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Sóly Község Önkormányzat Képviselo-testületének
2014. szeptember 30-án megtartott ülésérol
116/2014.(lX.30,)
határozat
SólyKözségÖnkormányzatának
Képviselo-testülete
az építettkörnyezetalakításárólés védelmérol
szóló1997.évi LXXVIII.törvény6.§-ának(1) bekezdésében
foglaltakalapján,SólyKözség71/2002.
(VIA.)sz.határozattal
elfogadott
Településszerkezeti
tervétazalábbiakszerintmódosítja:
1) A Településszerkezeti
tervövezeteinek
leírásaa következo
fejezettelegészülki:
"Különlegesbeépítésrenemszántrekreációsterületövezete
Kkr
A településbelterületéntalálhatóegyik legjelentosebb
összefüggozöldfelület,mely elsosorbana
lakosságrekreációs
igényeitelégítiki és melynekterületénhelyezkedik
el a KirályiKardEmlékhely.
Az
övezetterületemegközelítoleg
6,3 ha, és a koraitelepülésmagtól
nyugatra,az utóbbiévtizedekben
kialakítottlakóterületektol
délretalálható,déli,keskenyszakaszaa temetoignyúlik.A lakóterületek
további,tervezettbovítésenyugatróloleli körül.Megközelítése
kedvezo,a településközpontjafelol
lehetséges.
Az övezetterületéna kozösségirekreációscélokmagvalósítását
biztosítóépítmények
helyezhetok
el,alapvetoen
alacsonybeépítettséggel.
Különlegesbeépítésre nemszánthonvédelmiterületövezete
Kb-hv
Sólyközigazgatási
területének
észak-keleti
határában
találhatóösszefüggo,
megközelítoleg
36 hektár
nagyságúterület a HonvédelmiMinisztériumkezelésébenvan. A honvédelmiszempontok
érvényesülése
érdekébena területspeciálisövezetibesorolástkap.A 8. sz. foúttólészakratalálható
terület nincs aktív kapcsolatbana településbeépítettterületével,megközelítésea szomszédos
Hajmáskér
irányábóllehetséges."

2) A Településszerkezeti
tervlapjelen rendeletmellékletétképzoSze-Mtervlaponszereplo
változtatások
szerintmódosul.
Határido:
Felelos:

;

2014.október01.
BikádiLászlóKárolypolgármester
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SólyKözség
ÖnkormányzatKépviseloTestületének
8/2014.(X.01.)sz. önkormányzatirendelete
SólyKözségHelyiÉpítésiSzabályzatárólszóló
6/2002.(X.17.)sz. Önkormányzatirendeletének(továbbiakban:Rendelet)módosításáról

SólyKözségÖnkormányzatának
Képviselo-testülete
az építettkörnyezetalakításárólés védelmérol
szóló1997.éviLXXVIII.törvény6.§-ában(továbbiakban:
Étv.)62.§ (6)bekezdés6) pontjábankapott
felhatalmazása
alapján,Magyarország
helyiönkormányzatairól
szóló2011.éviCLXXXIX.
törvény13.§.
(1) bekezdés1. pontjábanés az Étv.6. § (1)bekezdésében
meghatározott
feladatkörében
eljárvaa
következoket
rendeliel:
1. § A Rendelet4. §- a az alábbibekezdésselegészülki:

,,(5)Falusiaslakó területövezetébensaroktelekeseténa minimálistelekméretértékeaz övezeti
eloírásokban
szereploérték80%-a."
2. § A Rendelet5. § (1)bekezdésehatályátveszti.
3. § A Rendelet7. § (11)bekezdéseaz alábbimódonváltozik:
"A településbelterületéna villamosenergiaellátóés távközlésimusorszóróhálózatkiépítése,bovítése
vagy rekonstrukciójacsak felszín alatti vezetésseltörténhet.Külterületena villamosenergiaellátó és
távközlésimusorszóróhálózatkiépítése,bovítésevagy rekonstrukciójaeseténtörekednikell a felszín
alattivezetéskialakítására."
4. § A Rendelet8. § (5) bekezdésehatályátveszti.
5. § A Rendelet8. § (7) bekezdésehatályátveszti.
6. § A Rendelet9. § (8) bekezdésébena területrejellemzooshonosfafajoklistájahatályátveszti.
7. § A Rendelet9. § (11)bekezdésehatályátveszti.
8. § A Rendelet17.§ (3) bekezdésd) pontjaaz alábbimódonváltozik:

.

"d) Különlegesbeépítésrenemszántterület- Temetoterülete.Jele:Kte"

9. § A Rendelet19.§ (2)bekezdésének
atelekterület
minimumát
meghatározó
pontjaazalábbi
módonváltozik:
,,-Telekterület:
minimum700m2."
10. § A Rendelet19.§ (2) bekezdéséneka telekterületmaximumátmeghatározópontjahatályátveszti.
11. § A Rendelet19.§ (2) bekezdéséneka beépítéstmeghatározópontjaaz alábbimódonváltozik:
,,-A beépítettséglegnagyobbmértéke:20%,de nemlehetnagyobbbruttó500 m2-nél."
12. § A Rendelet19.§ (2) bekezdésénekaz Elhelyezhetoépületrendeltetésérevonatkozópontjaaz
alábbimódonváltozik:

,

". Elhelyezhetoépítmény rendeltetése: lakóépület, mezo- és erdogazdasági (üzemi) építmény,
kereskedelmi,szolgáltató,vendéglátóépület,szálláshelyszolgáltatóépület,kézmuipariépítmény,helyi
igazgatási,egyházi,oktatási,egészségügyi,szociálisépület,sportépítmény.
Az ovezetbenelhelyezhetoépítménytöbb rendeltetéstis tartalmazhat.Lakófunkciójúépületlegfeljebb
két lakásosformábanhelyezhetoel,"
13. § A Rendelet19.§ (12)bekezdéseaz alábbimódonváltozik:
,,(12)Azépületaz oldalhatáron,atelekhatártól0,40- 1,00métertávolságraállhat."
14. § A Rendelet19.§ (6) bekezdésehatályátveszti.
15. § A Rendelet19.§ (10)bekezdésének"és 1 db kiszolgálóépületet"szövegrészhelyébeaz alábbi
rendelkezéslép:
"ésmelléképítményeket"
16. § A Rendelet19.§ (11)bekezdésének"nemhelyezhetoel" szövegrészeaz alábbimódonváltozik:
"kizárólagabbanaz esetbenhelyezhetoel, amennyibenigazolható,hogya szakmaieloírásoknak
megfeleloenmásholnemhelyezhetoel,"
17. § A Rendelet19.§- a az alábbibekezdésselegészülki:
,,(13)Új épületkialakításaeseténaz elokertnagysága0,0 m, az oldalkertnagysága6,0 m lehet"
18. § A Rendelet20.§ (2) bekezdésénekatelekterületminimumátmeghatározópontjaaz alábbi
módonváltozik:
,,-Telekterület:
minimum700 m2."
19. § A Rendelet20.§ (2) bekezdéséneka telekterületmaximumátmeghatározópontjahatályátveszti.

20.§ A Rendelet
20.§ (2)bekezdésének
a telekszélességet
meghatározó
pontjaazalábbimódon
változik:
,,-Telekszélesség: minimum16,Om."
21. § A Rendelet20.§ (2) bekezdéséneka beépítéstmeghatározópontjaaz"alábbimódonváltozik:
,,-Abeépítettséglegnagyobbmértéke: 20%,de nemlehetnagyoBbbruttó400 m2-nél."
22. § A Rendelet20.§ (2) bekezdésénekaz Elhelyezhetoépületrendeltetésérevonatkozópontjaaz
alábbimódonváltozik:
,,- Elhelyezhetoépítmény rendeltetése: lakóépület, mezo- és erdogazdasági (üzemi) építmény,
kereskedelmi,szolgáltató,vendéglátóépület,szálláshelyszolgáltatóépület,"kézmuipariépítmény,helyi
igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sport építmény. Az övezetben
elhelyezhetoépítménytöbb rendeltetéstis tartalmazhat.Lakó funkciójúépület legfeljebbkétlakásos
formábanhelyezhetoel,"
23. § A Rendelet20.§ (4) bekezdésehatályátveszti.
24. § A Rendelet20. § (8) bekezdésének"és 1db kiszolgálóépületet"szövegrészhelyébeaz alábbi
rendelkezéslép:
"ésmelléképítményeket"
25. § A Rendelet20.§ (9) bekezdésének"nemhelyezhetoel"szövegrészeaz alábbimódonváltozik:

"kizárólagabbanaz esetbenhelyezhetoel, amennyibenigazolható,hogya szakmaieloírásoknak
megfeleloenmásholnemhelyezhetoel."
26. § A Rendelet20.§ (10)bekezdéseaz alábbimódonváltozik:
,,(12)Az épületaz oldalhatáron,atelekhatártól0,40- 1,00métertávolságraállhat."
27. § A Rendelet20. §- a az alábbibekezdésselegészülki:
,,(11)Új épületkialakításaeseténaz elokertnagysága5,0 m, az oldalkertnagysága6,0 m lehet."
28. § A Rendelet21.§ (2) bekezdéséneka telekterületmaximumátmeghatározópontjahatályátveszti.
29. § A Rendelet21. § (2)bekezdéséneka beépítéstmeghatározópontjaaz alábbimódonváltozik:
,,-Abeépítettséglegnagyobbmértéke:30%,de nemlehetnagyobbbruttó270 m2-nél."
30. § A Rendelet21.§ (2) bekezdésénekaz Elhelyezhetoépületrendeltetésérevonatkozópontjaaz
alábbimódonváltozik:
,,- Elhelyezhetoépítmény rendeltetése: lakóépület, mezo- és erdogazdasági (üzemi) építmény,
kereskedelmi,szolgáltató,vendéglátóépület,szálláshelyszolgáltatóépület,kézmuipariépítmény,helyi
igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sport építmény. Az övezetben
elhelyezhetoépítménytöbb rendeltetéstis tartalmazhat.Lakó funkciójúépület legfeljebbkétlakásos
formábanhelyezhetoel."
31. § A Rendelet21.§ (5) bekezdésehatályátveszti.
32. § A Rendelet21.§ (8)bekezdésének"és 1db kiszolgálóépületet"szövegrészehelyébeaz alábbi
rendelkezéslép:
"és melléképítményeket"
33. § A Rendelet21.§ (9) bekezdésének"nemhelyezhetoel"szövegrészeaz alábbimódonváltozik:
"kizárólagabbanaz esetbenhelyezhetoel, amennyibenigazolható,hogya szakmaieloírásoknak
megfeleloenmásholnemhelyezhetoel."
34. § A Rendelet21.§ (10)bekezdéseaz alábbimódonváltozik:
,,(12)Az épületaz oldalhatáron,atelekhatártól0,40- 1,00métertávolságraállhat."

.

35.§ A Rendelet21.§- a az alábbibekezdésselegészülki:
,,(11)Új épületkialakításaeseténaz elokertnagysága0,0m lehet."
36. § A Rendelet22. § (3) bekezdésének"kiszolgálóépület"szövegrészehelyébeaz alábbi
rendelkezéslép:
"melléképítmény"
37. § A Rendelet22. § (7) bekezdésehatályátveszti.
38. § A Rendelet22.§ (10)bekezdésének"nemhelyezhetoel" szövegrészeaz alábbimódonváltozik:
"kizárólagabbanaz esetbenhelyezhetoel, amennyibenigazolható,hogya szakmaieloírásoknak
megfeleloenmásholnem helyezhetoel."
39. § A ReJ:1delet
23. § (2) bekezdéséneka telekterületrevonatkozópontjaaz alábbivalegészülki:

"Kialakultállapotfenntartható,
amennyiben
neméri el az eloírtminimálisértékettelekhatárrendezés
soránazeredetitelekméret,
illetveattól:t10%-aleltérotelekméret
iskialakítható."
40.§ A Rendelet
23.§ (2)bekezdésének
atelekszélességre
vonatkozó
pontjaazalábbival
egészülki:
"kivéveahol a szabályozásiterv a szabályozásivonallalmáshogyjelöli, illetve kialakultállapot
fenntartható."
41. § A RendeletA Rendelet23. § (3)bekezdésének"kiszolgálóépület"szövegrészehelyébeaz alábbi
rendelkezéslép:
"melléképítmény"
42. § A Rendelet23.§ (7) bekezdésehatályátveszti.
43. § A Rendelet23.§ (10)bekezdésének"nemhelyezhetoel"szövegrészeaz alábbimódonváltozik:
"kizárólagabbanazesetbenhelyezhetoel, amennyibenigazolható,hogya szakmaieloírásoknak
megfeleloenmásholnemhelyezhetoel,"
44. § A Rendelet23.§ (11)bekezdéseaz alábbimódonváltozik:
,,(11)Az épülethomlokzativakolataa hagyományoknak
megfelelo,halványárnyalatú,pasztell
színezetulehet"
45. § A Rendelet23.§- a az alábbibekezdésselegészülki:
,,(12)Új épületkialakításaeseténazelokertnagysága0,0 m, az oldalkertnagysága6,0 m lehet"
46. § A Rendelet24.§ (2) bekezdéséneka telekterületrevonatkozópontjaaz alábbivalegészülki:
"Kialakultállapotfenntartható,amennyibennem éri el az eloírt minimálisértékettelekhatárrendezés
soránazeredetitelekméret,illetveattól:t1O%-aleltérotelekméretis kialakítható."
47. § A Rendelet24.§ (2) bekezdéséneka telekszélességre
vonatkozópontjaaz alábbimódon
változik:
,,-Telekszélesség:minimum19,0m, kialakultállapotfenntartható."
'.
48. § A Rendelet 24. § (3) bekezdésének .,kiszolgálóépület" szövegrésze helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
"melléképitmény"

49. § A Rendelet24.§ (7) bekezdésehatályátveszti.
50. § A Rendelet24.§ (12)bekezdésének"nemhelyezhetoel" szövegrészeaz alábbimódonváltozik:
"kizárólagabbanaz esetbenhelyezhetoel, amennyibenigazolható,hogya szakmaieloírásoknak
megfeleloenmásholnemhelyezhetoel,"
51. § A Rendelet24.§ (13)bekezdéseaz alábbimódonváltozik:
,,(11)Az épülethomlokzativakolataa hagyományoknak
megfelelo,halványárnyalatú,pasztell
színezetulehet"
52. § A Rendelet25.§ (8) bekezdésének"kiszolgálóépület"szövegrészehelyébeaz alábbi
rendelkezéslép:
"melléképítmény"

53. § A Rendelet25.§ (9) bekezdésének"nemhelyezhetoel" szövegrészeaz alábbimódonváltozik:'
"kizárólagabbanaz esetbenhelyezhetoel, amennyibenigazolható,hogya szakmaieloírásoknak
megfeleloenmásholnem helyezhetoel,"
54. § A Rendelet25.§ (10)bekezdéseaz alábbimódonváltozik:
,,(11)Az épülethomlokzativakolataa hagyományoknak
megfelelo,halványárnyalatú,fehérvagytörtfehérszínezetulehet"
55. § A Rendelet26. § (3) bekezdésének"kiszolgálóépület"szövegrészehelyébeaz alábbi
rendelkezéslép:
"melléképítmény"
56. § A Rendelet26.§ (7) bekezdésehatályátveszti.
57. § A Rendelet26.§ (10)bekezdésének"nemhelyezhetoel" szövegrészeaz alábbimódonváltozik:
"kizárólagabbanaz esetbenhelyezhetoel, amennyibenigazolható,hogya szakmaieloírásoknak
megfeleloenmásholnemhelyezhetoel,"
58. § A Rendelet26.§ (11)bekezdéseaz alábbimódonváltozik:
,,(11)Az épülethomlokzativakolataa hagyományoknak
megfelelo,halványárnyalatú,pasztell
színezetulehet"
59. § A Rendelet27.§ (2) bekezdéstelekterületmaximumáravonatkozópontjahatályátveszti.
60. § A Rendelet27. § (2) bekezdéséneka beépítésrevonatkozópontjaaz alábbimódonváltozik:
,,-Abeépitettséglegnagyobbmértéke:10%,de nemlehetnagyobbbruttó250 m2-nél."
61. § A Rendelet27.§ (9) bekezdésénekaz alábbiakkalegészülki:
"Azövezetterületéndróthálóalkalmazható."
62. § A Rendelet27.§ (10)bekezdésehatályátveszti.
63. § A Rendelet27. § (13)bekezdésének"kiszolgálóépület"szövegrészehelyébeaz alábbi
rendelkezéslép:.'
"melléképítmény"

.

64.§ A Rendelet27.§ (14)bekezdésének"nemhelyezhetoel"szövegrészeaz alábbimódonváltozik:
"kizárólagabbanaz esetbenhelyezhetoel, amennyibenigazolható,hogya szakmaieloírásoknak

megfeleloen
másholnemhelyezheto
el,"

.

65. § A Rendelet27. § (15)bekezdésehatályátveszti.
66. § A Rendelet28. § (2)bekezdésének"kiszolgálóépület"szövegrészehelyébeaz alábbi
rendelkezéslép:
"melléképítmény"
67. § A Rendelet28.§ (9) bekezdésehatályátveszti.
68. § A Rendelet29. § (2) bekezdésének"kiszolgálóépület"szövegrészehelyébeaz alábbi
rendelkezéslép:

"melléképítmény"
69. § A Rendelet29. § (6) bekezdésénekaz alábbiakkalegészülki:
"Azövezetterületéndróthálóalkalmazható."
70. § A Rendelet30.§ (9) bekezdésehatályátveszti.
71. § A Rendelet31.§ (2) bekezdésének"kiszolgálóépület"szövegrészehelyébeaz alábbi
rendelkezéslép:
"melléképítmény"
72. § A Rendelet31.§ (5) bekezdésehatályátveszti.
73. § A Rendelet31.§ (6) bekezdésehatályátveszti.
74. § A Rendelet33.§ (3) bekezdésehatályátveszti.
75. § A Rendelet34. § címeaz alábbimódonváltozik:
,,34.§ Közút-Parkolóterületövezete Köu"
76. § A Rendelet35.§ (6) bekezdésehatályátveszti.
77. § A Rendelet36. § (6) bekezdésehatályátveszti.
78. § A Rendelet37.§-a hatályátveszti.
79. § A Rendelet40. § (8) bekezdésehatályátveszti.
80. § A Rendelet40.§ (4) bekezdésea külterületitelkekrevonatkozómegállapításaalábbimódon
változik:
"Azövezetterületéna külterületitelkekkörülvadvédelmicélbólvadhálóés villanypásztorlétesítheto."
81. § A Rendelet41. § (2) bekezdéseterületszélességérevonatkozópontjaaz alábbimódonváltozik:
,,- Területszélessége:minimum20,0m vagya szabályozásitervenjelölt."
82. § A Rendelet41.§ (3) bekezdésehatályátveszti.
83. § A Rendeletaz alábbi41/A§- al egészülki:

.,

,,41/A.§ KülönlegesbeépítésrenemszántrekreációsJerületKkr
(1)
Az övezet területén elhelyezhetoeka pihenést, testedzést szolgáló építmények (sétaút,
pihenohely),kulturálislétesítmények,vendéglátó-illetveparkfenntartóépület.Épületkizárólag

azépítésihelyenhelyezheto
el.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

.

Az övezetterületénkialakíthatóteleknagysága10000m2.
A beépítésmódjaszabadonálló,a beépítésmértékelegfeljebb2% lehet.
Akialakíthatóépítménymagasság
legfeljebb6,0m.
Akialakíthatózöldfelületlegalább80%.
Az övezetterületénekökológiaiadottságaimiatt(kövesaltalaj,vékonytermoréteg),valaminta
kilátás és rálátás védelem érdekébenaz eredetihezközeli természetiállapot és az eredeti
terepszintfenntartandó."

A Rendeletaz alábbi41/8 -al egészülki:

"Különleges
beépítésre
nemszántterülettemetoterület Kte

(1)

(2)
(3)

(4)

Az övezeteloírásai:
- Terület:
nincsmeghatározva
1 db tömbtelek
- Beépítésimód:
szabadonálló
- Beépítés:
maximum2 %
- Szintterületimutató: maximum0,03 (0,02+0,01tetotérben)
- Építménymagasság:maximum6.00m
- Zöldfelület: minimum80 %
- Elhelyezhetoépületrendeltetése:kegyeleti-egyházi
és parkfenntartóépület
- Gépkocsielhelyezés:OTÉKszerint,közterületiparkolóterületen
- Közüzemiközmuvesítettségmértéke:teljes
Az övezetterületebekeríthetotömör terméskovagy áttörtfa kerítéssel.A kerítésmagassága
maximum1,70m lehet.
Az övezet területéneloirt minimáliszöldfelületlegalább25 % -át fásítottankell kialakítani.A
fásítástelsosorbana gyalogutakmellettmeglévoés telepítendooshonoslombosfasorokkalkell
biztosítani.
Az övezetterületénóriásplakát,fényreklám,reklámtáblaés cégtáblanem helyezhetoel,"

84. § A Rendelet42.§-ánaka következoszövegrészetörlésrekerül:
"KiszolGálóélJület: a fo rendeltetésuépületmuködésétbiztosítóegyéb
helyiségeket tartalmazó épület"
85. § A Rendeleta jelen rendelet1.sz. mellékletébenfoglaltakkalegészülki.
86. § A Rendeletfüggelékejelen rendelet1.sz.függelékéveiegészülki.
87. § A helyiépítésiszabályzatmellékletétképezoSzabályozásiterv1.nevutervlapjaajelen rendelet
mellékletétképezoSz.l. Mjelu tervlaponjelölteknekmegfeleloenmódosul.
88. § A helyiépítésiszabályzatmellékletétképezoSzabályozásitervII/8. nevutervlapa jelen rendelet
mellékletétképezoSz.lI/B.Mjelu tervlaponjelölteknekmegfeleloenmódosul.
89. § A rendeleta kihirdetésétkövetoharmincadiknaponlép hatályba.
O.
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Eza rendeletazÖnkormányzat
hirdetotábláján
történokifüggesztéssel2014.
október01-énkihirdetésre
került.
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1.sz.melléklet:
Sólyterületére
jellemzooshonosfafajok:
Magaskoris - Fraxinusexcelsior
Koraijuhar
- Acerplatanoides
Ezüsthárs - Tiliaargentea
Kisleveluhárs - Tiliacordata
Gyertyán
- Carpinusbetulus

1.5Z.füaaelék:
A település közigazgatási területén Magyarország müemlékjegyzékeszerint az alábbi
országosvédelemalatt álló muemlékektalálhatók:
1. 5557

50041/1958

Árpád köz

Hrsz.244

Ref. templom, román stílusú,
13.századi átépítve és toronnyal
bovítve barokk stílusban a
18.században

2. 9902

14473/1985

Petofi u.9.

Hrsz.64

Lakóház, népi
Lakóház, népi

3.

10189

13193/1988

Petofi u.1.

Hrsz.66

4.

10190

13193/1988

Petofi u. 3.

Hrsz.61

Lakóház, népi
..

5.

10701

1075/1992

Sólyom köz 2.

Hrsz.65

Lakóház, népi

A település közigazgatási területén az alábbi nyilvántartott régészeti lelohelyek találhatók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hrsz.236-243, 245-250
Hrsz.244

9151
9153

Hrsz.011/8 középso része
Hrsz.011/11 északnyugati része
Hrsz.036/9 délkeleti része
Hrsz.028, 031,032,036/6,036/7,
Hrsz.027/13 keleti része
Hrsz.03/8 középso része
Hrsz.027/4 keleti része
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