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Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2018. (….) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról 

 
Újrónafő Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32.cikk. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 
következő rendeletet alkotja: 
 

ELSŐ RÉSZ 

Általános rendelkezések 

I.  Fejezet 

Általános előírások 

1. A rendelet hatálya 

1. § 
(1) A rendelet hatálya Újrónafő község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket alakítani, továbbá 
– a bányaműveléshez szükséges földalatti építmények kivételével – építményeket tervezni, 
építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni és lebontani, valamint 
mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű hatósági előírásoknak és jelen 
rendeletben előírtaknak megfelelően szabad. 
(3) A rendelet a következő mellékletekkel együtt alkalmazandó:  

a) 1. melléklet: Szabályozási és övezeti helyszínrajz I. (belterület) (továbbiakban: SZ-J1 
terv), 

b) 2. melléklet: Szabályozási és övezeti helyszínrajz II. (külterület) (továbbiakban: SZ-J2 
terv). 

(4) A rendelet a következő függelékekkel együtt alkalmazandó: 
a) 1. függelék: Út mintakeresztszelvények. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § 
E rendelet alkalmazásában: 

1. Kötelező szabályozási elem 
a) a meglévő, megmaradó közterületi határvonal 
b) a tervezett belterületi határvonal 
c) a szabályozási vonal 
d) az építési hely határvonala 
e) az építési övezet, övezet határvonala 
f) a telken belüli fásítás 
g) az eltérő ütemezési területek határa 
h) a település védendő területének határvonala 
i) a temető védőterülete 
2. Javasolt szabályozási elem 
a) az irányadó telekhatár 
3. Tájékoztató elem 
a) a meglévő belterületi határvonal 
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4. Más jogszabály által elrendelt szabályozási elem 
a) a helyi egyedi védett építmény 
b) a helyi egyedi védett növényzet 
c) a településképi szempontból meghatározó terület 
d) a régészeti lelőhely határa 
e) a tájképvédelmi övezet határvonala 
f) a védett természeti terület határvonala 
g) a fokozottan védett természeti terület határvonala 
h) az erdőrezervátum területe 
i) az erdőrezervátum magterülete 
j) a Natura 2000 terület határvonala 
k) az egyedi tájérték 
l) a természeti terület 
m) a pufferterület övezetének határvonala 
n) a magterület övezetének határvonala 
o) a magas természeti értékű terület 
p) a szennyvíztisztító védőterületének határa 
q) a vízműkút védőövezetének határvonala 
r) oktatási és egészségügyi intézmény védőtávolsága 
5. Az övezeti jel értelmezése 

  beépítési mód 
(oldalhatáron álló, 

megengedett 
legnagyobb 

legkisebb kötelező 
zöldfelület % 

 
területfelhasználási  

 
 

    szabadonálló) beépítettség 
% 

elem   kialakítható kialakítható kialakítható 
  megengedett 

legnagyobb 
építménymagasság 

(m) 
 

legkisebb 
építési 

telekszélesség 
(m) 

legkisebb 
építési 

telekmélység 
(m) 

legkisebb 
építési 

telekterület 
(m2) 

3. Szabályozási elemek 

3. §  
(1) A kötelező szabályozási elemek megváltoztatásához a szabályozási terv és szükség esetén a 
helyi építési szabályzat módosítása szükséges, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. 
(2) Az építési övezet, övezet határvonala az SZ-J terveken jelölttől az övezeti előírások 
betartása mellett elmozdítható 

a) meglévő épület átmetszése, vagy nem meglévő telekhatárra illeszkedés esetén legfeljebb 
10,0-10,0m 

b) egyéb esetben legfeljebb 5,0-5,0 m mértékben. 
(3) A javasolt és a tájékoztató szabályozási elemek helye az övezeti előírások keretei között 
megváltoztatható. 
(4) A más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek helye a helyi építési szabályzat és a 
szabályozási terv módosítása nélkül változtatható. 

4. A telekalakítás általános szabályai 

4. § 
(1) Ahol az SZ-J terv irányadó telekhatár vonallal telekmegosztást jelöl, ott a telekmegosztások 
irányának meg kell egyezni az irányadó telekhatár vonal irányával. 
(2) Az SZ-J terven az övezeti jelben az „SZT” jel az SZ-J tervben meghatározott telekalakítást 
jelent, ettől eltérni a 3. §-ban foglaltak szerint lehet. 
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(3) Az SZ-J terven az övezeti jelben „K” jellel jelölt telekméret kialakult telekállapotot jelölt. 
Az így jelölt övezetbe tartozók telkek „K” jellel jelölt méretei nem változtathatók, kivéve az út 
céljára történő lejegyzését, a telekhatár rendezést. 
(4) Saroktelek az övezeti jeltől eltérő mérettel és módon is alakítható, az alábbiak szerint: 

a) kertvárosias lakóterületen a telekalakítás eredményeként létrejövő új építési telek, valamint 
a visszamaradó építési telek megengedett legkisebb területe 700 m2 

b) falusias lakóterületen és vegyes területen a telekalakítás eredményeként létrejövő új építési 
telek, valamint a visszamaradó építési telek megengedett legkisebb területe 500 m2, 
legkisebb mélysége 20,0 m, legkisebb szélessége 16,0 m. 

5. A telek beépítésének általános szabályai 

5. § 
(1) A közterület bővítéssel érintett, már beépített építési telkekre a közterület lejegyzése, a 
telekalakítás végrehajtása nélkül is adható építési engedély. Ez esetben az építési hely határait a 
tervezett közterület határtól kell számítani. 
(2)  Közterület-bővítéssel érintett beépítetlen telek csak az SZ-J terven jelölt telekalakítás 
végrehajtása után építhető be. 

6. A létesítmények elhelyezésének általános szabályai 

6. § 
(1) Az építési hely határvonalait az SZ-J terv, vagy a helyi építési szabályzat tartalmazza. 
(2) Azokban az övezetekben, ahol az SZ-J terv nem jelöl építési hely határvonalat, az épületek 
elhelyezésére szolgáló területet, az építési helyet az övezetre vonatkozó elő-, oldal-, és hátsókerti 
méretek előírásai szerint kell meghatározni. 
(3) Az építési telken lévő, az elsődleges használatot jelentő, a fő funkciót magukban hordozó 
épületek egymástól való távolsága nem lehet kevesebb a megengedett legnagyobb 
építménymagasság mértékénél. 
(4) Az építési telken lévő egyéb funkciójú épületek és a (3) bekezdésbeli épületek közvetlenül 
egymáshoz csatlakoztathatók, vagy közöttük legalább 3,0 m távolságot kell tartani – kivéve a 
védőtávolsággal telepíthető épületeket. 
(5) Utcafronti kerítés az SZ-J terven jelölt szabályozási vonalra, vagy ahol nem jelöl, a telek 
homlokvonalára létesíthető. 

II. Fejezet 

Korlátozó elemek 

7. A rendelet által elrendelten 

7. § 
(1) A település védendő területének védőterülete az annak határától számított 1000,0 m széles 
területsáv. A védőterületen belül szagos, bűzös, fertőzésveszélyes tevékenység céljára szolgáló 
építmény csak az építtető által beszerzett, az illetékes szakhatóságok jóváhagyó véleményével, az 
általuk meghatározott távolság betartásával építhető. 
(2) A temető védőterülete a telekhatártól számított 50,0 m széles területsáv. A védőterületen 
belül kegyeletsértő, a temető működését zavaró építmény nem építhető. 
(3) Egészségügyi, oktatási intézmények védőterülete a telekhatártól mért 50,0 m széles 
területsáv. A védőterületen belül állattartó épület nem építhető. 

8. Külön jogszabályban elrendelten 

8. § 
(1) Föld feletti villamos távvezetékek biztonsági övezete a szélső vezetékszáltól mérten 

a) 20 kV-os vezeték:    5,0 – 5,0 m 
(2) Gázvezeték védőtávolsága: 
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a) nagy-középnyomású vezeték:   5,0 - 5,0 m  
b) középnyomású gázvezeték:   4,0 - 4,0 m 

(3) A vízműkút védőövezete: 
a) a vízműkút belső védőövezete a kút tengelyétől márt 10 m sugarú kör 
b) a vízműkút külső védőövezete a belső övezet határától mért 100 m szélességű körgyűrű 

(4) A vízfolyások partéltől mért 6,0-6,0 m-es területsávját vízügyi fenntartósávként kell 
figyelembe venni. 

(5) A régészeti lelőhely építési tevékenységgel történő érintése feltételekhez kötött. 

III. Fejezet 

Az épített és természeti értékek, valamint a környezeti elemek védelme 

9. Környezetvédelem 

9. § 
(1) Vízvédelmi besorolás: 

a) felszín alatti vizek:  „A” fokozottan érzékeny terület 
b) felszíni vizek:   általános védett terület 

(2) A település területe a nitrátszennyezés szempontjából érzékeny terület. 
(3) A közigazgatási területen lévő zöldfelületek kialakításával és gondozásával biztosítani kell 
azt, hogy a közterületek levegőjében az emberi szervezet allergiás reakcióit kiváltó 
növényfajtáktól származó virágpor mennyisége az alábbi értéket ne haladja meg: 

a) fák, bokrok  100 pollen/m3 
b) fűfélék     30 pollen/m3. 

(4) A beépített, illetve beépítésre szánt területen, valamint annak határától mért 2000 m 
távolságon belül nőivarú nyárfa nem ültethető. 
(5) A közigazgatási területen hulladéklerakó hely – hulladékudvar kivételével – nem alakítható 
ki. 
(6) Levegőtisztaság védelmi kategóriák:  

a) Fertő-Hanság Nemzeti Park területei: ökológiailag sérülékeny terület. 
(7) Zajvédelmi övezetek: 

a) 1. övezet: Fertő-Hanság Nemzeti Park területei, valamint a központi vegyes terület 
b) 2. övezet: a meglévő és tervezett belterület kivéve a gazdasági területeket 
c) 3. övezet (csendes övezet): az SZ-J terven akként jelölt terület 
d) A csendes övezet telkein – a lakóépületek és a lakótelek rendeltetésszerű használatán kívül 

– a környezetbe zajt kibocsátó tevékenység nem végezhető, építmény nem létesíthető, a 
külső környezetbe zajt bocsátó intézményi funkció nem telepíthető. 

(8) A közigazgatási terület felszíne szennyeződésérzékenységi szempontból érzékeny 
kategóriába esik. 

10. Táj- és természetvédelem 

10.  § 
(1)  A Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz tartozó területek lehatárolását az SZ-J terv tartalmazza. 
(2) A roncsolt felületek rekultivációs célja: erdősítés. 

11. Értékvédelem 

11.  §  
(1) A helyi egyedi védelem alatt álló értékeket az SZ-J terv tartalmazza. 
(2) Településképi szempontból meghatározó terület lehatárolását az SZ-J terv tartalmazza. 
(3) A régészeti lelőhely határát az SZ-J terv tartalmazza. Régészeti értékek előkerülése esetén a 
külön jogszabály szerint kell eljárni. 
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12. Zöldfelületek 

12.  § 
(1) A nem közterületi zöldfelületek közül az intézmények kertjeit az intézmény jellegének 
megfelelően kell kialakítani. 
(2) A gazdasági területek telkeinek le nem burkolt és be nem épített felszínét gondozott 
zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. 
 

MÁSODIK RÉSZ  

Területfelhasználási, övezeti előírások 

IV. Fejezet 

Terület-felhasználás az általános és a sajátos használat szerint 

13. § 
(1) A település igazgatási területének tagolódása: 

a) beépített és beépítésre szánt terület, 
b) beépítésre nem szánt terület, 

(2) Beépített és beépítésre szánt terület 
a) Lakóterület 

1. kertvárosias      Lke 
2. falusias      Lf. 

b) Vegyes terület 
1. településközpont      Vt 
2. központi      Vk 

c) Gazdasági terület 
1. kereskedelmi, szolgáltató    Gksz 
2. egyéb ipari      Gipe 

d) Különleges terület 
1. egykori lokátor állomás területe   Klk 

(3) Beépítésre nem szánt terület 
a) Különleges terület  

1. temető      Kt 
2. sportpálya      Ksp 

b) Közlekedési terület 
1. közút terület       KÖu 

c) Közműterület       Köm 
d) Zöldterület 

1. közkert      Zkk 
e) Erdőterület     

1. védelmi erdő      Ev 
2. gazdasági erdő     Eg 
3. közjóléti erdő     Ek 

f) Mezőgazdasági terület    
1. általános      Má 
2. gazdálkodási       MáG 
3. gyep      Mágyep 

g) Vízgazdálkodási terület     V 
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V. Fejezet 

Beépítésre szánt terület 

13. Lakóterület 

14.  § 
(1) A lakóterület besorolása sajátos használat szerint: 

a) falusias lakóterület    Lf 
b) kertvárosias lakóterület   Lke 

(2) Telekméretek 
a) A kialakítható legkisebb telek méreteit az övezeti előírások tartalmazzák. 

(3) Beépítés 
a) Kialakult, oldalhatáron álló építésű telektömbökben minden esetben, az újonnan 

kialakított, oldalhatáron álló beépítésű telektömbökben a 18,0 m-nél keskenyebb telkeken az 
épületeket az oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1,0 m távolságban kell elhelyezni. 

b) Az építési hely előkerti határvonala egyben építési vonal is.  
c) Az oldalhatáron álló építési hely – beépítetlen tömbben – K-Ny-i telekfekvésnél az északi 

oldalhatáron, É-D-i telekfekvésnél a keleti oldalhatáron, ÉK-DNy-i telekfekvésnél az észak-
nyugati oldalhatáron áll. A már többnyire beépült tömbben az építési hely a tömbre jellemző 
beépítési oldalon áll. 
(4) Az építési hely határait az SZ-J terv tartalmazza, vagy amennyiben a tervlap nem jelöli, a 
következő rendelkezés alapján kell azt meghatározni. 

a)  
  

beépített tömbben 
beépítetlen tömbben, vagy 

legalább három egymás melletti 
beépítetlen teleknél 

 szabadonálló oldalhatáron álló szabadonálló oldalhatáron álló 
előkert kialakult 5,0 m 

oldalkert 3,0 m 6,0 (4,5 m∗∗) 3,0 m 6,0 m 
hátsókert 6,0 m (4,0 m∗) 6,0 m (4,0 m∗) 

∗amennyiben a telekmélység 20,0 m-nél kisebb 
∗∗amennyiben a telekszélesség 16,0 m-nél kisebb 
b) Az oldalhatáron álló beépítési módú tömbben amennyiben egy telek mindkét 

oldalhatárához hozzáépültek a szomszédos telkek épületei, az érintett telek szabadonállóan 
beépíthető. 

c) A 16,0 m széles, vagy annál keskenyebb telken az építési hely ez esetben a tömbre 
jellemző beépítési oldaltól 1,0 m, a másik oldalhatártól 3,0 m. 
(5)  Saroktelken az épületeket egy épülettömbben, közvetlenül egymáshoz csatlakoztatva kell 
megépíteni. 
(6) A lakóterület telkeit el kell látni: 

a) közműves villamos energia vezetékkel, 
b) közműves ivóvíz vezetékkel, 
c) közüzemi szennyvízvezetékkel. 

(7)  A területre vonatkozó környezetvédelmi előírások: 
a) zajvédelem:   üzemi zaj megengedett értéke:  nappal  50 dB/A 

éjjel  40 dB/A 
b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés. 

 

14. A falusias lakóterület építési előírásai 

15.  § 
(1) A falusias lakóterületen telkenként elhelyezhetők: 

a) fő funkciót hordozó épületként 
1. egy, legfeljebb kétlakásos lakóépület, 
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2. önállóan, vagy az egyik lakás helyén kialakított, a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró 
hatású kereskedelmi, szolgáltató és közműipari építmény, 

3. a lakókörnyezetet zajjal, rezgéssel, porral és légszennyező anyaggal nem zavaró, a 
település lakótömbjeiben szokásos mértékű gépjármű és személyforgalmat meg nem haladó 
vonzású, legfeljebb egy átlagos lakóteleknyi területet igénylő kisipari, kisüzemi (mezőgazdasági 
vagy ipari) építmény. 

b) a fő funkciót kiegészítő épületként 
1. gépjármű és egyéb tároló 
2. állattartó épület 
3. kisipari műhely 

(2) A telkeken a b) bekezdésben felsorolt épületek csak az a) bekezdésben felsorolt épületek 
egyidejű építése esetén építhetők. 
(3) Az építési helyen belül az előkerti építési hely határvonalon, vagy ahhoz legközelebb csak 
az a) bekezdésben felsorolt épületek építhetők. 
(4) Egyéb épület, építmény – kivéve a gépkocsi tárolót és a közművek műtárgyait – az építési 
helyen belül az előkerti építési hely határvonaltól mérten 13,0 m-en túl építhető az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályban foglaltakat is figyelembe 
véve. 
(5) Övezeti előírások 

  

70035205,3

  5030



SZ
Lf  

Lf  

SZTK

KKSZ
Lf



    

Az építési    
hely 

elhelyezkedése 
tömbönként 

 

szabadon álló 
 

oldalhatáron álló szabadonálló 

 
Beépíthetőség 

legnagyobb 
beépítettség /%/ 

 
30% 

 
30% 

 
30% 

 legkisebb 
zöldfelület /%/ 

50% 50% 50% 

 
Épület 

legnagyobb 
építménymagasság 

/m/ 

 
3,5 m 

 
3,5 m, figyelemmel 

a településkép 
védelméről szóló 
önkormányzati 

rendeletre  

 
kialakult 

 szélesség /m/ 
mélység /m/ 

telekméret /m2/ 

20,0 m 
35,0 m 
700 m2 

18,0 m 
35,0 m 
700 m2 

szabályozási terv 
szerint Telekalakítás 

 
 

15. Kertvárosias lakóterület 

16. § 
(1) A kertvárosias lakóterületen telkenként elhelyezhető  

a) egy kétlakásos lakóépület 
b) önállóan, vagy az egyik lakás helyén a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, 

szolgáltató, vendéglátó épület 
c) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület a fő funkciót 

kiegészítő épületként 
d) gépjármű és egyéb tároló. 
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(2) Övezeti előírások 
  

80040205,3

  5030
1



O
Lke  

80040205,4

  5030
2



O
Lke  

Az építési    
hely 

elhelyezkedése 
tömbönként 

 

Oldalhatáron álló 
 

Oldalhatáron álló 
 

 
Beépíthetőség 

legnagyobb 
beépítettség /%/ 

 
30% 

 
30% 

 legkisebb 
zöldfelület /%/ 

50% 50% 

 
Épület 

legnagyobb 
építménymagasság 

/m/ 

 
3,5 m 

 
4,5 m 

 szélesség /m/ 20,0 m 20,0 m 
Telekalakítás mélység /m/ 40,0 m 40,0 m 

 telekméret /m2/ 800 m2 800 m2 

 
  

700405,3

  5030
1

−

O
Lke  

70030205,4

  5030
2



O
Lke  

Az építési hely elhelyezkedése tömbönként 
 

Oldalhatáron álló 
 

Oldalhatáron álló 
 

 
Beépíthetőség 

legnagyobb beépítettség /%/  
30% 

 
30% 

 legkisebb zöldfelület /%/ 50% 50% 
 

Épület 
legnagyobb 

építménymagasság /m/ 
 

3,5 m 
 

4,5 m 
 szélesség /m/ - 20,0 m 

Telekalakítás mélység /m/ 40,0 m 30,0 m 
 telekméret /m2/ 700 m2 700 m2 

 

16. Vegyes terület 

17. § 
(1) A vegyes terület besorolása sajátos használat szerint: 

a) településközpont     Vt 
b) központi vegyes   Vk 

(2) Telekméretek 
a) A kialakítható telek legkisebb átlagos méreteit az övezeti jel tartalmazza. 

(3) Beépítés 
a) Kialakult, oldalhatáron álló építésű telektömbökben az épületeket az oldalhatárra, vagy 

attól legfeljebb 1,0 m távolságban kell elhelyezni 
b) Az oldalhatáron álló építési hely a tömbre jellemző beépítésű oldalhatáron áll. 

(4) A terület telkeit el kell látni: 
a) közműves villamos energia vezetékkel, 
b) közműves ivóvíz vezetékkel, 
c) közüzemi szennyvízvezetékkel, 
d) a csapadékvíz elvezetésére szolgáló legalább nyílt árokkal. 

(5) A területre vonatkozó környezetvédelmi előírások: 
a) zajvédelem:   
1.  településközpont területen üzemi zaj megengedett értéke:  nappal  55 dB/A 

éjjel  45 dB/A 
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2. intézményi területen üzemi zaj megengedett értéke:   nappal  55 dB/A 
éjjel  45 dB/A 

b) kötelező szennyvízcsatorna rákötés. 
 
 

17. Településközpont terület 

18. § 
(1) A településközpont területen  

a) fő funkciót hordozó épületként 
1. több önálló rendeltetési egységet magában foglaló, legfeljebb kétlakásos lakó, valamint 

nem csak a helyi lakosságot szolgáló intézményi, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 
szálláshely-szolgáltató, egyházi, oktatási, igazgatási, egészségügyi, szociális, szórakoztató 
épületek és sportépítmények építhetők. 

b) fő funkciót kiegészítő épületként 
2. a saját szükséglet kielégítésére szolgáló állattartó épület és telken folyó tevékenységből 

adódó tároló épület. 
(2) Az (1) a) bekezdésben felsorolt épületek közül az intézményi – oktatási, egészségügyi, 
szociális – épülettel beépített, vagy beépítésre kerülő telken az intézmény működtetéséhez 
kapcsolódó, legfeljebb két lakás építhető úgy, hogy a lakások az intézménnyel egy épületben 
kerülnek kialakításra. 
(3) Egyéb, az (1) a) bekezdésben felsorolt épületek a beépítés szabályai között a telkeken 
egymástól különálló épületként is építhetők. 
(4) Melléképület csak a saját szükséglet kielégítésére szolgáló állattartó épület és a telken folyó 
tevékenységből adódó tároló épület építhet. 
(5) Az építési hely határait az SZ-J terv tartalmazza, vagy amennyiben a tervlap nem jelöli, a 
következő rendelkezés alapján kell azt meghatározni. 
 

  
beépített tömbben 

beépítetlen tömbben, vagy 
legalább három egymás melletti 

beépítetlen teleknél 
 szabadonálló oldalhatáron álló szabadonálló oldalhatáron álló 

előkert kialakult 5,0 m 
oldalkert 3,0 m 6,0 m (4,5 m∗∗) 3,0 m 6,0 m 
hátsókert 6,0 m (4,0 m∗) 6,0 m (4,0 m∗)  

∗amennyiben a telekmélység 20,0 m-nél kisebb 
∗∗amennyiben a telekszélesség 16,0 m-nél kisebb 

 

(6) Övezeti előírások 
  

100050200,6

  4040



O
Vt  

160040400,6

  3050



SZ
Vt  templom

SZT

SZ
Vt





0,12

  3060  

Az építési    
hely 

elhelyezkedése 
tömbönként 
 

oldalhatáron álló 
 

szabadonálló szabadonálló 

 
Beépíthetőség 

legnagyobb 
beépítettség /%/ 

 
40% 

 
50% 

 
60% 

 legkisebb 
zöldfelület /%/ 

40% 30% 30% 

 
Épület 

legnagyobb 
építménymagasság 

/m/ 

 
6,0 m, figyelemmel 

a településkép 
védelméről szóló 
önkormányzati 

rendeletre 

 
6,0 m 

 
12,0 m 
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 szélesség /m/ 20,0 m 40,0 m  

SZ-J terv szerint 
Telekalakítás mélység /m/ 50,0 m 40,0 m  

 telekméret /m2/ 1000 m2 1600 m2  
Kizárólagos 

használat 
   templom 

Egyéb    Az övezetben egyházi 
építmény és annak kertje 
létesíthető. 
A megengedett építmény-
magasságot a templom 
magassága jelentősen 
meghaladhatja. 

 

18. Központi vegyes terület 

19. § 
(1) A központi vegyes területen igazgatási épület, egészségügyi, szociális, hitéleti, oktatási és 
kutatási építmény és az ezek működtetését végző személyzet és a tulajdonos számára lakások, 
valamint a működéshez kapcsolódó gazdasági, valamint állattartó építmények helyezhetők el. 
(2) Övezeti előírások 
 

  

5000/100/450,6,

  7020





K

SZ
Vk  

Az építési hely elhelyezkedése tömbönként 
 

Szabadonálló 
 

Beépíthetőség legnagyobb beépítettség /%/ 20% 
 legkisebb zöldfelület /%/ 70% 
 

Épület 
legnagyobb 

építménymagasság /m/ 
meglévő épület bővítése esetén: kialakult 

új épület építése esetén: 6,0 m 
 szélesség /m/ 45,0 

100,0 
5000 m2 

Telekalakítás mélység /m/ 
 telekméret /m2/ 
 előkert 

oldalkert 
 

hátsókert 

10,0 m 
20,0 m a temetővel, 5,0 m a lakóterülettel 

határos telekhatártól mérten 
10,0 m 

 

19. Gazdasági terület 

20. § 
(1) A gazdasági terület besorolása a sajátos használat szerint: 

a) kereskedelmi, szolgáltató terület   Gksz 
b) egyéb ipari terület   Gipe 

20. Kereskedelmi, szolgáltató terület 

21. § 
(1) A kereskedelmi, szolgáltató területen kereskedelmi, szolgáltató, raktározó és jelentéktelen 
mértékben zavaró hatású termelő létesítmények építhetők. 
(2) A Gksz jelű övezetben a gazdasági épületben a tevékenység folytatásához szükséges 
legfeljebb egy lakás létesíthető. 
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(3) Övezeti előírások  
  

20000,8

  4030
1

−−

SZ
Gksz  

600090600,6

  4030
2



SZ
Gksz  

350070500,6

  4030
2



SZ
Gksz  

 
Az építési    

hely 

elhelyezkedése 
 
 

szabadonálló 
 
 

szabadonálló 
 
 

szabadonálló 
 
 

 
Beépíthetőség 

legnagyobb 
beépítettség /%/ 

 
30% 

 
30% 

 
30% 

 legkisebb 
zöldfelület % 

40% 40% 40% 

 
Épület 

legnagyobb 
építménymagasság 

/m/ 

 
8,0 m 

 
6,0 m 

 
6,0 m 

legkisebb szélesség /m/ - 60,0 m 50,0 m 
kialakítható mélység /m/ - 90,0 m 70,0 m 
telekméretek telekméret /m2/ 2000 m2 6000 m2 3500 m2 

Egyéb   Ipari, kistermelői, kereskedelmi raktározási, 
szolgáltatások épületei, építményei építhetők. 

(4) A kereskedelmi, szolgáltató terület telkeit el kell látni: 
a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
c) közműves szennyvízvezetékkel 
A telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető. 

(5) A területre vonatkozó környezetvédelmi előírások: 
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület 
b) kötelező hulladékszállítás, 
c) kötelező szennyvízcsatorna rákötés. 

(6) A kereskedelmi, szolgáltató terület telkein, ahol az SZ-J terv jelöli 10,0 m szélességű 
takaró-védőfásítást kell létrehozni. A védőfásítás háromszintű növényzetből álljon – 
alacsony cserje, magas cserje, lombos fa és fenyő vegyesen – tömör zárású legyen. A 
fásítás 40%-át őshonos fa és cserje fajok alkossák. 
Az iparterület telkeinek le nem burkolt és be nem épített területét zöldfelületként kell 
kialakítani és fenntartani. A zöldfelület összes területét számítva legalább 150 m2-ként 
egy lombos fát kell elültetni. 

21. Egyéb ipari terület 

22. § 
(1) Az övezetben kis és közepes méretű vállalkozások számára alakíthatók telkek, 
építhetők épületek. 
(2) Az ipari területen raktározási, termelési építmények építhetők. Lakás nem építhető. 
(3) Övezeti előírások: 
 

övezeti besorolás 

5000100500,9

  3050



SZ
Gipe  

beépítési mód szabadonálló 
megengedett legnagyobb 

beépítettség: 
 

50% 
kialakítandó legkisebb 

zöldfelület 
 

30% 
megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
 

9,0 m 
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kialakítható legkisebb 
telekterület: szélesség /m/ 

                     mélység /m/ 
                   telekméret /m2/ 

 
50,0 m 

100,0 m 
5000 m2 

építési hely határai: 
előkert /m/ 
oldalkert /m/ 
hátsókert /m/ 

 
10,0 m 
10,0 m 
10,0 m 

 
 

övezeti besorolás 

300015000,6

  3050

−−−

SZ
Gip  

1000050000,9

  3050

−−−

SZ
Gip  

beépítési mód szabadonálló szabadonálló 
megengedett legnagyobb 

beépítettség: 
 

50% 
 

50% 
kialakítandó legkisebb 

zöldfelület 
 

30% 
 

30% 
megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
 

6,0 m 
 

9,0 
kialakítható legkisebb 
telekterület: szélesség /m/ 

                     mélység /m/ 
kialakítható legkisebb-
legnagyobb 
                   telekméret /m2/ 

 
- 
- 

1500 m2 
3000 m2 

 
- 
- 

5000 m2 

10000 m2 

építési hely határai: 
előkert /m/ 
oldalkert /m/ 
hátsókert /m/ 

 
10,0 m 
5,0 m 

10,0 m 

 
10,0 m 
10,0 m 
10,0 m 

ütemezés  Első ütemben az SZ-J terven  
KöuKp+GYA jellel jelölt terület és az 
SZ-J terven eltérő ütemezésű 
területek határa vonal közötti 
terület építhető be.  

Első ütemben az SZ-J terven 
KöuKp+GYA jellel jelölt területtel 
határoltan alakítható ki telek és 
építhető be, melynek feltárását a 
KöuTe jellel jelölt útról kell 
biztosítani. 

 Az övezetek fennmaradó részein telket alakítani akkor lehet, amennyiben 
az első ütemben maximálisan kialakítható telkek legalább 35 %-ára 
építési engedéllyel rendelkeznek. 

egyéb A területeken az R. 23 § 2, bekezdésében foglaltakon túl az alábbi 
TEÁOR kódú tevékenységek és az ezeknek megfelelő típusú épületek 
építhetők: 1531-1533, 1543-1562, 1581-2052, 2416, 2430, 2521-3663, 
4511-5274, 6312, 6321, 6340, 7110-7320 

 
övezeti besorolás 

100000,9

  3050

−−

SZ
Gip  

beépítési mód szabadonálló 
megengedett legnagyobb 

beépítettség: 
 

50% 
kialakítandó legkisebb 

zöldfelület 
 

30% 
megengedett legnagyobb 

építménymagasság 
 

9,0 
kialakítható legkisebb 
telekterület: szélesség /m/ 

                     mélység /m/ 
kialakítható legkisebb-

 
- 
- 

10000 m2 
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legnagyobb 
                   telekméret /m2/ 
építési hely határai: 

előkert /m/ 
oldalkert /m/ 
hátsókert /m/ 

 
10,0 m 
10,0 m 
10,0 m 

(4) Az ipari terület telkeit el kell látni: 
a) közüzemi villamos energia vezetékkel, 
b) közüzemi ivóvízvezetékkel, 
c) közműves szennyvízvezetékkel, 
A telekről csapadékvíz közterületre nem vezethető. 

(5) A területre vonatkozó környezetvédelmi előírások: 
a) zajvédelmi besorolás: gazdasági terület, 
b) kötelező hulladékszállítás, 
c) kötelező szennyvízcsatornára rákötés. 

(6) Az ipari területek SZ-J terven jelölt területein meglévő telephely esetében legalább 
10,0 m, újonnan kialakításra kerülő telephely esetében legalább 15,0 m szélességű 
takaró-védőfásítást kell létrehozni az Sz-J terven jelöltek szerint. A védőfásítás 
háromszintű növényzetből álljon – alacsony cserje, magas cserje, lombos fa és fenyő 
vegyesen – tömör zárású legyen. A fásítás 40%-át őshonos fa és cserje fajok alkossák. 
 

Az iparterület telkeinek le nem burkolt és be nem épített területét zöldfelületként kell 
kialakítani és fenntartani. A zöldfelület összes területét számítva legalább 150 m2-ként 
egy lombos fát kell elültetni. 

22. Különleges terület 

23. § 
(1) A különleges terület besorolása a sajátos használat szerint 

a) egykori lokátor állomás Klk 
(2) A különleges terület telkeit el kell látni: 

a) közműves villamosenergia vezetékkel, 
b) közműves szennyvízvezetékkel 
c) közműves ivóvízvezetékkel, 
d) az egykori lokátor állomás területét legalább zárt szennyvíztárolóval 
e) a telkekről csapadékvíz a közterületre nem vezethető. 

 

VI. Fejezet 

Beépítésre nem szánt terület 

23. Különleges terület 

24.  § 
(1) A különleges terület besorolása a sajátos használat szerint: 

a) temető terület    KbT 
b) sportterület    KbSp 

24. Temető terület 

25. § 
(1) A temető területén a sírkert és kiszolgáló épületek helyezhetők el. 
(2) Övezeti előírások: 

Beépítési mód:      szabadonálló 
Megengedett legnagyobb beépítettség:   3% 
Kialakítandó zöldfelület minimuma:   80% 
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Megengedett legnagyobb építménymagasság:  6,0 m 
Alakítható telek:      kialakult 
Építési hely határai:     minden telekhatártól 20,0 m. 

25. Sportterület 

26.  § 
(1) A sportterületen a községi sportpálya és a sporttal kapcsolatos kiszolgáló létesítmények 
helyezhetők el. 
(2) Övezeti előírások: 

Beépítési mód:      szabadonálló 
Megengedett legnagyobb beépítettség:   5% 
Kialakítandó zöldfelület minimuma:   80% 
Megengedett legnagyobb építménymagasság:  6,0 m 
Alakítható telek:      szabályozási terv szerint 
Építési hely határai:     a telekhatároktól 10,0 m 

26. Közlekedési és közműterület 

27. § 
(1) A közlekedési és közműterületek besorolása a sajátos használat szerint: 

a) közútterület      KÖu 
b) közműterület      Köm 

(2) Közúti terület az SZ-J tervlapon KÖu jellel ellátott terület. 
(3) A közúti terület szabályozási szélességeit az SZ-J terv tartalmazza a következők szerint: 

a) a tervezett, illetve módosított szabályzási szélességet számadat jelöli 
b) a meglévő, megmaradó szabályozási szélesség jele: „M” 

(4) Az SZ-J tervlapon KÖu jellel ellátott közlekedési terület közlekedéshálózatban betöltött 
szerepe szerinti besorolása: 

a) Országos közúthálózatba tartozó utak 
1. országos mellékút     KÖuM 
2. II. rendű főút    KÖuF 

b) Helyi utak 
1. települési mellékút (településközi út) KÖuTE 
2. mezőgazdasági út     KÖuMG 
3. kiszolgálóút     KÖu 
4. gyalogút      KÖuGYA 
5. gyalogos és kerékpáros út    KÖuKP+GYA 

(5) A közutak területén az 1. függelékben ábrázoltaknak megfelelő, vagy azzal legalább 
egyenértékűnek tekinthető útépítési elemeket kell kialakítani. 
(6)  Újrónafő közigazgatási területén a nem az országos közúthálózatba tartozó utakat az alábbi 
tervezési osztályba soroltak. 

a) Külterületi utak 
1. Jánossomorja - Újrónafő - Mosonmagyaróvár települési mellékút: K.VIII.A.60 
2. Császárrét. 86. sz. főút települési mellékút: K. VIII.A.60 

 

b) Belterületi utak 
ba) Kiszolgáló utak, tervezett kiszolgáló utak 
1. B. VI. d. A,B. 40 
bb) Gyalogutak 
1. B. X. 

(7) Közúti zöldfelület az SZ-J tervlapon KÖuZ jellel ellátott terület. 
(8) A közúti zöldfelület a közutak azon, nem gépjárműves közlekedésre szánt területe, melyen a 
közlekedést nem akadályozó növényzet telepíthető. 
(9) Közterületi parkoló az SZ-J tervlapon KÖuP jellel ellátott terület. 
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(10) Közműterület a Köm jellel jelzett terület: 
a) a vízműkutak számára kijelölt terület Köm vízmű jellel ellátott telek területe. 
b) a víztorony számára kijelölt terület a  Köm víztorony jellel ellátott telek területe. 
c) a szennyvízátemelők számára jelölt terület a Köm szennyvízátemelő jellel ellátott telek 
területe. 
d) a gázfogadó számára jelölt terület a Köm gázfogadó jellel ellátott telek területe. 

27. Zöldterület 

28. § 
(1) A zöldterületek besorolása sajátos használat szerint 

a) közpark Zkp 
b) díszkert  Zdk 
c) játszótér  Zjt 

(2) A zöldterületek legfőbb alkotóeleme a növény, ezért a zöldterületeket funkciójuknak 
megfelelően magas díszértékű növényzettel kell beültetni. 
(3) A zöldterületek telkén épület nem építhető, azon kerti melléképítmények, szobrok, köztéri 
tárgyak helyezhetők el. A meglévő épület bővítést nem eredményező felújítása lehetséges. 

 

28. Erdőterület 

29. § 
(1) Az erdőterület besorolása sajátos használat szerint 

a) Védelmi erdő    Ev 
b) Gazdasági erdő   Eg 
c) Egészségügyi szociális erdő  Ee 

(2) Erdőterület az SZ-J terven akként jelölt terület. 
 

30. § 
(1) A védelmi erdő övezetében épület nem építhető. 
 

31. § 
(1) A gazdasági erdő övezetben az erdőműveléshez szükséges építmények 0,5%-os 
beépítettséggel, 4,5 m-es megengedett legnagyobb építménymagassággal építhetők azzal, hogy 
az erdei kilátó, magasles kivételével az épület párkánymagassága a 4,5 m-t nem haladhatja meg. 
 

32. § 
(1) Az egészségügyi erdő övezetben az erdei pihenést, testedzést szolgáló melléképítmények 
építhetők. 

29. Vízgazdálkodási terület 

33. § 
(1) Vízgazdálkodási terület az SZ-J terven V jellel jelölt terület. 

30. Mezőgazdasági terület 

34. § 
(1) Az általános mezőgazdasági terület besorolása a sajátos használat szerint 

a) általános mezőgazdasági terület  Má 
b) gazdálkodási terület    MáG 
c) gyepgazdálkodási terület  MáGyep 
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35. § 
(1) Az általános mezőgazdasági terület övezetben épület nem építhető. 
 

36. § 
(1) A mezőgazdasági gazdálkodási terület növénytermesztésre szolgál. A területen lakóépület, 
valamint nagy energia- és vízfogyasztású, nagy külső forgalmat indukáló építmény nem 
helyezhető el. 
(2) Birtokközpont az SZ-J terven MáG1 jellel jelölt területen alakítható ki. 
 

37. § 
(1) A gyep művelési ágú területeken épület nem, állattartó karán, szénatároló építhető. 

31. Közműellátás 

38. § 
(1) A közterületeken, közlekedési területeken a közmű vezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy a 
területen a védőtávolságok betartásával legalább az alábbi közművek elhelyezhetők legyenek: 

a) térszín alatt: 
1. ivóvíz vezeték 
2. szennyvíz vezeték 
3. gázvezeték 
4. távbeszélő földkábel 

b) térszín felett: 
1. telefon vezeték 
2. kábel TV vezeték 
3. nyílt vagy fedett csapadékvíz elvezető árok 

(2) A tervezési területen megvalósuló építmények oltóvíz ellátását biztosítani kell.  
(3) A közműves ivóvíz hálózatot az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló jogszabályban 
előírtak figyelembevételével kell kialakítani. 
(4) A vízvezeték-hálózatot körvezetékes módon kell kiépíteni. 

32. Hatályba léptető és záró rendelkezések 

39. § 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 
 

Kertész Attila   Dr. Péntek Tímea 
polgármester     jegyző 

 
 

Kihirdetési záradék 

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hivatalának hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 
a mai napon megtörtént. 
 

Újrónafő, 2018.  

 

Dr. Péntek Tímea 
jegyző 
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1. melléklet a …./2018. (…….) önkormányzati rendelethez 
 
2. melléklet a …./2018. (…….) önkormányzati rendelethez 
 
1. függelék a …./2018. (…….) önkormányzati rendelethez 
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1. ELŐZMÉNYEK 
 
1.1. Megbízási és tervi előzmények 
 
A módosítás célja és oka 
Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete még 2016. év végén, 96/2016. 
(X.13.) határozatában döntött arról, hogy egységes szerkezetbe foglaltatja helyi építési 
szabályzatát és annak mellékleteit, egyúttal megfelelteti azokat a magasabb szintű 
jogszabályoknak.  
Az önkormányzat jelezte továbbá, hogy meg szeretné teremteni a lehetőségét annak, 
hogy a nagyméretű lakótelkek minél szélesebb körét lehessen beépíteni (106/2016. 
(XI.7.) határozat). A beépítési lehetőségek feltárására tanulmányterv készítésére tettünk 
javaslatot, mely meg tudja alapozni a rendezési terv módosítását, de erre végül nem 
került sor, mert 2017. év elején megkezdődött az arculati kézikönyv és településkép 
védelméről szóló rendelet kidolgozása ((26/2017. II.27.) határozat) 
Mind a kézikönyv kidolgozása, mind a rendelet elkészítése meg kellett, hogy előzze 
immár a helyi építési szabályzat felülvizsgálatát, mivel a terveknek egymással 
összhangban kell lenniük, vagyis a helyi építési szabályzat nem lehet ellentétes a 
településkép védelmi rendelettel.  
A kézikönyvben lehatárolásra kerültek a településképi szempontból meghatározó 
területek és a helyi értékek újfent számbavételre kerültek. Az örökségi értékek és a 
meghatározó területek védelméről szóló rendelkezések a településkép védelméről szóló 
rendeletben kerültek meghatározásra. 
A településkép védelméről szóló rendeletet a testület a 13/2017. (XII.29.) önkormányzati 
rendelettel, a településképi arculati kézikönyvet a 109/2017. (XII.29.) önkormányzati 
határozattal hagyta jóvá. 
 
Újrónafő község teljes közigazgatási területére kiterjedő szabályozási tervét és helyi 
építési szabályzatát 2003. év végén ((12/2003. (XII. 12) ÖK rendelet), településszerkezeti 
tervét 2004. év elején ((3/2004. (I. 29.) KT határozat) hagyta jóvá a település képviselő-
testülete. Az elmúlt másfél évtizedben a belterület kisebb egységeit érintően a rendezési 
terv többször módosításra került.  
 
Az alaprendelet magasabb rendű jogszabályokkal való megfeleltetése időszerűvé vált, 
különösen annak tükrében, hogy a vonatkozó, magasabb rendű jogszabályokat is jelentős 
változtatás érintette.  
 
Jelen eljárás során a tervezés a jogszabályi megfeleltetésre terjed ki, tartalmi, így pl. 
övezeti besorolást érintő módosításra nem. 
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1.2. A tervezési eljárás folyamata 
 
A tervezési eljárás állami főépítészi eljárásban került megindításra.  
 
A települési önkormányzat 2017. évben rendeletet alkotott a partnerségi egyeztetés 
szabályairól. Az állami főépítészi eljárásban a településrendezési eszköz tervezetét a 
polgármester a záró szakmai vélemény megkérése előtt véleményezteti a partnerekkel. A 
polgármester a beérkezett véleményt ismerteti a képviselő-testülettel – a döntés 
átruházása esetén a döntésre jogosulttal –, amely elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 
képviselő-testület, illetve átruházás esetén a döntésre jogosult dönt. A vélemény el nem 
fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés 
dokumentálásával, közzétételével lezárul. Ezt követően az állami főépítésztől záró 
szakmai vélemény kérhető. 
 

2. RENDEZÉSI LEÍRÁS 
 
Módosítások: 
 

- a szabályozási terven (rajzi munkarész) feltüntetett elemek a vonatkozó, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján kerültek 
meghatározásra. Vagyis a kötelező és irányadó elemek helyett, kötelező, javasolt, 
tájékoztató és más jogszabály által elrendelt elemek kerültek alkalmazásra a 
tervlapon, valamint a rendeletben. 
 

- rögzítésre került, hogy az újonnan alkalmazott, vagyis a javasolt és tájékoztató, 
valamint más jogszabály által elrendelt elemek helye milyen módon változtatható 
meg. 

 
- a rendelet szerkezetében „Korlátozó elemek” fejezetcímmel kerültek elhelyezésre 

a jelenleg a rendeletben több helyen szereplő, a helyi építési szabályzat és külön 
jogszabály által elrendelt védőterületek, biztonsági övezetek. 

 
- a rendelet formai követelményei megfeleltetésre kerültek a 

jogszabályszerkesztésről szóló, többször módosított 61/2009. (XII. 14.) IRM 
rendeletnek. 

 
- az „Lf” jelű övezetre vonatkozó illeszkedési szabályok az önkormányzat kérésére 

jelen eljárásban kiegészültek az övezetre vonatkozó konkrét szabályozással. 
-  
- az épületek használatba vételére vonatkozó követelmények törlésre kerültek. 
-  
- az értékvédelmi rendelkezések összhangba kerültek a településkép védelméről 

szóló rendelettel. 
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A módosítások hatása: 
 
A változtatással a települési önkormányzat számára a hatályos, magasabb rendű 
jogszabályoknak, valamint a közelmúltban jóváhagyott arculati kézikönyvek és 
településkép védelmi rendeletnek megfelelő helyi építési szabályzat és szabályozási 
tervek fognak rendelkezésre állni. 
 
Az Lf övezetre vonatkozó konkrét előírások az önkormányzat és a hatóság munkáját 
segíteni fogják. A 18,0 méteres minimálisan alakítható telekszélesség a település újabb 
beépítésű telektömbjeiben is teljesül, miközben nem eredményezi a telkek túlzott 
mértékű felaprózását, így az utcakép változását. A település „ősibb” beépítésű részén a 
jellemző telekszélesség ugyanis 22-26 méter közötti. A változtatás a kézikönyvben és a 
településkép védelmi rendeletben meghatározott ajánlásokkal és előírásokkal nem 
ellentétes.  
 
Nyeles telek alakíthatóságát nem engedi a terv és az a továbbiakban sem javasolt. A 
tömbök feltárása javasolt, akár magánúti hálózat kialakításával. 
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3. TERVIRATOK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Képviselő-testületi határozat a településrendezési terv módosításának megindításáról 

2. Rendelet a partnerségi egyeztetés szabályairól 
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Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017 (III.10.) önkormányzati 
rendelete 

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a 
településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 

 
 
Újrónafő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. Általános rendelkezések 
 
1. § (1) E rendelet hatálya Újrónafő község (a továbbiakban: település) közigazgatási 
területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, 
településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és a településrendezési eszközök 
készítésének vagy módosításának eljárására terjed ki. 
(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 
a) a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes 
személy; 
b) a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás; 
c) nyilvántartott érdekképviseleti szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe 
tartozik; 
d) bejegyzett civil szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik; 
e) a településen működő, jogszabályban elismert egyház. 
 

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 
 
2. § (1) Újrónafő Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a partnerek 
tájékoztatásának elősegítésére a www.ujronafo.hu önkormányzati honlapon külön 
tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes 
megjelenítése érdekében. 
(2) A polgármester a partnereket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint, 
jelen rendelet mellékletében meghatározott módon tájékoztatja. 
(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, a 
településrendezési eszközökről, a települési arculati kézikönyvről és a településképi 
rendeletről az egyeztetési eljárás módjától és az egyeztetés szakaszától függően jelen 
rendelet mellékletében meghatározott helyen és módon a polgármester az értelmezéshez 
szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó 
tájékoztatást tesz közzé, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé az önkormányzati 
honlap főoldalán. 
(4) A lakossági fórum meghívóját annak időpontját megelőzően legalább 8 nappal a 
helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
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3. A partnerségi észrevételek, javaslatok közlésének és nyilvántartásának rendje 
 
3. § (1) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatás megjelenését követő 8 
napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon: 
a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes 
leadással, 
b) levélben az önkormányzat címére (9244 Újrónafő, Szabadság utca 3.) történő 
megküldéssel, 
c) elektronikus levélben a www.ujronafo.hu e-mail címre történő megküldéssel. 
(2) Lakossági fórum tartása esetén a partnereknek az írásbeli észrevételek, javaslatok 
megtételére a lakossági fórumot követő 8 napon belül, az (1) bekezdésben meghatározott 
módokon van lehetősége. 
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában az észrevétel, javaslat önkormányzathoz történő 
beérkezésének idejét kell a határidő szempontjából megtartottnak tekinteni. 
(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész táblázatban 
összegzi, amelyet az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni. 
 

4. A partnerségi észrevételek, javaslatok dokumentálásának rendje 
 
4. § (1) A határidőben beérkezett észrevételeket és javaslatokat az önkormányzati 
főépítész megvizsgálja, valamint véleményezésre megküldi a településfejlesztési 
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszköz, települési 
arculati kézikönyv vagy településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek, aki 
szakmai álláspontjáról az önkormányzati főépítészt 5 napon belül írásban tájékoztatja. 
(2) Az önkormányzati főépítész a tervezői szakmai vélemény figyelembe vételével 
valamennyi érdemi észrevételre, javaslatra választ állít össze. Az elfogadásra nem kerülő 
észrevételekre, javaslatokra adott választ érdemi indokolással kell ellátni. 
(3) Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolását az önkormányzati főépítész 
táblázatban összegzi, amelyet a polgármester közzé tesz a 2. § (1) bekezdésben 
meghatározott tárhelyen és erről hirdetményt jelentet meg az önkormányzati honlapon. 
Az összegzést tartalmazó táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni. 
 
 

5. A nyilvánosságot biztosító intézkedések 
 
5. § (1) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, települési 
arculati kézikönyv és településképi rendelet jóváhagyását, kihirdetését követő 15 napon 
belül a polgármester az elfogadott dokumentumot teljes terjedelmében feltölti 2. § (1) 
bekezdésében meghatározott tárhelyre. 
(2) A feltöltésről a polgármester a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé. 
 

6. Záró rendelkezések 
 
6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 


