Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2008. (III.14.) rendelete
a 8/2006. (V.01.) rendelettel elfogadott
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT módosításáról
Etyek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az építés helyi
rendjének biztosítása érdekében az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg.
1. §
Etyek Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2006. (V.01.) rendelet 12. § - „Az építés és a telekalakítás szabályai
- Táblázatos kimutatás - 3. oldal - Gazdasági területek” - helyére a következő kerül:

Táblázatos kimutatás - 3. oldal - Gazdasági területek
Az építési övezet
megnevezése

Az építési övezetben elhelyezhető
épületek (építmények)

Kialakítható
legkisebb
telekterület/
legkisebb
telekszélesség
m2/m

Gksz-1
Kereskedelmi
szolgáltató
gazdasági terület - 1
(mezőgazdasági
majorok,
az SZ-2 övezeti
terven –- Gmg-vel
jelölve)
Gksz-2
Kereskedelmi
szolgáltató
gazdasági terület - 2
(benzinkút)

mezőgazdasági célú építmény és
ahhoz kapcsolódó lakó, igazgatási
és egyéb irodaépület

Gksz-3
Kereskedelmi
szolgáltató
gazdasági terület - 3
(Filmstúdió)

- mindenfajta, nem jelentősen zavaró
hatású gazdasági tevékenységi célú
épület,
- a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló
lakások, szállásépületek
- igazgatási és egyéb irodaépület.,
- tömegrendezvények céljára
5000I100
szolgáló épület
- a technológiai tevékenységhez
szükséges ideiglenes létesítmények
(építési engedély nélkül)
elhelyezhetők

Beépíthető
legkisebb
telekterület/
telekszélesség/

Beépítési mód

Beépítettség
legnagyobb
mértéke

Építménymagasság
legnagyobb mértéke

Előkert
mérete a
tervezett
szabályozási szélességtöl

m2/m

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Terepszint alatti
beépítés
legnagyobb
mértéke
(pincével együtt)

5000/60

5000/60

szabadon álló

40%

16 m

-

20 %

20 %

- mindenfajta, nem jelentősen zavaró 1500/30
hatású gazdasági tevékenységi célú
épület,
- a gazdasági tevékenységi célú
épületen belül a tulajdonos, a
használó és a személyzet számára
szolgáló lakások,
- igazgatási és egyéb irodaépület.,

1500/30

oldalhatáron
álló

20 %

4,5 m

legalább
20 m

20%, a
telekhatár
mentén körben 3 szintes
növényállom.

30 %

20 m, a beépíthető
alapterület 25%-án.
A teljes
beépíthetőség
megvalósítása
esetében: 16m.
(több épület esetén
súlyozott átlagot kell
számítani)
A közbenső esetek
(7,5% és 30% közé
eső beépítettség)
megengedett építménymagasságát
interpolálással kell
meghatározni.

nincs meghatározva

5000I100

szabadon álló

30 %

Az építészeti kialakításra vonatkozó
egyedi előírások

Az építészeti kialakításra vonatkozó általános Beépítés közművesítettségi
előírások
feltétele

5000m2-nél nagyobb épület nem építhető A tetősík dőlése oromfal esetén csak 38-45
fok lehet. (Gksz-1-ben nem érvényes)
Csak vízszintes ereszvonal alkalmazható.
Manzárdtető, metszetében görbe felületű, tört
síkú tető nem építhető.
Loggia, erkély vagy más
konzolos épületrész - előtetőt, párkányt
kivéve -, nem építhető a közterületről
láthatóan.
Fém és műanyag homlokzatképzés nem
450m2-nél nagyobb épületet részekre
használható (Gksz-1-ben nem érvényes)
tagoltan kell kialakítani
A garázskapu és a tetőablak kivételével csak
álló téglalap alakú ablakok alkalmazhatóak.
(Gksz-1-ben nem érvényes)

-közműves villamos energia,
ivóvíz szolgáltatás,
-szennyvíz kezelés a 17.§
(8) pontja szerint,
-nyílt árokkal történő
csapadékvíz elvezetés

közműves villamos energia,
ivóvíz szolgáltatás,
és szennyvíz- elvezetés,
-nyílt árokkal történő
csapadékvíz elvezetés

közműves villamos energia,
ivóvíz szolgáltatás,
és szennyvíz- elvezetés,
zárt csapadékvíz elvezetés

30 %

40 %

2. § Záró rendelkezések
(1)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kelt: 2008. 03. 13.

Juhász László s. k.
polgármester

P.H.

Záradék
A rendeletet a mai napon kihirdetem.
Etyek, 2008. március 14.
Erki Valéria s. k.
mb. jegyző

A kiadmány hiteléül:

Torma Györgyné
ügyintéző

Erki Valéria s. k.
mb. jegyző

