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MELLÉKLET 
 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2010.(I.26.) K. számú 
határozatához  

 

 
A Településszerkezeti terv módosításai 
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Lepsény Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testületének  
 

 1/2010.(I.31. ) számú  
Rendelete 

  
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 6/2006 (IV. 7.) számú rendeletének módosításáról 

 
 

Lepsény Nagyközségi  Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv) 7.§. (3) bekezdésének c.) pontjában és 13. §. (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a Helyi Építési Szabályzatról szóló  12/2006. (VIII.30.) számú 
rendelettel módosított  6/2006 (IV. 7.) számú rendeletét  ( a továbbiakban: HÉSZ )  az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
1. §. 

 
(1) Jelen rendelet hatálya csak a mellékelt 1:2000 méretarányú Szabályozási terven jelölt területekre 

terjed ki.  
(2) Jelen rendelet mellékletét képező SZT-1 jelű, 1:2000 méretarányú tervlap részletek a HÉSZ 

mellékletét képezik.  
 

2.§. 
 
(1)  A HÉSZ 3.§. címének helyébe az alábbi cím lép: 
 „Telekalakítás és az építés feltételei” 
 

 

 (2)  A HÉSZ 3.§. (3) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:  
 „/3/ A közművesítés feltételei: 

a) Belterületen és beépítésre szánt területeken (a mezőgazdasági üzemi gazdasági területet 
kivéve) a közművesítettség vonatkozásában az emberi tartózkodásra szolgáló helyiség 
kialakítás ill.  rendeltetés módosítás feltétele a következők biztosítása: 

− közműves villamosenergia-szolgáltatás 
− közműves ivóvíz-szolgáltatás 
− közműves szennyvízelvezetés 
− a keletkező csapadékvíz elhelyezése és a kiépített hálózaton való elvezetése. 

b)  Külterületi beépítésre nem szánt területen és a mezőgazdasági üzemi gazdasági területen a 
közművesítettség vonatkozásában – a mezőgazdasági terménytárolók kivételével – az 
építés és a rendeltetés módosításának feltételei: 

− villamosenergia-szolgáltatás 
− vízellátás 
− közműves szennyvízelvezetés vagy az illetékes hatóságok által elfogadott korszerű, 

zárt szennyvízelhelyezés illetve egyedi szennyvíztisztítás 
− a telek csapadékvíz elvezetésének és elhelyezésének megoldása; a csapadékvíz nem 

vezethető kárt okozóan a szomszédos telekre, és a csapadékvíz elvezetés nem 
veszélyeztetheti a talaj állékonyságát. 

c)  Az a) ill. b) pont szerinti feltételeket legkésőbb a használatba vételig biztosítani kell.  
 

 (4)  A HÉSZ 3.§. (4) bekezdésben az „engedély csak abban az esetben adható ki,” kifejezés a „csak 
úgy lehetséges” kifejezésre módosul.  
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(5)  A HÉSZ 3.§. (5) bekezdés módosul:   
 

„Azokon a területeken, ahol az építés feltételei (terület-előkészítés, vízrendezés, 
előközművesítés, elektromos vezeték áthelyezés stb. hiánya miatt) nem biztosítottak, építeni a 
HÉSZ szerint szükséges teendők elvégzése után, az építési feltételek rendelkezésre állását 
lehetséges.” 
 

(6)  A HÉSZ 3.§. (14) bekezdése módosul az „ill. építési engedélyt kiadni” szövegrész törlésre kerül.  
 

(7)  A HÉSZ 5.§. (4) bekezdésben a „nem engedélyezhető” kifejezés „nem lehetséges” kifejezésre 
módosul.  

 

(8)  A HÉSZ 6.§. (5) bekezdése módosul:  
   

 „Ha az építési övezetekben a teleknagyság legalább 50 %-kal meghaladja a legkisebb 
kialakítható telekterület nagyságát, abban az esetben az ezen felüli területrészre az övezetben 
előírt beépítettség 50 % -a érvényesíthető, de a kialakuló beépítés így sem haladhatja meg a 
minimális teleknagyság esetében lehetséges beépítettség kétszeresét.”   

 

 
3.§. 

 
(1)  A HÉSZ 6.§. (4) bekezdés szerinti táblázat alábbi övezeteiben a beépítési mérték módosul:  
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális 
 jele  módja beépítettsége % legnagyobb építmény-

magassága (m) 
területe  

m2 
zöldfelületi 
aránya % 

Lke5 O 30 4,5 600 50 

Lke6 SZ 30 4,5 600 50 
 
(2)  A HÉSZ 6.§. kiegészül egy új bekezdéssel: 
 Az Lke2 jelű építési övezet 052/5 és 052/6 hrsz-ú (052/1 hrsz megosztásával) telkein a beépítés 

feltétele, hogy a közvilágítás és a járda a 7207 jelű közút mellett is kiépítésre kerüljön.  
 
(3)  A HÉSZ 7.§. (3) bekezdés szerinti táblázat alábbi övezeteiben a beépítési mérték módosul:  
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális 
 jele  módja beépítettsége % legnagyobb építmény-

magassága (m) 
területe  

m2 
zöldfelületi 
aránya % 

Lf2 O 25 4,5 1200 50 

Lf3 O 30 4,5 800 50 
 

 
(4)  A HÉSZ 6.§. (12) és a 7.§ (7) bekezdése szerinti az alábbiak szerint módosul:  
 

 „Új épület elhelyezése esetén gépkocsitároló – a telekadottságok függvényében, lehetőség 
szerint  - a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben ill. ahhoz telepítve alakítható ki.” 

 
 
(5)  A HÉSZ 7.§. (8) bekezdése szerinti az alábbiak szerint módosul:  
 

  „Az Lf1 és Lf3 jelű építési övezetben a védőtávolságokkal érintett telkeken csak a Szabályozási 
terven jelölt építési helyeken helyezhető épület.”  
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4.§. 
 

(1)  A HÉSZ 9.§. (3) bekezdés szerinti táblázat kiegészül egy Gksz4 jelű építési övezettel:  
 

AZ ÉPÍTÉSI TELEK 
övezeti beépítés legnagyobb épületek legkisebb minimális 
 jele  módja beépítettsége %  legnagyobb építmény-

magassága (m) 
területe m2 zöldfelületi 

aránya % 
Gksz4 SZ 30 5,0 1500 20 

 
(2) A HÉSZ 9.§-a kiegészül egy új bekezdéssel: 
 A Gksz 4 jelű építési övezetbe tartozó 165/1 hrsz-ú telek megközelítése csak a telekből 

kiszabályozandó tervezett közútról lehetséges. Épület csak a szabályozási terven jelölt építési 
helyen belül helyezhető el. Amennyiben az ingatlanon tervezett kereskedelmi, gazdasági 
tevékenység tervezett forgalma azt indokolttá teszi, az építési engedélyezés előtt forgalmi 
vizsgálat készítendő.  

 

(3)  A HÉSZ 26.§. (6) bekezdésében az „engedélyezhető” kifejezés „lehetséges”-re módosul. 
 

(4)  A HÉSZ 26.§. (9) bekezdésében az „engedélyezhető” kifejezés „lehetséges”-re módosul. 
 

(5)  A HÉSZ 27.§. (4) bekezdése kiegészül:  
 „Kivéve a Vasút utca Fő út és Temető utca közötti szakaszát (Vt9-es építési övezet 78-85 hrsz), 

ahol az előkert nagysága 10,0 m.”.  
 

(6) A HÉSZ 28.§. (3) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„/3/ A beépítésre szánt területen fő rendeltetésű épület esetében tetőfedésként az alábbi 

építőanyagok alkalmazhatók: nád, hagyományos cserép, betoncserép (kizárólag a 
hagyományokhoz illeszkedően a vörös és a vörösesbarna árnyalataiban ill. természetes 
zöld árnyalatban), korcolt lemezfedés (vörös, vörösbarna színben), bitumenes zsindely 
(vörös, vörösbarna, barna és sötétzöld színben). 

/5/ Lepsény közigazgatási területén magastetős épület 25-45 fok dőlésszöggel alakítható ki. 
Az ezektől eltérő meglévő hajlásszögű tető felújítása, átépítése esetén az eredeti 
hajlásszög megtartható.” 

 

(7)  A HÉSZ 28.§. (7) bekezdése módosul:  
 

 „Belterületen a melléképítmények közül húsfüstölő, trágyatároló, komposztáló csak a Falusi 
lakóterületi és Gazdasági terület építési övezeteiben helyezhető el.”  

(8)  A HÉSZ 29.§. előírásaiból törlésre kerül az (1) és (2) bekezdés, a (3)-as bekezdés módosul: 
 /3/ Új épület elhelyezésénél, meglévő épület átalakításánál, funkcióváltásánál, homlokzati felújításánál 

az intézmények cégéreinek, hirdetőtábláinak méretét és elhelyezését a homlokzattal együtt kell 
tervezni és kialakítani. Utólagosan cégér vagy hirdetőtábla a már kialakított homlokzat architektúráját 
figyelembe véve helyezhető el. 

 
 (9)  A HÉSZ 32.§. előírásaiból törlésre kerül:  
 (1) utolsó mondata, a (8), (9), (11), (12), (17), 18) bekezdések. 

  
 (10)  A HÉSZ 34.§. (14) bekezdése módosul:  
 

„Egyedi szennyvíztisztító csak akkor létesíthető, ha az illetékes hatóságok a tisztított szennyvíz 
vízfolyásba vezetéséhez, illetve mezőgazdasági, vagy erdőterületre történő kiöntözéséhez 
hozzájárulnak.” 
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LEPSÉNY SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA – SZT-1 JELŰ TERVLAP RÉSZLETEI 
 

 
1-es módosítás (kb. 1:4000) 

 

 
2-es módosítás (kb. 1:2500) 
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3-as módosítás (kb. 1:2000) 

 

 
5-ös módosítás (kb. 1:2500) 
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4-es módosítás (kb. 1:3000) 
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6-os módosítás (kb. 1:2000) 

 

 
7-es módosítás (kb. 1:2000) 

 
 

 


