
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 /2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályokról szóló 4/2008. (II. 14.) Kt. rendeletének 
módosításáról 

(tervezet) 
 
 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet 
alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja:  
 
1. § 

 
Füzesgyarmat Város Helyi Építési Szabályáról szóló 4/2008. (II. 14.) Kt. számú rendelet 
(továbbiakban R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következők lépnek:  
 
„(3) A rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes és alkalmazható: A belterületre 
készített SZ-1 jelű szabályozási tervvel (1. melléklet), kivéve a Vásártérre (3. melléklet), a 
Fürdő és környezetére készített (5. melléklet), a Klapka u-i sporttelepre (6. melléklet), a 
Kolozsvári utcára (7. melléklet) készített szabályozási tervek területét, ahol azok érvényesek. 
A külterületre készített SZ-2 jelű szabályozási tervvel (2. melléklet), kivéve a Csukakerti 
szérűskertre (8. melléklet), a Macskás majorra (9. melléklet), a Kunérhátra (10. melléklet) 
készített szabályozási tervek területé, ahol azok érvényesek. 
A vásártér, Fürdő és környezete, Klapka u-i sporttelep, Kolozsvári utca, Csukakerti 
szérűskert, Macskási major és Kunérhát területére készített szabályozási tervek területén lévő 
régészetileg érintett ingatlanok jegyzékét tartalmazó 4. melléklet. Az állattartó létesítmények 
védőtávolságait a 12. sz. melléklet tartalmazza.” 

 
2. § 

 
A R. 4. § helyébe a következők lépnek: 

 
„4. § 
 
(1) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében: 

a) Üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből (termelő, szolgáltató) 
származó zaj megengedett egyenértékű A – hangszintje (dB) nappal (6-22 
h)/éjjel (22-6 h):  
ZÜ 1:45/35 
ZÜ 2:50/40 
ZÜ 3:60/50 

b) Belterületen a reálisan nem csökkenthető közlekedési zajártalmú térségekben 
az új beépítések, átépítések, felújítások a tényleges zajértékek tudomásul 
vételével, passzív zajvédelemmel történhetnek.  

c.) A közlekedésből származó zaj külterületen védőfásítással csökkentendő. 
d.) Az övezetek zajvédelmi kategóriába sorolása: 

1. kategória ZÜ-1:ÜÜ-1, ÜÜ-2, KÜ-ST,. KÜ-V1, KÜ-V2, KÜ-HO, VT-H, 
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2. kategória ZÜ-2:TV, Lke-1, Lf-1, Lf-2, FL-T, FL-TA, FL-SZ, FL-L, FL-K, 
FL-R, KG-l, Gksz-1, Gksz-2, KG-l, KÖ, IG-sz. 
4. kategória ZÜ-3:IG-2, T-IG. 
A többi övezetben a létesíteni kívánt épület funkciója és a körülmények 
mérlegelése alapján az I. fokú építési hatóság a szakhatóság bevonásával 
egyedileg állapítja meg a zajvédelmi határértéket.  

 
(2) A levegő védelme érdekében  

a.) Az allergikus megbetegedéseket okozó fákat a közterületen fokozatosan le 
kell cserélni. Új, fasorok, védő zöldek telepítésekor allergiát okozó fajok 
nem alkalmazhatók. 

 
(3) Hulladékgazdálkodás 

 
a.) A város belterületén kötelező a keletkezett kommunális hulladék 

intézményesített elszállítása, kötelező a közszolgáltatás igénybevétele. A 
település szilárd hulladék gyűjtése csak a szolgáltató szállítóeszközéhez 
rendszeresített gyűjtőedénybe történhet. 

b.) Lomtalanításról évente legalább egy alkalommal kell gondoskodni. 
c.) A település teljes területén, bármely építési övezetben a telek előtti 

közterületi sáv tisztántartása (pormentesítés, fűvágás, gyomnövények irtása) 
a telektulajdonos kötelezettsége.”  

 
3. §  

 
A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következők lépnek: 
 

„(3) A mellékleten az övezetet leíró kiegészítő jel az alábbiakat tartalmazza: 
 

beépítési mód maximális beépítési % 
Max. építménymagasság (m) Min. kialakítható telekterület (m2) 

 
A maximális építménymagasság előtt esetleg szereplő kisebb magassági érték, mint 
minimális érték csak a főépítményre vonatkozik.” 

 
4. § 

 
A R. 5. §-a (4) és (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(4) Valamennyi terület zöldterületére vonatkozó előírások az alábbiak: 
a.) Az alábbi fafajok bármilyen méretű egyedének kivágása engedélyköteles 

− POPOLUS ALBA (fehér nyár) 
− QUERCUS ROBUR „FASTIGIATA” (oszlopos tölgy) 
− QUERCUS ROBUR (kocsányos tölgy) 
− PLATANUS HUSPANICA (platán) 
− PRINUS CEERASIFEERA „NIGRA” vérszilva 
− AESCULUS SP (vadgesztenye) 
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b.) Az a.) szerinti védett fafajok és bármilyen 40 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa 
kivágása csak a növény rossz egészségi állapota vagy szükségszerű – más 
módon és helyen véghez nem vihető – építési munka, illetve életveszélyes 
állapot megszüntetése érdekében történhet.” 

 
5. § 

 
A R. 8. §, 8a. §-a és 8b. §-a helyébe a következők lépnek: 
 
„8. § 

 
(1) A falusias lakóterületen a főépítményt a telek utcafront felőli első 40 méterében kell 

elhelyezni. Az állattartó épület és kifutójának létesítésekor betartandó védőtávolságait 
a 12. melléklet tartalmazza.  
A hátsókert mérete 6,0 méter, kivéve a 30 m-nél kisebb mélységű telkeket, ahol  
3,0 méter. 
 

(2) A területen nyeles telek nem alakítható ki. 
A kialakítható telekméretnél kisebb már beépített telken a főépület bontása után új 
építhető a jelenlegi beépítettség mértékéig. 

(3) A területen csak magastetős épület (25-45 fokos hajlásszögű tetővel) építhető. 
(4) A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. §-a szerint elhelyezhető épületek közül 

közösségi szórakoztató és sport építmények nem helyezhetők el a területen. 
(5) Telkenként legfeljebb 2 lakás helyezhető el.  
(6) Megengedett legnagyobb beépítési sűrűség 0,5, a zöldfelület legkisebb értéke 40%.  
 
8/A. § 
 

FL-T és FL-TA jelű építési övezet 
 

(1) Új telek min. 16 m x min. 50 m, min. 800 m2 mérettel alakítható telek összevonás 36 
m-es utcai szélességig megengedett. 

(2) A beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítési mód.  
Az oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert a kialakult állapotnak megfelelő. 

(3) Megengedett legnagyobb beépíthetőség 30%. 
(4) Főépítmény építmény magassága min. 3,0 méter, maximum 5,0 méter, egyéb épület 

min. 2,2 m, maximum 4,5 méter. 
(5) Közművesítettség szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti létesítmény 

a tűz- és robbanásveszélyes kivételével létesíthető a zöldfelület minimális 
biztosíthatósága figyelembevételével, az építési helyen belül, de az utcafronttól 
legalább 2,5 m-re. 

(6) Az FL-TA jelű építési övezetnél a szabályozási terven jelölt beépítési határvonal 
mögötti telekterületen semmilyen építmény nem helyezhető el. 

 
8/B. § 

 
FL-SZ és FL-L jelű építési övezet 

 
(1) Új telek minimum 20 m x 50 m, minimum 1000 m2, az FL-L építési övezetnél 1200 

m2. 
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(2) Beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítési mód. Az 
oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak 
megfelelő. 

(3) A megengedett legnagyobb beépítettség az FL-SZ  építési övezetben 30%, az FL-L 
építési övezetben 25%. 

(4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,0 méter, maximum 5,0 méter, egyéb 
épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter. 

(5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény 
a tűz- és robbanásveszélyes kivételével létesíthető a zöldfelület minimális 
biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól 
legalább 25 m-re.” 

 
6. § 

 
A R.  8/C, 8/D, 8/E, 8/F §-sal egészül ki: 
 

”8/C. § 
 

FL-K jel ű építési övezet 
 

(1) Új telek minimum 16 m x 50 m, minimum 800 m2, telekösszevonás 30 m-es 
utcaszélességig megengedett. 

(2) Beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítési mód. Az 
oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak 
megfelelő. 

(3) A megengedett legnagyobb beépítettség 30%, de nem haladhatja meg az Sz-1 jelű 
szabályozási terven bejelölt beépítési vonal és az utcai telekhatár közötti területre 
számítva a 35%-os beépítettséget. 

(4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,0 méter, maximum 6,0 méter, egyéb 
épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter. 

(5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény 
a tűz- és robbanásveszélyes kivételével létesíthető a zöldfelület minimális 
biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól 
legalább 25 m-re. 

 
8/D. § 

 
FL-R jelű építési övezet 

 
(1) Új telek minimum 15 m x 35 m, minimum 600 m2. 
(2) A beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítési mód. Az 

oldalkert mérete minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak 
megfelelő. 

(3) A megengedett legnagyobb beépítettség 30%. 
(4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,0 méter, maximum 5,0 méter, egyéb 

épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter. 
(5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény 

a tűz- és robbanásveszélyes kivételével építhető a zöldfelület minimális 
biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól 
legalább 25 m-re. 
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8/E. § 
 

Lf-1 jelű építési övezet 
 
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2, a telek legkisebb utcafronti szélessége 18 

méter lehet. 
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló beépítési mód. Az oldalkert mérete 

minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak megfelelő. 
(3) A megengedett legnagyobb beépítettség 30%. 
(4) Főépítmény építménymagassága minimum 4,5 méter, maximum 6,5 méter, egyéb 

épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter. 
(5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény 

a tűz- és robbanásveszélyes kivételével építhető a zöldfelület minimális 
biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól 
legalább 25 m-re. 

 
8/F. § 

 
Lf-2 jelű építési övezet 

 
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2, a legkisebb utcafronti szélesség 16 méter 

lehet. 
(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló beépítési mód. Az oldalkert mérete 

minimum 4,0 méter, az előkert mérete a kialakult állapotnak megfelelő. 
(3) A megengedett legnagyobb beépítettség 30%. 
(4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,5 méter, maximum 4,5 méter, egyéb 

épület minimum 2,2 méter, maximum 4,5 méter. 
(5) Közművesítettség a szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges, terepszint alatti építmény 

a tűz- és robbanásveszélyes kivételével építhető a zöldfelület minimális értékének 
biztosíthatósága figyelembevételével az építési helyen belül, de az utcafronttól 
legalább 25 m-re.” 

 
7. § 

 
A R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következők lépnek: 

„(2) A terület az alábbi építési övezetekre tagozódik. 
 KG-1 piaci övezet 

KG-2 kereskedelmi szolgáltató övezet 
Gksz-1 és Gksz-2 jelű kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezet 
IG-SZ jelű ipari gazdasági szolgáltató övezet” 
 

8. § 
 

A R. 10. § (4) c.) és d.) pontja helyébe a következők lépnek:  
„c.) Beépítettség max. 60%, zöldfelület minimum 20% 
d.) Építménymagasság minimum 3,0 m, maximum 5,5 méter” 
 

9. § 
 

A R. 10. § (6) c-f. pontja hatályát veszi, helyébe a következők lépnek: 
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„c.) Megengedett legnagyobb beépíthetőség 30% 
d.) Főépítmény építménymagassága minimum 3,0 méter, maximum 5,0 méter, egyéb 

épület minimum 2,5 méter, maximum 5,0 méter 
e.) Teljes közművesítettség biztosítandó, környezetterhelési határérték ZÜ2 
f.) Szintterület mutató 2,0, zöldfelület minimum 20%” 

 
10. § 

 
A R. második 10a §-a helyébe a következők lépnek: 
 
„10/B. § 

 
Gksz-2  építési övezet 

 
(1) A területen parkolóház, egyházi, egészségügyi létesítmény nem helyezhető el. A 

területen csak olyan létesítmények helyezhetők el, melyeknek környezetterhelési, 
kibocsátási paraméterük nem haladja meg a környezet lakóterületének határán a 
lakóterületre előírt határértéket. 

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2, a területet teljes közművesítettséggel 
kell ellátni, a telek beépítése előtt a terep legalább 30 cm-es feltöltéséről kell 
gondoskodni, és biztosítani kell az utca túloldalán lévő belvíztározóig a csapadékvíz 
elevezetést. 

(3) Az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni, az építési hely lehatárolása a 
következő: 

− előkert mérete 5,0 méter 
− oldalkert mérete 5,0 méter 
− hátsókert mérete 10,0 méter 

(4) A telek beépíthetősége maximum 60%, a zöldfelület legkisebb mértéke 20%. 
(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter, minimum 3,0 méter. Az 

épületeket magastetővel kell kialakítani. 
(6) Terepszint alatti építmény elhelyezhető a zöldfelület minimális értékének 

figyelembevételével.” 
 

11. § 
 
A R. 10/C. §-sal egészül ki. 
 
„10/C. § 

 
IG-SZ jelű építési övezet 

 
(1) Telek méret minimum 30 m x 50 m, min. 1500 m2 
(2) Beépítés szabadon álló  

- előkert 5 méter 
- oldalkert 6 méter 
- hátsókert 6 méter 

(3) Beépítettség maximum 60%, zöldfelület minimum 20% 
(4) Főépítmény építménymagassága minimum 3,5 m, maximum 7,0 m 
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(5) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni. Terepszint alatti létesítmény 
építhető úgy, hogy a zöldfelület minimális %-a biztosított legyen. 

(6) Környezetterhelési határérték ZÜ2.” 
 
12. § 

 
A R. 11. § (2 bekezdése helyébe a következők lépnek: 

„(2) Az ipari terület az alábbi övezetekre tagozódik:  
IG-2 meglévő ipari terület 
T-IG ipari telephelyek kialakítására kijelölt gazdasági terület 
IG-M jelű mezőgazdasági ipari építési övezet” 

 
13. § 

 
A R. 11. § (9) helyébe a következők lépnek: 

(9)  Az IG-M a mezőgazdaság ipari jellegű telephelyek övezete. Ebben az övezetben a   

 mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással kapcsolatos tevékenységek számára 

 létesíthetők épületek, műtárgyak és föld alatti létesítmények. Az övezetben a 

 rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen szociális létesítmények és szolgáltati 

 lakások létesíthetők: 

a) A telek csak min. 2.500 m2 területtel alakítható ki. 

b) Beépíthetőség max. 60 %. 

c) Építménymagasság max. 6,5 m, amely a technológia függvényében változhat, de max. 

20,0 m. 

d) Az építményeket szabadonállóan kell elhelyezni a telekhatártól min. 10,0 m-es 

távolságra. 

e) Zöldterületi fedettség min. 30 %, a zöldterület min. 50 %-a lombkoronával fedett 

legyen. 

f) Ha a létesíteni kívánt gazdasági épület funkciója alapján védőtávolság kijelölés 

köteles, akkor az I. fokú építési hatóság az építési engedélyezési eljárás keretében 

erről egyedileg intézkedik. 
 
14. § 

 
A R. 11. § (7) d.) helyébe a következők lépnek: 

„d.) Beépítettség maximum 30%, zöldfelület minimum 40%” 
 
15. § 
 
A R. 11. § (13) d.) helyébe a következők lépnek: 

„d.) beépítettség maximum 30%, zöldfelület minimum 40%” 
 

16. § 
 

A R. 12a. § (3) bekezdése helyébe a következők lépnek:  
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 „(3) Az építési hely behatárolása a következő: 
− előkert mérete 0,0 méter 
− oldalkert mérete 5,0 méter 
− hátsókert mérete 10,0 méter” 

17. § 
 

A R. 12/B. §-sal egészül ki. 
 
„12/B. § 

 
Üü-2 jelű építési övezet  

 
(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1000 m2 
(2) A telek beépítési módja szabadon álló 

Az építési hely lehatárolása a következő: 
− előkert mérete 5,0 méter 
− oldalkert mérete 3,0 méter 
− hátsókert mérete 60 méter 

(3) A telek beépíthetősége maximum 25%, zöldfelület legkisebb mértéke 50% 
(4) Az épületek építménymagassága maximum 3,5 méter. Terepszint alatti építmények közül 

tűz- és robbanásveszélyes nem létesíthető.  
(5) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni. 
(6) A területen csak magas tetős épület helyezhető el, minimum 25o-os maximum 45o-os  

tetőhajlásszöggel.” 
 
18. § 

 
A R. új 15. §-sal egészül ki. 

 
„15. § 

 
VT-H jel ű különleges építési övezet 

 
(1) A területen csak a  halászati hasznosítás – feldolgozás nélkül - számára szükséges 

építmények és műtárgyak helyezhetők el. 
(2) A telek tovább nem osztható, beépítése szabadon álló. 

Az elő-, oldal- és hátsókert egyaránt 5 méter. 
(3) Beépítettség maximum 20%, zöldfelület minimum 50% 
 Építménymagasság max. 6,0 méter 
(4) Teljes közművesítésű terület, környezetterhelési határérték ZÜ-1. 
(5) Terepszint alatti létesítmény építhető a zöldfelület minimális értékének figyelembe 

vételével.” 
 
 
19. § 

 
A R. 18. §-sal egészül ki. 
 
„18. § 
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Kmg jelű építési övezet 

 
(1) A terület mezőgazdasági üzemi terület. 
(2) A kialakítható telek legkisebb területe 2500 m2 
(3) A beépíthetőség maximum 40%, zöldfelület minimum 40% 
(4) Építménymagasság maximum 6,5 méter, ha a technológia feltétlen megkívánja max. 

25 méter 
(5) A mezőgazdasági terület felől 6 méter szabadon hagyandó, mely területre legalább  

1 fasor és 1 cserjesor telepítendő.” 
 
20. § 

 
A R. 19.§-sal egészül ki: 
 
„19. § 

 
KÜ-VI. jel ű építési övezet 

 
(1) A vízművek ivóvízellátáshoz szükséges létesítményei helyezhetőek el. 
(2) A telek nem osztható. 
(3) Beépítés szabadon álló, az elő-, oldal- és hátsókert egyaránt 3 méter 
(4) Beépítettség max. 30%, zöldfelület minimum 40%” 

 
21. § 
 
A R. 19/A. §-sal egészül ki: 
 
„19/A. § 

 
Kmf  jelű építési övezet 

 
(1) A terület megújuló energiaforrások hasznosítására szolgáló építmények elhelyezésére 

szolgál. 
(2) Beépítés módja szabadon álló, megengedett legnagyobb beépítettség 40%, zöldfelület 

minimum 40% 
(3) Kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2 
(4) Megengedett legnagyobb építménymagasság 9,0 méter 
(5) Mezőgazdasági területek felől a telken kettős fasor és cserjesor telepítendő 
(6) Beépítés előtt az érintett ingatlanok legalább 30 cm-es feltöltéséről kell gondoskodni.” 
 

22. § 
 
A R. 21. §-a elé az alábbi szöveg kerül: 
 

„Beépítésre nem szánt terület 
Különleges területek” 

 
23. § 
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A R. 23. §-sal egészül ki: 
 
„23. § 

KÜ-H jel ű övezet 
 
(1) Az övezet kommunális hulladéklerakó területe, mint hulladéklerakó csak a szeghalmi 

regionális hulladéklerakó üzembe helyezéséig működtethető. 
(2) A hulladéklerakó bezárását követően rekultivációt kell végrehajtani, utána hulladék 

átrakó-tömörítő üzem helyezhető el.” 
 
24. § 
 
A R. 23/A. és 23/B. §-sal egészül ki: 
 
„23/A. § 

 
(1) A KÜ-T a termelők számára kialakított övezet, benne csak a rendeltetésszerű 

használathoz szükséges építmények helyezhetők el. 
 
23/B. § 

 
(1) A KÜ-KP övezete kegyeleti park, bezárt temető 
(2) Csak állagmegóvási munkák végezhetők.” 

 
25. § 

 
A R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következők lépnek: 
 

„(2) A vízgazdálkodás övezetei az alábbiak: 
 VT és V-1 természetes és mesterséges vízfolyások területe 

VT-K jóléti hasznosítási vízgazdálkodási terület  
VT-TERM természetvédelmi hasznosítású terület 
VT-HA halastavak övezete” 

 
26. § 

 
A R. 25. §-a előtt a „Beépítésre nem szánt területek” szövegrész törlésre kerül. 
 
27. § 

 
A R. 25. § (6) bekezdése helyébe a következők lépnek: 

 
„(6) Az E-VÖ a védőerdő övezete, bennük épület nem helyezhető el, a rajtuk 

keresztül haladó termék-vezetékek védőterületén belüli tevékenység csak az 
üzemeltetővel egyeztetett módon történhet.” 

 
28. § 

 
A R. 25. § (7) a.) helyébe a következők lépnek: 

„a.) Csak 10 ha-t meghaladó területeken lehet épületet elhelyezni.” 
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29. § 

 
A R. 25. § (8) a.) helyébe a következők lépnek: 
 „a.) Csak a 10 ha-t meghaladó területen lehet épületet elhelyezni.” 
 
30. § 

 
A R. 25. § (9) b.) helyébe a következők lépnek: 
 „b.) Csak a 10 ha-t meghaladó területen lehet épületet elhelyezni. Beépítettség max. 

5%.” 
 

31. § 
 

A R. 26. §-a helyére a következők lépnek: 
 
„26. § 
 

(1) Az M-ÁM övezetében épületek az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (X. 20.) Korm. rendelet 29. § (1), (2), (3), (5), (6) 
és (7) bekezdése szerint helyezhető el. 

a.) Lakóépület csak 6000 m2-t meghaladó telekterületen helyezhető el 
maximum  
5,5 m-es építménymagassággal, gazdasági épület, ha a technológia feltétlen 
szükségessé teszi, maximum 25 m lehet. 

b.) Az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni. 
A beépítésre került terület határán legalább kettős fasor telepítendő. 

 
(2) Az M-KM övezetben az (1) bekezdés előírásait kell alkalmazni azzal a megkötéssel, 

hogy a természetvédelmi hatóságot és a Nemzeti Park Igazgatóságot az építési 
engedélyezésnél, mint szakhatóságot meg kell keresni. 

 
(3) Az MK és M-GY övezetben az (1) bekezdés előírásai alkalmazandók azzal a 

különbséggel, hogy lakóépület már 3000 m2-t meghaladó ingatlanra is építhető.” 
 
32. § 

 
A R. 29. § (3) bekezdés helyébe a következők lépnek: 
 

„(3) A 4. sz. mellékletben felsorolt helyrajzi számú területek régészetileg érintettek, ezért 
az építési engedélyezés során a kulturális örökségvédelmi hatóságot az eljárásba be 
kell vonni.” 

 
33. § 

 
A R. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. 
 
34. § 

 
A R. kiegészül a 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. sz. melléklettel. 
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Záró rendelkezések 
35. § 

 
A R. alábbi rendelkezései vesztik hatályukat jelen rendelet hatályba lépésével:  
 

R. 3. §-a 
7. §-a 
11. § (4, (5), (8), (10), (11) bekezdése 
11. § (7) g.) és k.) pontja 
11. § (13) g.) és k.) pontja 
15. §-a 
18. §-a 
19. §-a 
23. §-a 
24. § (4) bekezdése 
29. § (2) c.) és d.) pontja 
30. § (1) b.) pontja 
 
 

36. § 
 

Ez a rendelet 2014. január 1.-én lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 
 
Füzesgyarmat, 2013. november 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 Bere Károly            dr. Makai Sándor 
polgármester                      jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve:  


