
Nagylók Község Önkormányzat  

Képviselő testületének 

18/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete 

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 

megállapításáról szóló 

 11/2006. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország 

Alaptörvénye 32.cikk (1) a.) pontja és 32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói 

hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 

Étv.) 6. §. (1) feladatkörében eljárva, 62 § (6) 6. pont  felhatalmazás alapján az 

építési helyi rendjének biztosítása érdekében Nagylók Község Helyi Építési 

Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 11/2006.  

( VI.06.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 

 

1.§ (1) A Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 

Tervének megállapításáról  szóló 11/2006. (VI.06.) önkormányzati rendelet  

a) 1/1. sz. melléklete e rendelet 1.  mellékletének tervlapi   

tartalmával módosul. 

b) 1/2. sz. melléklete e rendelet 2.  mellékletének tervlapi  

tartalmával módosul 

(2) A szabályozás kötelező elemeit tartalmazó 11/2006. (VI.06.) önkormányzati 

rendelet építési övezetek általános beépítési előírásait tartalmazó 4. § (1) 

bekezdés b), c), d) pontja kiegészül a legnagyobb, legkisebb kifejezésekkel, a 

hatályos helyébe a következő bekezdés lép.  

 „(1) Az építési övezetek építési lehetőségeit a terület felhasználás jele után     

     feltűntetett építési 

 övezeti jel tartalmazza, amelyben 

a) a kialakítható beépítési módok az építési övezeti jel számlálójának 

baloldali eleme szerint a következők lehetnek: 

aa) szabadonálló (SZ), 

ab) oldalhatáron álló (O), 

b) a kialakítható beépítettség legnagyobb mértéke az építési övezeti jel 

számlálójának jobboldali eleme szerinti értékű lehet, 

c) a legnagyobb kialakítható építménymagasság az építési övezeti jel 

nevezőjének baloldali eleme szerinti értékű lehet az övezetre vonatkozó 

egyéb előírások figyelembe vételével, 

d) a legkisebb kialakítható telekterület az építési övezeti jel nevezőjének 

jobboldali eleme szerinti értékű lehet.” 

(3) A szabályozás kötelező elemeit tartalmazó 11/2006. (VI.06.) önkormányzati 



rendelet építési övezetek általános beépítési előírásait tartalmazó 4. § kiegészül a 

(4) bekezdéssel. 

„(4) az egységes utcakép megtartása és kialakítása érdekében illeszkedni 

kell az utca karakterét meghatározó épületek stílusához, de legalább a 

szomszédos 2-2 épülethez az utcafronti homlokzat kialakításakor: az új 

épület arányrendszerében, tömegformálásában, szintszámában és a 

színvilág építészeti megoldásaiban.” 

(4) A szabályozás kötelező elemeit tartalmazó 11/2006. (VI.06.) önkormányzati 

rendelet falusias lakóövezetre vonatkozó 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a 

következő bekezdés lép. 

„c) az övezetben az újonnan kialakítható építési értékei: 

ca) legkisebb területe: 1200 m
2
, kivéve a Vörösmarty utca-

Gárdonyi utca-Nefelejcs utca-Vasút által határolt tömb, valamint 

a Temetőhöz vezető út délnyugati oldala, ahol: 900 m2; 

cb) mélysége: 40-100 m között; 

cc) szélessége: 18-35 m között;” 

 (5) A szabályozás kötelező elemeit tartalmazó 11/2006. (VI.06.) önkormányzati 

rendelet falusias lakóövezetre vonatkozó 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a 

következő bekezdés lép. 

d) a beépítettség legnagyobb értéke 30%. 

(6) A szabályozás kötelező elemeit tartalmazó 11/2006. (VI.06.) önkormányzati 

rendelet falusias lakóövezetre vonatkozó 5. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a 

következő bekezdés lép. 

„f) Az építési övezetben az épületek legnagyobb építménymagassága 4,5 

m illetve 6,0 m lehet a szabályozási tervlapon feltüntetett építési övezeti 

jelnek megfelelően, de az övezetben megengedett tevékenységekhez 

tartozó technológia megvalósításához szükséges berendezés, építmény is 

legfeljebb 1,5 m-rel haladhatja meg az övezeti jelben szereplő, épületre 

vonatkozó legnagyobb építménymagasságot.  

Az épületek építménymagasságának felső értékét meghaladó, az 

övezetben megengedett tevékenységekhez tartozó technológia 

megvalósításához szükséges berendezés, építmény utcafronton nem 

helyezhető el.” 

 

2.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetést  követő 15. napon lép hatályba, előírásait a 

hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) Jelen rendelet a hatályát követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 



          Tóth József                     Gálné Papp Erika 

    polgármester                 jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2015 november 18-án kihirdetésre került. 

           

 Nagylók, 2015. november 18. 

Gálné Papp Erika 

                  jegyző
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