót is szolgáló épület helyezhetők el.  

(6) Az Má-3 övezetben a lakóépület alapterülete az övezetben megengedett beépítési % felét 

nem haladhatja meg, de — a tájkarakter megőrzése érdekében — legfeljebb 200 m2 lehet. 

Lakóépület kialakítása kizárólag a gazdasági épületek kialakításával egy időben, vagy azt 

követően történhet. 

36.§ 

(1) Az Má övezetekben több telekből álló birtoktest kialakítható. Birtoktest esetén az övezetben 

meghatározott legnagyobb beépíthetőség a birtoktesthez tartozó összes telek területe után 

számítva csak az egyik telken is kihasználható (birtokközpont), ha a telek területe legalább a 

10 000 m2-t eléri és a beépítés a szomszéd telkek rendeltetésszerű használatát nem 
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akadályozza, a természeti érték megőrzését nem veszélyezteti. Birtoktestként valamennyi 

mezőgazdasági terület figyelembe vehető, azonban birtokközpont ökológiai folyosóként 

nyilvántartott mezőgazdasági területeken nem alakítható ki.  

(2) Az Má övezetekben a birtokközpont telkén a beépítettség a 25%-ot nem haladhatja meg és 

legalább 40 %-át zöldfelületként kell kialakítani. A birtokközpont körül tájképvédelmi céllal 

legalább 10 m széles, honos növényfajokból álló, többszintű növénysáv (fasor, alatta 

cserjesávval) létesítendő. 

(3) Az Má övezetekben a birtokközponton lakófunkciót szolgáló épület is elhelyezhető. A 

lakóépület alapterülete az övezetben megengedett beépítési % felét nem haladhatja meg, de 

— a tájkarakter megőrzése érdekében — legfeljebb 200 m2 lehet. Lakóépület kialakítása 

kizárólag a gazdasági épület(ek) kialakításával egy időben, vagy azt követően történhet. 

(4)  Az Má övezetekben építési határvonal az előkertben a telek szélétől 10 m-re, oldalkertben: 

a telek szélétől 10 m-re, hátsókertben: a telek szélétől 15 m-re húzódik. 

(5)  Az Má övezetekben kerítés kizárólag fából, vagy cserjesávval takart drótfonatból építhető. 

Tömör kerítés az Má övezetekben nem létesíthető. 

 

19. Korlátozott használatú mezőgazdasági övezet  

37.§  

(1) A korlátozott használatú mezőgazdasági övezetbe az „Mko” jellel jelölt, a táji-, 

természetvédelmi okokból érzékeny, természetvédelmi oltalom alatt álló vagy Natura 2000 

területként nyilvántartott mezőgazdasági területek tartoznak.  

(2) A korlátozott használatú mezőgazdasági övezet részletes előírásait az alábbiak: 

 

 A B C D 

1 övezeti 

jel 

Telekalakításra 

vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére 

vonatkozó előírások 

építményekre vonatkozó 

előírások 

2 

 

beépíthető 

telek min. 

nagysága (m
2
) 

beépíthető 

telek legkisebb 

telekszélessége(m) 

beépítés módja 

beépítettség 

max. 

mértéke(%) 

Épület 

típus 

max. 

építményma

gasság(m) 

3 Mko 100.000 (10 ha) 100 SZ 1 G 4,5 

SZ: szabadonálló 

G: gazdasági épület 

38 .§  

(1) Az Mko övezetben a kialakítható legkisebb telek nagysága 3000 m2, kivéve az út és 

közművek számára kialakításra kerülő telkeket.  



 24 

(2) Az Mko övezetben kizárólag a gyepterületek fenntartását szolgáló gazdasági épületek, 

építmények (karám, szénatároló szín) helyezhetők el. Lakóépületek az övezetben nem 

alakíthatók ki.  

(3) Az Mko övezetben birtokközpont nem létesíthető. 

(4) Az Mko övezetben nem folytatható olyan tevékenység, ill. nem helyezhető el olyan 

létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a meglévő növényállományt, 

ökoszisztémákat és egyéb természeti képződményeket veszélyezteti, a tájkép jellegét 

megváltoztatja. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz 

közelítés érdekében szabad. 

(5) Az Mko övezetben a gyepterületek, ligetek, facsoportok megtartandók, további fásítás 

kizárólag az adott termőhely adottságainak megfelelő honos fafajokkal történhet. 

(6) Az Mko övezet területén átjátszó állomás, önálló reklámhordozók, hirdető berendezések, 

nyilvános illemhelyek nem helyezhetők el. Energia és hírközlő vezetékek terepszint alatt 

helyezhetők el, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, 

károsítana. 

20. Vízgazdálkodási területek  

39.§ 

(1) A vízgazdálkodási területek a közigazgatási területen  

a) vízfolyások (V-1) 

b) állóvizek (V-2) és 

c) vízműterület (V-3) 

övezetekre tagolódnak. 

(2) A vízfolyások, csatornák és állóvizek mentén a fenntartás számára törvényben biztosított   

parti sávban épületek nem helyezhetők el, kizárólag gyep vagy nádas művelési ágú terület 

alakítható ki. 

(3) A vízfolyásokat, állóvizeket kísérő erdő-, gyepterületek és nádasok megtartása kötelező, más 

művelési ágba nem sorolhatók, legfeljebb a gyepterületek ligetes fásítása engedélyezhető. 

Fásítás kizárólag az adott termőhely adottságainak megfelelő honos fafajokkal történhet. 

40.§ 

(1) A V-2 övezetben vízilétesítménynek nem minősülő víziállást (stég) elhelyezni a viziállások 

telepítésére vonatkozó szabályokról szóló jogszabály előírásainak figyelembe vételével 

lehet. 

(2) A V-2 övezetben felépítményes víziállás nem létesíthető, a víziállás környezete nem 

keríthető le. 
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(3) A V-2 övezetben kizárólag közösségi használatú víziállások létesíthetők. A közösségi 

használatú víziállás területe legfeljebb 25m2 lehet. Épülethez, építményhez kapcsolódó 

közösségi használatú víziállás kizárólag nem szállás jellegű vendéglátó létesítményhez, vagy 

nem motoros vízisport létesítményhez kapcsolódóan helyezhető el. 

(4) A V-2 övezetben a víziállások egymástól legalább 50m távolságban létesíthetők. 

(5) A V-3 övezeten belül vízművek létesítményei és kiszolgáló létesítményei helyezhetők el. 

 

21. Természetközeli terület  

41.§ 

(1) A természetközeli területek (Tk) a Kétágú-hegy sziklakibúvásos, természetvédelmi és 

tájképi szempontból fokozott védelmet igénylő területeit foglalja magába. (sziklás, 

karsztbokorerdős, illetve ősgyep területek). 

(2) A Tk övezetben nem folytatható olyan tevékenység, ill. nem helyezhető el olyan 

létesítmény, amely a jelenlegi állapotot rontja, a meglévő növényállományt, 

ökoszisztémákat és egyéb természeti képződményeket veszélyezteti, a tájkép jellegét 

megváltoztatja. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz 

közelítés érdekében szabad. 

(3) A természetközeli terület övezetben épületek nem helyezhetők el. 

 

 

 

 

22. Különleges beépítésre nem szánt terület  

42.§ 

(1) A beépítésre nem szánt különleges területek a célzott felhasználás, valamint az elhelyezhető 

épületek, építmények szempontjából: 

a) Különleges - temető (K-t), 

b) Különleges - külszíni bányaterület (Kk-b), 

c) Különleges - rekreációs terület (Kk-re) és  

d) Különleges - régészeti terület (Kk-r) 

területekre tagolódnak. 

23. Különleges temető területe  

43.§ 

(1) A K-t övezetben régi temetőrész kegyeleti parkként kezelendő. 
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(2) A K-t övezetben a temető területén csak sírhelyek, a temető üzemeltetéséhez szükséges 

építmények, egyházi építmények és parkolóhelyek létesíthetők. 

(3) A K-t övezetben urnafal csak zárt kerítésként alakítható ki. A temető területén szabadonálló 

urnafal nem létesíthető. 

(4) A K-t övezeten belüli fejlesztés csak beépítési terv alapján készülhet, a fejlesztési tervnek 

megfelelően előfásítást kell végezni. 

(5) A K-t övezetben a teljes közműellátás, 

(a) víz 

(b) csatorna 

(c) villany 

(d) közvilágítás  és  

(e) burkolt út biztosítandó. 

24. Különleges külszíni bányaterület  

44.§ 

(1) Ásványi nyersanyag kitermelése, bányanyitás, bányászati építmények, létesítmények 

elhelyezése kizárólag az SZT-6 jelű Szabályozási terven bányaterületként (Kk-b) lehatárolt 

területeken végezhető. 

(2) A Kk-b övezetben kizárólag a bányászattal kapcsolatos technológiai és segédüzemi 

építmények, létesítmények, adminisztrációs és szociális épületek helyezhetők el. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott épületek, építmények a telek legfeljebb 2 %-ának 

mértékéig helyezhetők el, de az épületek, építmények által elfoglalt terület bányatelkenként a 

300 m
2
-t nem haladhatja meg.  

(4) A tájba illesztés elősegítése miatt a tájrendezési terv készítése során a térségben honos, a 

termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokat kell alkalmazni.  

45.§ 

(1) A Nemzeti Park, Országos Ökológiai Hálózat mag-, illetve ökológiai folyosó területein, 

Natura 2000 területeken, valamint a kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi 

területeken új bánya kutatás, bányanyitás, bányatelek fektetése, illetve bővítése tilos. 

Települési tájképvédelmi területen új bánya kutatás, bányanyitás, bányatelek fektetése, 

illetve bővítése a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával történhet.  

(2) Új bányatelek fektetése, vagy bővítése 

a) a belterülettől,  

b) rekreációs építmények területétől,  
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c) kertes mezőgazdasági területtől  

d) védett területtől  

1000 m-en túli távolságban történhet, és kizárólag abban az esetben, ha a bányászati 

tevékenység negatív környezeti hatása (pl. határértéket meghaladó zaj-, rezgésterhelés, 

légszennyező hatás) a bányászathoz kapcsolódó előzetes vizsgálatban, vagy környezeti 

hatásvizsgálatban igazolt módon, a Szabályozási terven jelölt beépítésre szánt területeket, 

kertes területeket, illetve fokozottan védett területet nem érinti és természeti értéket nem 

veszélyeztet. 

25. Különleges Rekreációs terület  

46. § 

(1) A beépítésre nem szánt különleges rekreációs területen (Kk-Re) a pihenést, testedzést, 

szabadidő eltöltését, ismeretterjesztést, idegenforgalmi tájékoztatást, szelíd turizmust, illetve 

a terület fenntartását szolgáló épületek, építmények helyezhetők el. 

(2) A beépítésre nem szánt különleges rekreációs területre vonatkozó részletes övezeti 

előírásokat a következő táblázat tartalmazza: 

 A B C D 

1 övezeti 

jel 

Telekalakításra  

vonatkozó előírások 

építmények elhelyezésére  

vonatkozó előírások 

építményekre 

vonatkozó előírások 

2  beépíthető  

telek min. 

nagysága (m
2
) 

beépíthető  

telek legkisebb 

telekszélessége (m) 

beépítés módja beépítettség 

max. 

mértéke(%) 

max. 

építmény 

magasság(m) 

3 Kk-Re K 50 SZ 2 4,5 

SZ: szabadonálló 

(3) A tó meder-élétől számított 25 m-en belül épületek nem alakíthatók ki. 

(4) A tájkarakter erősítése és a tájkép védelme érdekében a Kk-Re övezetben bármilyen 

rendeltetésű épület kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő építészeti 

kialakítással létesíthető, így: az épületek, építmények burkolata: tégla, fa, vagy kő, a tető: 

cserép- vagy más természetes anyagból készült fedésű, 35-45° közötti tetőhajlásszögű lehet.     

(5) A Kk-Re övezetben kerítés kizárólag élő sövényből, fából, vagy cserjesávval takart 

drótfonatból, lábazat nélkül létesíthető. Tömör kerítés az övezetben nem alakítható ki. 

47. § 

(1) A Kk-Re övezetben az egyes telkek területének legalább 80%-át zöldfelületként kell 

kialakítani. 
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(2) A Kk-Re övezetben a telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű 

(gyep- cserje- és lombkoronaszint együttesen), növényzet alkalmazásával kell kialakítani, 

kizárólag egyszintű növényzet (gyep) a telkek legfeljebb felét boríthatja. 

(3) A Kk-Re övezetben zöldfelületek kialakítása, növénytelepítés kizárólag honos, a termőhelyi 

adottságoknak megfelelő növényfajokkal történhet. 

 

26. Különleges régészeti terület 

48. § 

(1) A beépítésre nem szánt különleges régészeti területen (Kk-R) a kolostorrom bemutatását és 

védelmét szolgáló, ismeretterjesztést, idegenforgalmi tájékoztatást, szelíd turizmust, illetve a 

terület fenntartását szolgáló épületek, építmények helyezhetők el.  

(2) A kultúrtörténeti és régészeti értékű területen a Kk-r övezetben bármilyen rendeltetésű épület 

kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő építészeti kialakítással létesíthető. 

 

27. Közlekedési és közmű területek 

49 .§  

(1) A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület 

a)  az országos és a helyi közutak, kerékpárutak,  

b) a gépjármű-várakozóhelyek,  

c) a járdák és a gyalogutak,  

d) mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei,  

e) a közforgalmú vasutak, és  

f) a közművek és a hírközlés építményeinek  

elhelyezésére szolgál. 

(2) A szabályozási szélességen belül csak a közlekedési létesítmény, berendezései és közművek 

létesíthetők, illetve növényzet telepíthető. 

(3) A helyi tulajdonban és kezelésben álló közlekedési és közműterületek két övezetre oszlanak: 

a) KÖu-1 övezetbe soroltak a meglévő közlekedési célra használt területek és 

b) KÖu-2 övezetbe soroltak az újonnan kialakított lakóterületet kiszolgáló utak. 

(4) A KÖu-1 övezeten belül az utcák legalább egyik oldalán fasor telepítéséről gondoskodni 

kell. Ettől csak ott lehet eltekinteni, ahol a növényzet kihelyezése veszélyezteti a közlekedés 

biztonságát vagy ahol a meglévő  közműhálózat nem teszi lehetővé. 

(5) A KÖu-2 övezeten belül új utca kialakításánál a közműlétesítmények csak földben, 

földkábelben helyezhetők el.  
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(6) A KÖu-2 övezeten belül az utak mellett építési telek beépítéséhez építési engedély csak 

akkor adható, ha a vízi- és föld alatt elhelyezendő  energiaközművek és az útburkolatok 

kiépítésre kerültek, a fásítás megtörtént, illetve a közvilágítás megoldott.  

 

49/A.§
22

 

 

(1) A Kk-Kö övezetben a közműlétesítmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el. 

(2) A kialakítható minimális telekméret 1500 m2, maximális beépítettség 2 %, legnagyobb 

építménymagasság, a technológiai építmény kivételével, 6,0 m 

49/B. §
23

 

(1) A Kk-H Különleges beépítésre nem szánt hulladékkezelő terület övezetében a 

hulladékkezeléshez szükséges technológiai létesítmények, közműlétesítmények és azok 

kiszolgáló építményei helyezhetők el. 

(2) A meglévő telek tovább nem osztható, maximális beépítettség 2 %, legnagyobb 

építménymagasság, a technológiai építmény kivételével, 3,5 m. 

(3) A területen meglévő növényzeti fedettség legalább 60%-ban megtartandó. A közigazgatási 

határon fekvő telekhatár legalább 80 %-a mentén min. kétszintű növényzet (gyep és cserje 

szint) alakítandó ki. 

 

IV. Fejezet 

Közlekedési- és közműlétesítményekre vonatkozó előírások 

28. Közlekedés 

50.§ 

(1) A közlekedési és közterületek számára a szabályozási tervben meghatározott szabályozási 

szélességet biztosítani kell. 

(2) A meglévő lakóutcák minimális szélessége 8,0 m, az adottságok miatt a szabályozási terven 

jelölt szélesítések szükségesek. 

(3) Új lakóutcák esetében a szabályozási szélesség minimum 12,0 m, magánutak szélessége 

minimum10 m. 

29. Közművek és közműlétesítmények 

51.§ 

(1) A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, 

szabványos keresztezés kiépítésekor annak egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell. 

A kiváltandó feleslegessé vált közműveket fel kell bontani, felhagyott vezeték nem 

maradhat a földben. 

                                                           
22

 Beiktatta a 15/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2011. november 15-től 
23

 Beiktatta a 19/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. január 14-től 
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(2) Új útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről illetve a 

meglévő közművek egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell. 

(3) Mindennemű építési tevékenységnél a meglevő és megmaradó közművezetékek vagy 

közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell. Az új beépítésekhez önálló 

közműbekötések létesítendők. 

(4) A közlekedés-fejlesztést, a területfejlesztést a közműágazati fejlesztési tervekkel egyeztetni 

kell a célszerű közös kivitelezés érdekében. 

(5) A közművezetékek telepítésénél - átépítéskor és új vezeték létesítésekor - a gazdaságos 

területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a 

távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. A csak távlatban várható 

közmű számára is a legkedvezőbb nyomvonal fektetési helyet szabadon kell hagyni. 

(6) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a városképi megjelenítésre, 

esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. 

52.§ 

(1) A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében szennyvizek szikkasztása még 

átmenetileg sem engedélyezhető. 

(2) Táv- és hírközlési antennák telepítésekor az önkormányzattal az egyeztetett helykijelölési 

eljárás keretében, előzetesen vizsgálni kell a városképi és tájképi szempontokat.  

 

V. Fejezet 

Környezeti feltételek 

30. A levegő védelme 

53.§ 

(1) Levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny terület: 

a) Duna-Ipoly Nemzeti Park területe 

b) ex lege védett források, barlangok 

c) erdők, kivéve elsődleges rendeltetésük szerint védelmi célokat szolgáló erdők közül  

a településvédelmi erdők, valamint az új létesítmények védelmi övezetében 

létrehozott erdősávok 

d) történelmi borvidék szőlőterületei 

(2) A levegő védelmének egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint levegőtisztaság-

védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő tevékenység
 

kizárólag a gazdasági 

területeken és kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha védő övezete lakóterületet, 

vegyes területet, üdülőterületet, rekreációs célú területet (rekreációs funkciójú különleges 

terület, zöldterület), továbbá természetvédelmi szempontból értékes területet - védett 
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természeti terület, Natura 2000 terület, ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosó 

területe - nem érint.  

(3) Új, nagy létszámú állattartó telep  a belterület határától számított 500 m távolságon belül 

nem létesíthető. 

31. A felszíni- és felszín alatti vizek védelme 

54.§
24

 

Szennyvíztisztító és szennyvíz előtisztító létesítmény a vonatkozó jogszabályokba 

meghatározott feltételek megléte alapján engedélyezhető. Az 500m
3
/év alatti, kizárólag házi, 

kommunális szennyvíz kibocsájtásának egyedi szennyvízkezelésére létesítendő 

szennyvíztisztító akkor engedélyezhető, ha a jogszabályban előírt műszaki feltételeknek 

megfelel, vagy megvalósítását az arra jogosult szerv engedélyezi.  

 55.§ 

(1) A vízfolyások környezetében nem folytathatók olyan tevékenységek, melyek veszélyeztetik 

a felszíni vizek, továbbá a talaj- és a talajvizek állapotát, és talaj vagy talajvízszennyezést 

okozhatnak.   

(2) A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a vízparti sávban a természetközeli nádas, 

ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell. 

(3) A felszíni vízfolyások mederrendezésénél a természetes vízparti vegetációt, a természetes 

élőhelyek védelmét a tervezés és kivitelezés során biztosítani kell. A rendezéssel megbontott 

árkok rézsűjét biológiai védelemmel kell ellátni. 

(4) A vízmedrek feliszapolódását, kedvezőtlen változását okozó, természetes állapotát vagy 

funkcionális működését befolyásoló területhasználat, tevékenység nem folytatható. 

32. A talaj védelme 

56.§ 

(1) Talajszennyezés veszélyével járó tevékenységek a szennyezést kizáró (a tevékenységtől 

függően víz-, szénhidrogén-, stb. záró) aljzaton végezhetők. Mezőgazdasági területen trágya, 

trágyalé kizárólag zárt tárolóban gyűjthető. 

(2) A fejlesztési területek kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a létesítmények elhelyezése 

a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A művelés alóli 

kivonásokat a beépítés ütemének megfelelően kell végrehajtani, a művelés alóli kivonásig az 

eredeti művelési ágnak megfelelő területhasznosítást kell folytatni. 

(3) Épületek, létesítmények elhelyezésekor a terület előkészítése során a beruházónak a 

humuszos termőréteg védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és 
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 Módosította a 19/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. január 14-től 
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újrahasznosításáról gondoskodnia kell. A humuszos termőréteget lehetőség szerint a 

beruházással érintett területen kell elhelyezni. Az építési munkák során biztosítani kell, hogy 

a környezeti hatások a termőföld minőségében kárt ne okozzanak, szennyező anyag a talajba 

ne kerülhessen.  

(4) A telkeken belül rézsűk kizárólag oly módon alakíthatók ki, hogy a rézsű állékonysága és a 

rézsűről lefolyó csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése a telek területén belül rendezetten 

biztosítható legyen. 

57.§ 

(1) A 12% feletti lejtős területeken az erózió megakadályozása érdekében az állandó 

növényborítás fenntartására kell törekedni. A területeken ültetvények telepítése, művelése 

során eróziót akadályozó talajmegmunkálás, vetés- és ültetvényszerkezet kötelező.. A 

meglévő ültetvények erózióvédelméről gondoskodni kell. 

(2) A 17 %-nál meredekebb lejtésű területeken az erdő művelési ág nem változtatható meg, 

kivéve, ha borvidék szőlőkataszter szerinti I. osztályú területén fekszik. Ez esetben a 

művelési ág szőlőre változtatható. 

(3) Az épületek, építmények terepre illesztése során  egy tagban 1,0 m-nél nagyobb feltöltések, 

ill. bevágások, valamint 30 foknál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki. 1,0 m-nél 

magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőzve  - több tagban - kell kialakítani úgy, 

hogy  az egyes rézsűk között, legalább 1,0 m széles zöldfelület, növényekkel beültetett sáv 

legyen. A rézsűfelületek állékonyságának erősítése érdekében a rézsűfelületeken is 

megfelelő növénytelepítésről  - terjedő tövű cserjék alkalmazása - kell gondoskodni. 

33. Hulladékelhelyezés 

58.§ 

(1) Lakó- és vegyes területen veszélyes hulladékot eredményező tevékenységek kizárólag a 

lakosság alapfokú ellátását szolgáló tevékenységek folytatása esetén engedélyezhetők (pl.: 

fotólabor, gyógyszertár, fogorvos, javítószolgáltatások stb.). Veszélyes hulladékokat 

eredményező tevékenységek üdülőterületen, rekreációs célú különleges területeken nem 

folytathatók. 

(2) A település közigazgatási területén kívül keletkezett veszélyes hulladékok a közigazgatási 

területen nem tárolhatók és nem dolgozhatók fel. 

34. Környezeti zaj elleni védelem 

59.§ 

(1) Kesztölc zaj ellen védendő területei a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló rendelet értelmében az alábbi zajvédelmi kategóriákba tartoznak: 
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a) 1. zajvédelmi kategória (üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület):  

Üh, Üü építési övezetekbe sorolt területek, 

b) 2. zajvédelmi kategória (lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), 

különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, és a temetők, zöldterület):  

Lke, Lf, K-T, Z, Kk-Re övezetekbe sorolt területek, 

c) 3. zajvédelmi kategória (lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület):  

Vt, K-tu övezetekbe sorolt területek, 

d) 4. zajvédelmi kategória (gazdasági terület):  

Gip, Gksz övezetekbe sorolt területek. 

35. Egyéb környezetvédelmi előírások 

60.§ 

(1) A kedvezőtlen településképi látványt nyújtó tevékenységeket a telkeken belül oly módon kell 

elhelyezni, vagy takarásukról gondoskodni (pl. többszintű növényzettel vagy kerítéssel), 

hogy azok közterületről ne okozzanak rendezetlen, kedvezőtlen látványt.  

(2) A telepengedély alapján gyakorolható tevékenységek - kivéve a környezetét nem zavaró 

hatású kézműipari tevékenységeket - kizárólag a gazdasági területeken folytathatók.  

 

VI. Fejezet 

Örökségvédelem 

36. Táj- és természetvédelem 

61.§ 

(1) A közigazgatási területen található természetes és természetközeli élőhelyek - különös 

tekintettel a természetközeli gyep- és erdőterületekre, vizes élőhelyekre - megóvását, az 

állatok vonulását és az élőhelyek kapcsolatát biztosító ökológiai folyosók megtartását 

biztosítani kell. 

(2) A biológiai sokféleség megőrzése és a tájkép védelme érdekében a gyepterületek és a 

mezővédő erdősávok, fasorok, továbbá a vízfolyások, árkok menti természetközeli 

növényzet, facsoportok megtartandók. 

(3) A Szabályozási terven jelölt természetvédelmi szempontból értékes területeken (védett 

természeti területeken, Natura 2000 területeken, ökológiai hálózat területein) nem folytatható 

olyan tevékenység, és nem helyezhető el olyan létesítmény, amely a jelenlegi állapotot 

rontja, a tájkép jellegét megváltoztatja, továbbá a természetvédelmi szempontból értékes 

élőhelyek környezetállapotát, élővilágát negatívan befolyásolja. A kialakult tájhasználatot 

megváltoztatni kizárólag a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad.  
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37. Tájkép- és településkép-védelem 

62.§ 

(1) Az SZT-6 jelű szabályozási tervlapon „települési tájképvédelmi terület” jellel lehatárolt 

területbe a táj- és településkép-védelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából értékes 

területek tartoznak.  

(2) A települési tájképvédelmi területen a tájképet jelentősen megváltoztató építmények 

terveihez látványtervet kell készíteni, továbbá az elhelyezhetőség igazolásához tájesztétikai 

értékelés készítendő.   

(3) A települési tájképvédelmi területen új távvezetékek (energia és hírközlő vezetékek) csak 

terepszint alatt helyezhetők el, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket 

veszélyeztetne, károsítana. 

(4) A települési tájképvédelmi területen bányászati tevékenységet a bányászati szempontból 

kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.  

(5) A települési tájképvédelmi területen bázisállomások tájbeillesztését látványterv készítésével 

is igazolni kell. 

63.§ 

(1)  Az SZT-6 jelű szabályozási tervlapon „kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi terület” 

jellel lehatárolt területbe a tájképi szempontból kiemelkedően értékes, érzékeny, tájképileg 

kitett területek tartoznak. 

(2) A kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi területen a tájképet jelentősen megváltoztató 

építmények terveihez látványtervet kell készíteni, továbbá az elhelyezhetőség igazolásához 

tájesztétikai értékelés készítendő. 

(3) A kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi területen a művelési ágváltás, a más célú 

hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, a 

tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető. 

(4) A kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi területen új távvezetékek (energia és hírközlő 

vezetékek) csak terepszint alatt helyezhetők el. 

(5) A kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi területen új külszíni művelésű bányatelek 

nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. Bázisállomások 

nem létesíthetők, 

64.§ 

(1) A kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi területen zöldfelületek kialakítása, 

növénytelepítés során honos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajok 
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telepíthetők. Ettől eltérni csak az üdülőterületeken, az épületek közvetlen környezetében 

lehet.  

(2) A kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi területen helyiséget tartalmazó új építmény 

engedélyezési (bejelentési) tervdokumentációjának részeként kertépítészeti terv 

készítendő. 

VII. Fejezet 

 

38. Záró rendelkezések 

67.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 60. napon lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti Kesztölc község Képviselő-testületének 7/2001.(IX.28.) számú, Kesztölc 

község Helyi építési szabályzatáról szóló rendeletét módosító 15/2006.(XII.28.) számú 

rendelete. 

(3) Hatályát veszti a 7/2001.(IX.28.) számú rendelet Kesztölc község Helyi építési 

szabályzatáról 

(4) A rendelet más helyi rendeletben kötelezően alkalmazandó rövidítése: HÉSZ. 

(5) 25
 

26
 

27
A rendelet 2. melléklete tartalmazza a település szabályozási tervét, mely 0-6. 

számozású térképekből áll. 

 

 Gaál Lajos      Bognárné dr. Solymoskövi Veronika 

 polgármester        jegyző 
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 Az (5) bekezdést beiktatta és a 3. számozású térképet módosította a 10/2010.(X.27.) önkormányzati rendelet, 

hatályos 2010. október 27-től. 
26

 A 3-as és 6-os számú térképet módosította a 19/2012.(XII.15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. január 

14-től. 
27

 Kiegészítette a 3/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. május 1-től. 
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1. melléklet a 6/2010. (VII.19.) önkormányzati rendelethez 

 

Honos növényfajok 

 

1.    Fák  Megjegyzés 

1.1. Nagytermetű fák  

       Acer platanoides 

       Acer pseudoplatanus 

       Betula pendula 

       Carpinus betulus 

       Fraxinus angustifolia subsp. pannonica        

Fraxinus excelsior 

       Populus nigra 

       Populus termula 

       Prunus avium 

       Quercus cerris 

       Quercus petraea 

       Quercus robur 

       Salix alba 

       Tilia cordata 

       Tilia platyphyllos 

       Ulmus laevis 

 

Korai juhar 

Hegyi juhar 

Közönséges nyír 

Közönséges gyertyán 

Magyar kőris 

Magas kőris 

Fekete nyár 

Rezgő nyár 

Madárcseresznye 

Csertölgy 

Kocsánytalan tölgy 

Kocsányos tölgy 

Fehér fűz 

Kislevelű hárs 

Nagylevelű hárs 

Vénicszil 

 

 

 

 

 

vízközelbe 

 

 

vízközelbe 

 

 

 

vízközelbe 

vízközelbe 

 

 

vízközelbe 

 

1.2. Középtermetű fák  

      Malus sylvestris 

      Prunus padus 

      Pyrus pyraster 

      Sorbus aucuparia 

      Sorbus torminalis 

      Ulmus minor 

      Sorbus aria 

 

 

Vadalma 

Májusfa, zselnicemeggy 

Vadkörte 

Madárberkenye 

Barkóca berkenye 

Mezei szil 

Lisztes berkenye 

 

1.3. Kistermetű fák  

      Acer campestre 

      Acer tataricum 

      Cerasus mahaleb 

      Colutea arborescens 

      Fraxinus ornus 

      Laburnum anagyroides 

      Quercus pubescens 

      Salix caprea 

      Staphylea pinnata 

 

 

Mezei juhar 

Tatárjuhar 

Sajmeggy 

Sárga borsófa 

Virágos kőris 

Közönséges aranyeső 

Molyhos tölgy 

Kecskefűz 

Mogyorós hólyagfa 

 

 

 

2.    Cserjék:   

2.1.Talajtakarók: 

      Hedera helix  

      Vinca minor 

 

 

Közönséges borostyán 

Kis télizöld meténg 
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2.2.Alacsony cserjék  

      Prunus tenella 

      Rosa pimpinellifolia  

      Rubus caesius  

      Spiraea media 

 

 

Törpemandula 

Jajrózsa 

Hamvas szeder 

Szirti gyöngyvessző 

2.3. Középtermetű cserjék 

      Cerasus fruticosa 

      Cotoneaster niger 

      Lonicera xylosteum 

      Rosa canina 

 

 

Csepleszmeggy 

Fekete madárbirs 

Ükörke lonc 

Gyepűrózsa 

 

 

2.4. Magas cserjék  

       Berberis vulgaris 

       Cornus mas 

       Cornus sanguinea 

       Coryllus avellana 

       Crataegus laevigata 

       Crataegus monogyna 

       Euonymus europeus 

       Euonymus verrucosus 

       Ligustrum vulgare 

       Prunus spinosa 

       Salix cinerea 

       Viburnum lantana 

       Viburnum opulus 

 

 

Közönséges borbolya 

Húsos som 

Veresgyűrű som 

Közönséges mogyoró 

Kétbibés galagonya 

Egybibés galagonya 

Csíkos kecskerágó 

Bibircses kecskerágó 

Közönséges fagyal 

Kökény 

Rekettyefűz 

Ostorménfa 

Kányabangita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vízközelbe 

 

 

 

 3.  Csak belterületen alkalmazható növényfajok:  

3.1.Fák 

       Aesculus hippocastanum 

       Koelreuteria paniculata 

       Paulownia tomentosa 

       Populus simonii ’Fastigiata’ 

       Prusnus fruticosa ’Globosa’ 

       Sophora japonica  

       Sorbus rotundifolia 

 

Vadgesztenye 

Bugás csörgőfa 

Császárfa 

Kínai jegenyenyár 

Gömb csepleszmeggy 

Japánakác 

Kereklevelű berkenye 

 

 

3.2. Cserjék 

       Chaenomeles japonica 

       Forsythia x intermedia 

       Philadelphus coronarius 

       Pyracantha coccinea 

       Spiraea x vanhouttei 

       Symphoricarpos albus 

       Syringa vulgaris  

 

 

 

Japán madárbirs 

Aranyvessző 

Jezsámen 

Tűztövis 

Kerti gyöngyvessző 

Nyugati hóbogyó 

Kerti orgona 

 

 

 

 


