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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület
11/2005.(II.28.) MÖK. sz. rendelete
a város helyi építési szabályzatáról
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1)
bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Az előírások hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Mezőberény város teljes közigazgatási területére kiterjed.
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen területet felhasználni, továbbá egyedi építési telket
alakítani, építményt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, helyreállítani,
korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (a továbbiakban
együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni
a) az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) előírásai,
b) az egyéb vonatkozó országos érvényű jogszabályok rendelkezései, valamint
c) a jelen rendelet és ennek mellékletét képező szabályozási tervlapok (SZA-1/1,
1/2; SZA-2/1, 2/2;) szerint szabad.
Szabályozási elemek
2. §
(1) A szabályozási elemek a település egésze szempontjából kötelezőnek tekintendők,
megváltoztatásuk csak a szabályozási terv módosításával lehetséges.
Ezek az elemek a következők:
- közigazgatási határ,
- szabályozási vonalak,
- övezet határ,
- az egyes övezeteken belüli szabályozási előírások.
3. §
Beépítésre szánt területen az 1. § (2) bekezdés szerinti tevékenységet, amennyiben a
korábbi terület-felhasználás ezt szükségessé teszi csak a művelés alóli kivonás
végrehajtása után lehet engedélyezni.
A település területének felhasználása
4. §
Az 1. § (1) bekezdés szerinti közigazgatási terület beépítésre szánt és beépítésre nem
szánt területeket foglal magába.
(1) Ezen belül a beépítésre szánt területek használatuk általános jellege szerint:
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a) lakóterületek,
b) vegyes területek,
c) gazdasági területek,
d) különleges területek.
(2) A beépítésre nem szánt területek általános jellege szerint:
közlekedési és közmű területek,
zöldterületek,
erdőterületek,
mezőgazdasági területek,
vízgazdálkodási területek,
természetközeli területek1

Beépítésre szánt területek előírásai
5. §
(1) A beépített és beépítésre szánt területek határát az SZA-1/1, SZA-1/2 és SZA-2/1,
SZA-2/2 tervek tüntetik fel.
(2) Beépítésre szánt (tervezett) területek beépítésének megkezdését megelőzően a
szükséges előkészítő munkákat (utcaszélesítés, előközművesítés) el kell végezni.
(3) Beépítésre szánt területek igénybevételének bekövetkeztéig az övezetre előírt
közművesítettség (OTÉK 8. § (2) b)) biztosítandó.
(4) Az egyes telektömbökön belül a besorolásnak megfelelő beépítési előírások az eltérő
rendeltetésű létesítményekre is vonatkoznak (pl. lakóterületen lévő intézmény vagy
kereskedelmi, szolgáltató, illetve mezőgazdasági üzemi építmény).
Építési övezetek
6. §
(1) 2A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási terv az alábbi építési
övezeteket jelöli ki:
a) lakóterületek:
aa) Lk – kisvárosias;
ab) Lkk – kisvárosias (kialakult);
ac) Lke – kertvárosias;
ad) Lf – falusias besorolásúak.
b) vegyes terület:
ba) Vt – településközpont vegyes terület;
bb) Vtk – településközpont vegyes terület (kialakult).
c) gazdasági területek:
1

2

Az f, pontot a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 1.§-a léptette hatályba. Hatályos 2009.12.01-től.

Módosította a 19/2011( V.31.) MÖK számú rendelet 1.§-a. Hatályos 2011.06.01-től.
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ca) Gksz – gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató terület,
cb) Gip – gazdasági-ipari terület,
d) különleges területek:
da) Kt – temető,
db) Kt*– temető,
dc) Ks – sportterületek,
dd) Kb – bánya,
de) Kp – pihenőpark,
df) Kv – Vízügyi Múzeum,
dg) Kst – strandfürdő,
dh) Kk – kommunális telepek
di) Kmü- mezőgazdasági üzemi területek
(2) Meglévő épület funkcióváltása esetén a gépkocsi várakozóhelyek kialakításánál az
OTÉK előírásait be kell tartani.
(3) Az övezetekben, illetve területeken szennyvizet csak szennyvízcsatornába, annak
kiépítéséig vízzáró szennyvízgyűjtő aknába szabad elvezetni.
Lk jelű építési övezetek előírásai
7. §.
(1) Az Lk jelű kisvárosi lakóövezet területén a kialakult kisvárosias beépítés figyelembe
véve jellemzően lakóházak, valamint az OTÉK 12. § (2) bekezdésében felsorolt
egyéb építmények helyezhetők el.
a) Beépítés mértéke max. 50 %.
b) Építmények legnagyobb magassága 7,50 m lehet.
c) A szintterület-sűrűség 1,4
d) A telek területének min. 30 %-át talajszinten növényzettel kell borítani.
e) Utcai telekszélesség legalább 16,00 m.
f) A telekmélység min. 25,00 m.
g) Oldalkert mérete legalább 6,00 m.
h) Hátsókert min. 6,00 m.
i) A telken nem lakóépület célú kiszolgáló épület építménymagassága max. 3,50 m,
gerincmagassága max. 5,50 m.
j) Az épületeken legalább 35o-os hajlásszögű magastető építhető, félnyeregtetős
épület csak a zártsorú beépítési mód esetén építhető. Kivéve a régi
halmaztelepülés jellegét leginkább megőrző Kismester és Nagymester utcai
telkeket.3
k) Az építési vonal meghatározásakor alapul kell venni, az utcában többségben
kialakult lakóépületek építési vonalát (utcafrontos vagy előkertes beépítés).
l) Új építési telek (középületek kivételével) csak 2000 m2 alatt alakítható ki.4
m)5
3

A j, pontot a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 3.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos 2009.12.01-től.
Az l, pontot a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 3.§ (2) bekezdése léptette hatályba, egyben a korábbi l,
pontot m, pontra módosította. Hatályos 2009.12.01-től.
5
Hatályon kívül helyezte a 40/2012.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a, 2012.október 1. nappal.
4
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Lkk jelű építési övezetek előírásai
8. §
(1) Az Lkk jelű kialakult kisvárosias lakóterület úszótelkekkel. Az övezetben új
telekalakítással járó építési tevékenység nem folytatható.
a) A szintterület-sűrűség 1,0
b) Beépítés mértéke max. 25% (telektömbre vonatkoztatva)
c) Megengedett legnagyobb építmény magasság: 10,00 m
d) A telek területének min. 50 %-át talajszinten növényzettel kell borítani.
Lke jelű építési övezetek előírásai
9. §
(1) Az Lke jelű kertvárosias lakóövezetek területén a kialakult, alacsony laksűrűségű,
jellemzően kertes családi házak, valamint az OTÉK 13. § (2) bekezdésében
felsorolt egyéb építmények helyezhetők el.
a) Beépítési mód: oldalhatáron álló. Kivéve a 20,00 m-nél szélesebb, és
saroktelkeken, ahol szabadonálló is lehet.
b) Beépítés mértéke max. 30 %.
c) Építmények legnagyobb magassága 4,50 m lehet.
d) A szintterület-sűrűség 0,6
e) A telek területének min. 50 %-át talajszinten növényzettel kell borítani.
f) Utcai telekszélesség legalább 18,00 m.
g) A telekmélység min. 30,00 m.
h) Oldalkert mérete legalább 6,00 m.
i) Hátsókert min. 6,00 m.
j) A telken nem lakóépület célú kiszolgáló épület építménymagassága max. 3,50 m,
gerincmagassága max. 5,50 m.
k) Az épületeken legalább 30o-os hajlásszögű magastető építhető,
l) Az építési vonal meghatározásakor alapul kell venni, az utcában többségben
kialakult lakóépületek építési vonalát (utcafrontos vagy előkertes beépítés).

Lf jelű építési övezetek előírásai
10. §.
(1) Az Lf jelű falusias lakóövezetek területén a kialakult, alacsony laksűrűségű, falusias
beépítést figyelembe véve jellemzően kertes családi házak, valamint az OTÉK 14. §
(2) bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el.
a) Beépítési mód: oldalhatáron álló.
b) Beépítés mértéke max. 30 %.
c) Építmények legnagyobb magassága 4,50 m lehet.
d) A szintterület-sűrűség 0,5.
e) A telek területének min. 40 %-át talajszinten növényzettel kell borítani.
f) Utcai telekszélesség legalább 16,00 m.
g)A telekmélység min. 40,00 m.
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h) Oldalkert mérete legalább 6,00 m.
i) Hátsókert min. 6,00 m.
j) A telken nem lakóépület célú kiszolgáló épület építménymagassága max. 3,50 m,
gerincmagassága max. 5,50 m.
k) Az épületeken legalább 35o-os hajlásszögű magastető építhető,
l) Az építési vonal meghatározásakor alapul kell venni, az utcában többségben
kialakult lakóépületek építési vonalát (utcafrontos vagy előkertes beépítés),
m) Falusias lakóterületen a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású –
nem nagyüzemi - gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmények is
elhelyezhetők az övezeti előírások keretei között.6

Vt jelű építési övezet előírásai
11. §
(1)7 A Vt jelű településközpont vegyes övezet területén a kialakult beépítést figyelembe
véve lakóházak, szolgáltató-kereskedelmi létesítmények és intézmények, valamint az
OTÉK 16. § (2) bekezdésében felsorolt egyéb építmények helyezhetők el.
a) Beépítési mód a kialakult állapot szerint. Az adott telek beépítési módját az
illeszkedés szabályai szerint8 kell megállapítani.
b) Új építési telek( középületek kivételével) csak 2000 m2 alatt alakítható ki.
c) Beépítés mértéke max. 70 %.
d) Az építmények magassága legfeljebb 12,50 m lehet, kivéve a templomok vagy
emlékművek létesítését. Ezek esetében az építménymagasságot a terv területi
tervtanácsi véleményezése alapján kell meghatározni.
e) A szintterület-sűrűség 2,1
f) A telek területének min. 20 %-át talajszinten növényzettel kell borítani.
g) Utcai telekszélesség legalább 16,00 m.
h) A telekmélység min. 25,00 m.
i) Az épületeket előkert nélkül, utcafrontra kell építeni, kivéve a közparkhoz
csatlakozó nagy kiterjedésű intézményi zöldterülettel rendelkező telkekre
kerülőket, amelyek előkertesek is lehetnek.
j) Oldalkert mérete egyedileg megállapított, de min. 6,00 m.
k) Hátsókert min. 6,00 m.
l) A telken nem a főépület célját szolgáló épület csak azzal összeépítve, legfeljebb
1,50 m-rel kisebb építménymagassággal létesíthető.
m) Az épületeken legalább 35o-os hajlásszögű magastető építhető.
n) közterület felől és az oldalhatárok előkerti szakaszán csak áttört kerítés létesíthető
max. 60 cm-es magas tömör lábazattal.
o)9

Vtk jelű építési övezetek előírásai

6

Az m, pontot a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 4.§-a léptette hatályba. Hatályos 2009.12.01-től.
A b, pontot a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 5.§-a léptette hatályba, egyben a korábbi a, pont alatti
pontok eggyel lentebbi pontokba kerültek. Hatályos 2009.12.01-től.
8
A szövegrészt törölte a 16/2010.(XI.3.) MÖK rendelet 1.§-a. Hatályos: 2010.11.08-tól.
9
Hatályon kívül helyezte a 40/2012.(IX.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a, 2012.10.01. nappal.
7
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12. §
(1) Az Vtk jelű kialakult településközpont vegyes terület úszótelkekkel. Az övezetben
új telekalakítással járó építési tevékenység nem folytatható.
(2) A szintterület-sűrűség 1,5
a) Beépítés mértéke max. 40% (területfelhasználási egységre)
b) Megengedett legnagyobb építmény magasság: 12,50 m
c) A telek területének min. 50 %-át talajszinten növényzettel kell borítani.

Gksz jelű építési övezet előírásai
13. §
(1) A Gksz jelű övezet területe elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági
tevékenységi célú, nagyobb védőtávolságot nem igénylő, gazdasági, kereskedelmi és
szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál az OTÉK 18. § (1) és (2) bekezdésének 1.
és 2. pontja, valamint a 19. § (1) és (2) bekezdésének 1; 2; 3; 4. és 5. pontja szerint.
a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi parkolóhelyeket telken
belül kell elhelyezni.
b) Az övezet telkein a főépületek és kiszolgáló létesítmények szabadon állóan
helyezhetők el.
c) Az építménymagasság max. 6,50 m, kivéve a technológiai berendezéseket, vagy
építményeket.
d) A beépítés mértéke a telekterület 60 %-át nem haladhatja meg. A telek
területének min. 25 %-a növényzettel borított legyen.
e) A teleknagyság új telek kialakítása esetén min. 1000 m2.
f) Oldalkert min. 6,00 m.
g) Hátsókert min. 6,00 m.
h) A telek hátsó kertjének 6,00 m és előkertjének 5,00 m szélességében beültetési
kötelezettsége van a telektulajdonosnak. Ezért a telken megépült épület
használatbavételi engedélye csak a fásítás elkészülte után adható ki.
i) Szintterület-sűrűség: 1,5.
Gip jelű építési övezet előírásai
14. §
(7) A Gip jelű övezet területe elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági
tevékenységi célú ipari épületek elhelyezésére szolgál.
a) A létesítmények üzemeltetéséhez szükséges gépkocsi parkolóhelyeket telken
belül kell elhelyezni, mely a fásított előkertekben is lehetséges.
b) Az övezet telkein a fő- és kiszolgáló létesítmények szabadonállóan helyezhetők
el.
c) Az építménymagasság max. 7,50 m. Ennél magasabb építmény csak a
technológiai követelmények miatt alkalmazható.
d) A beépítés mértéke a telekterület 50 %-át nem haladhatja meg. A telek
területének min. 25 %-a növényzettel borított legyen.
e) A teleknagyság új telek kialakítása esetén min. 2.000 m2.
f) A telek utcai homlokvonala új telek kialakítása esetén min. 25,00 m.
g) Előkert 10,00 m.
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h) Oldalkert min. 6,00 m.
i) Hátsókert min. 10,00 m.
j) Szintterület-sűrűség: 1,5.
k) A lakóövezettel határos telkeken 30,00 m szélességben beültetési kötelezettségük
van a lakóterület felőli telekhatár mellett, kialakult telkek esetében is. Ezért a
telken megépült, vagy átalakított- bővített épület használatbavételi engedélye csak
a fásítás elkészülte után adható ki.
K jelű különleges területek
15. §10
(1) A K jelű különleges területekre vonatkozó előírásokat az OTÉK 24. §-a tartalmazza.
(2)11 Különleges területek az alábbiak:
a) Ks jelű sportterület:
aa) szintterületsűrűség max. 0,2
ab) beépítettség max. 5 %,
ac) építménymagasság max. 10,50 m,
ad) legkisebb zöldfelület 80 %,
ae) előkert min. 10,00 m,
af) oldalkert min. 6,00 m,
ag) hátsókert min. 6,00 m.
b) Kt és Kt* jelű temetőterület:
ba) szintterületsűrűség max. 0,1
bb) beépítettség max. 2 %,
bc) építménymagasság max. 4,50 m, ettől nagyobb csak a kápolna
építménymagassága lehet,
bd) legkisebb zöldfelület 50 %,
be) előkert, oldalkert, hátsókert min. 30,00 m,
c) Kb jelű bányaterület:
ca) A beépítés feltételeit egyedileg, szakhatósági hozzájárulás alapján kell
megállapítani
d) Kv jelű Vízügyi Múzeum:
da) Csak a műemléki hatóság engedélyével lehet építési munkát folytatni.
e) Kp jelű pihenőpark:
ea) szintterületsűrűség max. 0,35
eb) beépítettség max. 20 %,
10

A korábbi 15.§-t, valamint a főcímét a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 6.§-a törölte, egyben a 16-22.§okat eggyel kisebbre változtatta.
11
Módosította a 19/2011( V.31.) MÖK számú rendelet 2.§-a. Hatályos 2011.06.01-től.
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ec) építménymagasság max. 4,50 m,
ed) legkisebb zöldfelület 50 %,
ee) előkert min. 10,00 m,
ef) oldalkert min. 10,00 m,
eg) hátsókert min. 10,00 m.
f) Kk jelű kommunális telepek:
fa) szintterületsűrűség max. 0,2
fb) beépítettség max. 10 %,
fc) építménymagasság max. 4,50 m, ettől nagyobb csak a technológiai építmény
magassága lehet,
fd) legkisebb zöldfelület 40 %,
fe) előkert min. 10,00 m,
ff) oldalkert min. 10,00 m,
fg) hátsókert min. 10,00 m.
g) Kst jelű strandfürdő:
ga) szintterületsűrűség max. 0,5
gb) beépítettség max. 30 %,
gc) építménymagasság max. 12,50 m,
gd) legkisebb zöldfelület 50 %,
ge) előkert min. 5,00 m,
gf) oldalkert min. 6,00 m,
gg) hátsókert min. 10,00 m.
h) Kmü jelű mezőgazdasági üzemek:
ha) A meglévő telepeken a legkisebb új telekméret 3000 m2.
hb) Lakóépület csak szolgálati lakás céljára építhető.
hc) Birtokközpontok az OTÉK előírásai szerint létesíthetők.
hd) Az övezetben a fő- és kiszolgáló létesítmények szabadon állóan helyezhetők
el
he) A beépítés mértéke a telekterület 40 %-át nem haladhatja meg. A telek
területének min. 40 %-a növényzettel borított legyen.
hf) Az építménymagasság max. 7,50 m. Ennél magasabb építmény csak a
technológiai követelmények miatt alkalmazható.
hg) Előkert min. 10,00 m.
hh) Oldalkert min. 6,00 m.
hi) Hátsókert min. 10,00 m.
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hj) Szintterületsűrűség: 1,0.
A beépítésre szánt területek övezeti előírásait az 1. sz. melléklet összesítve tartalmazza.
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

Közlekedési területek
16. §
(1) Közlekedési Közúti területek, Köu :
a) Közúti Közlekedési terület: a szabályzat szempontjából a város közhasználatra
szánt részeként (közterület) kell kezelni minden olyan közhasználatra szolgáló
területet, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és amelyet az
ingatlan-nyilvántartás is közterület-ként tart nyilván, továbbá olyan külterületi
területek melyek az ingatlan nyilvántartásban út ill. közlekedési területként
vannak nyilvántartva.
b) Külterületen a gyűjtőúttal vagy annál magasabbrendű utakkal határolt területen
belüli, a szabályozási terven nem szabályozott köz- és magánutak beépítési
szélességét a funkcionális igények alapján kell meghatározni, de az nem lehet
kevesebb 8,0 m-nél.12
c) A közterületek és azon belül a közlekedési területek összefüggő hálózatot kell
alkossanak.
d) Magánút csak közúti területhez csatlakoztatható.
e) Magánút lakóterületen csak szabályozási terv alapján alakítható ki.
f) A közlekedési terület övezeteinek területén építmény részleges közművesítéssel is
elhelyezhető.
g) A közlekedési utak (közutak, kerékpár és gyalogutak, sétányok, közös kerékpár
és gyalogutak, gépjármű parkolók, busz megállóhelyek stb.) terepszinti magassági
elrendezését, valamint a felszíni és felszínalatti vizek megfelelő és biztonságos
elvezetését meg kell oldani.
h) Az utak (közutak, kerékpár és gyalogutak, stb.) és a terepszint magassági
elrendezését úgy kell kialakítani, hogy:
i) azokról a telkek biztonságos megközelítése,
j) az ott összegyűlő csapadékvíz biztonságos elvezetése,
k) a közüzemi közművek megfelelő elhelyezése, bővíthetősége továbbá
l) a vonatkozó hatályos jogszabályokban, rendeletekben előírt feltételek, jellemzők
megvalósítása biztosítható legyen.
m) A közlekedési területeken belül műtárgyakat, közvilágítási és közlekedési
jelzőlámpákat, közterületi építményeket, növényzetet, közterületi bútorokat úgy
kell elhelyezni, hogy azok fényei, méretei az előírásokban rögzített és
szabályozott szabad látótávolságot, kanyarodási látótávolságot, megállási
látótávolságot, az útfelületek, útburkolati jelek, és a KRESZ jelzőtáblák
láthatóságét ne zavarják.
n) Kül- és belterületen a meglévő közlekedési területek rendezése során fakivágás
csak a növényállomány egészségi állapotának és eszmei értékének megőrzése
javítása érdekében történhet.
12

Az (1) bekezdés b, pontját a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 8.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos
2009.12.01-től.
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o) Fapótlás csak azonos fajjal vagy kertépítészeti, dendrológiai szakvéleményben
vagy a fásítási tervben rögzített fafajjal történhet.
p) Védett fasor, védett ligetcsoport, védett egyedül álló fa zöldsávjában, vonalában
hirdetőtábla nem helyezhető el.
q) Zöldterületek csökkentése csak műszakilag indokolt és alátámasztott esetben
történhet. A facsoport vagy fasor pótlását a tervben ki kell dolgozni.
r) A közterületi bútorozás csak egységes, ízléses a városképbe illeszkedő lehet.
s) A közlekedési területen. Az OTÉK 26§ (3) bekezdésében felsorolt építmények
helyezhetők el.
sz) A közúti közlekedést szolgáló országos fő és mellékutak összekötő utak
települési gyűjtő utak, kiszolgáló utak.
t) Tömegközlekedést szolgáló létesítmények.
u) Vasúti ill. egyéb kötött pályás közlekedést szolgáló létesítmények.
v) Kerékpáros és gyalogos közlekedést szolgáló létesítmények.
w) Gazdasági területeket kiszolgáló közlekedési létesítmények (kiszolgáló,
mezőgazdasági, ipari, és szerviz utak, dűlőutak, valamint javított ill. burkolatlan
földutak.)
x) Már kialakult és tervezett közlekedési területek bel- és külterületi szakaszán,
(országos fő és mellék utak, regionális és helyi jelentőségű utak, kerékpáros és
gyalogos utak, valamint kötöttpályás közlekedési pályák) tervezett további
közlekedési pályák egy helyrajzi számon belüli elhelyezése a magasabb rendű
közlekedési pálya egységét képezi. Ezért a tervezett további közlekedési pályák az
egységen belül nem képeznek alcsoportú közlekedési területeket.
(2) Közutak Köu :
a) Köu-1 Országos főutak külterületi szakasza:.
Közút tervezési osztályba sorolása: K.IV. – A
Más előírás, illetőleg a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése
hiányában legalább a következő szabályozási szélességű területet kell biztosítani:
Előírt szabályozási szélesség 40,00 m.
Védőtávolság az úttengelytől 100-100 m, ezen belül minden létesítményhez a
közútkezelő hozzájárulása, engedélye szükséges.
a) 46 j. Törökszentmiklós – Endrőd – Mezőberény másodrendű főút
b) 47 j. Debrecen – Szeged másodrendű főút külterületi és tervezett
megkerülő szakaszai.
c) 470 j. Mezőberény-Békés-Békéscsaba összekötő út.13
b) 14Köu-2 Országos mellékutak (összekötő utak) külterületi szakasza:
Közút tervezési osztályba sorolása: K.V. – A
Más előírás, illetőleg a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése
hiányában legalább a következő szabályozási szélességű területet kell biztosítani:
Előírt szabályozási szélesség 30,00 m.
Védőtávolság az úttengelytől 50–50 m, ezen belül minden létesítményhez a
közútkezelő hozzájárulása, engedélye szükséges.
a) 4641 j. Mezőberény – Szarvas összekötő út.
b) 4237 j. Bélmegyer – Mezőberény összekötő út.
c) 15Köu-3 Országos főutak átkelési szakaszai.
13

A (2) bekezdés a, pontját a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 8.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos
2009.12.01-től.
14
A (2) bekezdés b, pontját a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 8.§ (3) bekezdése módosította. Hatályos
2009.12.01-től.
15
A (2) bekezdés c, pontját a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 8.§ (4) bekezdése módosította. Hatályos
2009.12.01-től.
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Szabályozási szélességük kialakult.
Közút tervezési osztályba sorolása: B.III. – A
a) Törökszentmiklós – Endrőd – Mezőberény másodrendű főút –Gyomai út.
b) Debrecen – Szeged másod rendű főút. Békési út – Fő út–Kodály Z. u.
c) Köröstarcsai út . A megkerülő út megépítése után országos mellékút
átkelési szakaszává kell minősíteni.
d) 16Köu-4 Országos mellékutak (összekötő utak) átkelési szakaszai.
Szabályozási szélesség kialakult
Közút tervezési osztályba sorolása: B.IV. – A
a) 4641 j Mezőberény – Szarvas összekötő út. átkelési szakasza:
Szarvasi út-Szabó Árpád u – Vasút u.
A megkerülő út megépítése után városi gyűjtőúttá kell minősíteni.
b) 4237 j. Bélmegyer – Mezőberény összekötő út. belterületi szakasza:
Vésztői út – Kinizsi u a 47. sz országos főút csatlakozásáig.
c) 46355 j. Mezőberény állomáshoz vezető út : Vasút utca
e) 17Köu-6 Gyűjtőutak: Közút tervezési osztályba sorolása: B.V. c – A,B

- A meglévő burkolatok szélességek 4,00-6,50 m között változó. A gyűjtő
utak kiépítési szélessége min. 6,00 m – szélesség legyen. A meglévő
kialakult szabályozási szélesség, megtartandó. Új gyűjtőút kialakítása
esetén min. 22,00 m szabályozási szélesség a mértékadó.
f) 18Belterületi kiszolgáló utak: Köu-10
Szabályozási szélessége: új utcanyitásnál min. 12,00 m, meglévő utcákban
kialakult .
Közút tervezési osztályba sorolása: B.VI. d-A,B vagy B.V. c.-B
g) Egyéb feltáró mezőgazdasági és ipari kiszolgáló utak.
A tervezett szabályozási szélesség 22 m
Közút tervezési osztályba sorolása: Belterületen: B.VIII. A,B,C Külterületen:
K.VIII. B,C
(3) Országos közforgalmú vasúti területek, Kö-k. védőtávolság 50,00-50,00 m:
a) Vasúti közlekedési területek: a szabályzat szempontjából állami (kincstári)
vagyonkezelésű és MÁV RT vagyonkezelésű területek alkotják (továbbiakban
MÁV RT területek). Mely területek nem a város közhasználatú részeként
kezelendők, mely ingatlanok az ingatlan –nyilvántartásban is állami (kincstári)
és MÁV RT. (vasúti pályatest) területként vannak nyilvántartva.

16

A (2) bekezdés d, pontját a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 8.§ (5) bekezdése módosította. Hatályos
2009.12.01-től.
17
A (2) bekezdés e, pontját a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 8.§ (6) bekezdése módosította. Hatályos
2009.12.01-től.
18
A (2) bekezdés f, pontjának bekezdéseit a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 8.§ (7) bekezdése törölte.
Hatályos 2009.12.01-től.
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b) A MÁV RT. területét érintő vagy azt térszinten térszint felett vagy térszint alatt
keresztező létesítmények (közút, kerékpárút, gyalogút, közmű, közműpótló,
vízépítési létesítmény, műtárgy, stb.) tervezése csak az ide vonatkozó
jogszabályok figyelembe vételével lehetséges.1,2,3 A létesítmények tervezéséhez
a MÁV RT. tulajdonosi és kezelői hozzájárulása szükséges.
Közmű területek
17. §
(1) A csapadékvíz hálózat további kialakításának általános elvei:
a) 19A belterületi szakaszon a jelenlegi 46, 47, 4237, 4641 országos fő és mellékutak
átkelési szakaszán, zárt gravitációs csatornahálózatot kell kiépíteni, elsődlegesen a
szűk keresztmetszetű részeken. a meglévő úthálózat és területek csapadékvíz
elvezethetősége céljából, figyelemmel a kiépült és építésre kerülő parkolókra és
tervezett kerékpárutakra, sétányokra.
b) A belterületen lévő záportározóként is használt belterületi bányagödrök
partszakaszait partvédelemmel kell ellátni a partfalak leszakadásának megelőzése, a
gyalogos és kerékpáros utak kiépíthetősége céljából.
Zöldterületek
18. §
(1) Zöldterületekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 27. §-a tartalmazza.
(2) A közparkokat más terület-felhasználási célra igénybe venni tilos!
(3) A nagyobb, 10 gépkocsi férőhelyet meghaladó parkoló felületeket 4 parkolóhelyenként 1 db előnevelt, nagy lombkoronájú fával kell beültetni.
Erdőterületek
19. §
(1) Az E jelű erdőterületekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 28. §-a
tartalmazza.
Mezőgazdasági területek
20. §
(1) Az Má-1 jelű mezőgazdasági területre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 29.
§-a tartalmazza.
(2) Az Má-1 jelű szántó művelési ágú övezetek területén az (1) bekezdésben hivatkozott
és egyéb vonatkozó általános szabályokon túl a következő helyi szabályok
érvényesek:
a) Az építmények elhelyezéséhez művelésből kivont tanyaudvar kialakítása
szükséges.
19

Az (1) bekezdés a, pontját a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 9.§-a módosította. Hatályos 2009.12.01től.
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b) Az építési hely az ingatlan határaitól legalább 6,00 m távolságban lehet
c) A tanyaudvar beépítési módja szabadon álló, beépítettsége nem haladhatja meg a
30 %-ot.
d) A létesíthető építmények elhelyezése, megformálása, anyaghasználata az alföldi
táj építési hagyományaira alapozva, a táji adottságokhoz illeszkedjen.
e) A lakóépület szimmetrikus nyeregtetővel épülhet. Az építménymagasság max.
4,50 m, a tetőidom 35-45o közötti hajlásszögű lehet.

(3)20
(4) Az Má-3 jelű nagytáblás öntözőrendszerrel ellátott mezőgazdasági területeken
építési tevékenység nem folytatható.
(5) Az Má-4 jelű korábban komplex meliorációval érintett területeken építési
tevékenység nem folytatható.
(6) Az Má-gy jelű értékes gyepfelületeken építési tevékenység csak a természetvédelmi
szakhatóság eseti hozzájárulásával folytatható.
(7) 21A –ht- jelű területeken folytatható építési tevékenységet engedélyezni csak a
terület felhasználási kategóriában engedélyezhető építmények körére,22 a
természetvédelmi hatóság szakhatósági véleményezése után lehet.
(8) 23Az Mk jelű kertes mezőgazdasági területek a lakosság saját részre történő zöldség
és gyümölcs termesztése célját szolgáló övezet. Az OTÉK 29§ (3) szerinti
feltételekkel helyezhető el építmény.
Vízgazdálkodási területek
21. §
(1) A V jelű területekre vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 30. §-a és állami
rendelet4 tartalmazza.
(2)24
(3) V-e jelű erdőterületeteken építési tevékenység nem folytatható.
(4) V-m jelű mezőgazdasági hasznosítású területeken építési tevékenység nem
folytatható.
(5) A fakadóvizes területeken építmény nem helyezhető el.
Természetközeli területek25
22. §26
Tk-jelű értékes nádasok területén építési tevékenység nem folytatható.
KÖRNYEZETVÉDELEM

20

A (3) bekezdést a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 10.§ (1) bekezdése törölte. Hatályos 2009.12.01-től.
A (7) bekezdést a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 10.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos
2009.12.01-től.
22
A szövegrészt törölte a 16/2010.(XI.3.) MÖK rendelet 3.§-a. Hatályos: 2010.11.08-tól.
23
A (8) bekezdést a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 10.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos
2009.12.01-től.
24
A (2) bekezdést a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 11.§-a törölte. Hatályos 2009.12.01-től.
25
A főcímet a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 12.§-a léptette hatályba. Hatályos 2009.12.01-től.
26
A 22.§-t a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 12.§-a léptette hatályba. Hatályos 2009.12.01-től.
21
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Levegőtisztaság védelem
23. §
(1) Levegőterhelés (emisszió) szempontjából a vonatkozó hatályos rendeletekben előírt
határértékeket kell alkalmazni.5,6,7,8,9
(2) Légszennyezettségi (imisszió) határérték szempontjából Mezőberény város
területére a vonatkozó10 rendeletet figyelembe véve az „E” zónacsoportra előírt
előírásokat kell irányadónak tekinteni.
(3) A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles
az ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni.
(4) A területen a létesítmények tervezésekor figyelembe kell venni az erre vonatkozó
rendelet11 védőövezetre vonatkozó előírásait.
(5) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy
határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő lakosságot
zavaró bűzzel való terhelése.
(6) Légszennyező forrás létesítéséhez, rekonstrukciójához, illetve technológiájának
megváltoztatásához egyéb engedélyező hatóság hiányában az I. fokú
környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
(7) Környezeti hatásvizsgálat köteles létesítményre12 az építési hatósági eljárás csak
jogerős környezetvédelmi engedély birtokában indítható meg.
(8) Avar és kerti hulladék égetésekor a hatályos önkormányzati rendelet szerint kell
eljárni. Egyéb hulladék nyílttéri égetése tilos!
(9) A kapcsolódó helyi környezetvédelmi vonatkozású rendeleteket aktualizálni kell .

Zajvédelem
24. §
(1) Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi, közlekedési, kulturális, szórakoztató, sport stb.
létesítmény, berendezés, technológia, telephely és egyéb, helyhez kötött külső
zajforrás létesítése esetén be kell tartani a vonatkozó rendelet13 követelményeit.
(2) Jelentős építési tevékenység esetén az illetékes zajvédelmi hatóságtól zajkibocsátási
határérték megállapítását kell kérni.
(3) Zajos ipari szolgáltató létesítmény létesítését csak a zaj- és rezgésvédelem
szabályozásáról szóló rendelet13 követelményei betartását igazoló akusztikai
szakvélemény alapján lehet engedélyezni, az üzembe helyezés során méréssel kell
igazolni a határértékek teljesítését.
(4) A tervezett területre kerülő létesítmények épületharároló szerkezeteit úgy kell
megtervezni és megépíteni, hogy teljesüljenek az ide vonatkozó rendelet13 belső
terekre előírt követelményei.
(5) A város területén úgy kell munkahelyeket létesíteni, hogy teljesüljenek a
munkavállalóknak a munka közben zajexpozíció okozta kockázatok elleni
védelméről” című rendelet14 előírásai.
(6) Amennyiben új létesítésű közlekedési út, vagy meglévő korszerűsített, útkapacitását
bővített út forgalma a környező területeken a megengedettnél nagyobb zaj- vagy
rezgésterhelést okoz, akkor a közút tulajdonosának a vonatkozó rendelet13 szerint
gondoskodnia kell a környező területek védelméről.
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Talaj- és vízvédelem
25. §
(1) A szabályozási területről szennyvizet elvezetni, illetve a területen elhelyezni csak a
hatályos előírások betartásával lehet.
(2) Külterületen szociális jellegű szennyvíz elhelyezésére – a vonatkozó előírások
betartásával közműpótló – zárt tározó is létesíthető, mely esetben az ide vonatkozó
rendelet15 előírásait is figyelembe kell venni.
(3) A szennyvíz szükség szerinti előtisztításáról az ingatlan tulajdonosa vagy használója
köteles gondoskodni. Szennyvízcsatornába csapadékvizet, csapadékvíz csatornába,
illetve árokba szennyvizet, állattartási hulladékot tartalmazó vizet még előtisztítás
után sem szabad bevezetni.16
(4) Szennyvízcsatorna rendszerbe csapadékvíz nem vezethető be.
(5) A létesítési engedélyezési eljárás során az engedélyesnek hitelt érdemlő módon
igazolnia kell, hogy a szennyvizét a hatályos jogszabályok betartásával el tudja
helyezni.
(6) Talajt és a felszín alatti vizet veszélyeztető tevékenységet csak megfelelő műszaki
védelmet biztosító vízzáró burkolattal ellátott aljzaton lehet végezni.
(7) A közműves ivóvízellátás és közműves szenyvízelvezetés létesítményeinél az ide
vonatkozórendelet16 előírásait figyelembe kell venni.
(8) A csapadékvíz a szennyezett területről csak megfelelő előtisztítás után bocsátható a
befogadóba.
27
(9) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésének elkerülése érdekében a
hatályos jogszabály előírásait kell figyelembe venni.
10)28A szennyvízelvezetésnél és –tisztításnál a felszín alatti vizek védelméről szóló
rendelet értelmében17 figyelembe kell venni a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól szóló és a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló
kormányrendeleteket.18,19 Mezőberény – ha egyedi lokális érzékenységi vizsgálat
nem készül – a „C” kevésbé érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területek
közé van sorolva és e szerinti intézkedési szennyezettségi határértékeket20 kell
irányadónak tekinteni.
11) A településen keletkező szennyvizek és szennyvíziszapok esetleges mezőgazdasági
felhasználásának és kezelésének kapcsán a vonatkozó rendelet21 előírásait kell
figyelembe venni.

Hulladékkezelés
26. §
(1) A szabályozási területen lévő ingatlanok használatakor keletkező hulladékokat az
ingatlan határán belül, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
(2) A kommunális jellegű hulladékok gyűjtését és elszállítását a kötelezően igénybe
veendő településtisztasági szolgáltatás keretén belül kell megoldani.
(3) A területen keletkező hulladékokkal kapcsolatban a vonatkozó törvények22,23
valamint ezek végrehajtási utasításai szerint kell eljárni.
27

A (9) bekezdést a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 13.§ (1) bekezdése módosította. Hatályos
2009.12.01-től.
28
A (10) bekezdést a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 13.§ (2) bekezdése módosította. Hatályos
2009.12.01-től.
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(4) A területen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban az ide vonatkozó
rendelet24 előírásai az irányadóak.
(5) A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a tervezett telepen kell
megoldani.
Épített környezet védelme
27. §29
A település területén országos védelem alatt álló és védelemre javasolt épített örökségek
(műemlékek) jegyzékét, a műemléki környezet lehatárolását a 2. sz. függelék
tartalmazza.
Az országos építészeti értékvédelemben részesülő épületeken vagy építési telkén építési
munkát végezni csak az illetékes szakhatóság engedélyével lehet.
(1) A Műemléki Környezet (MK) területén kialakult telekhatár megszüntetésére (telkek
összevonására) és telek megosztására csak az illetékes műemlékvédelmi hatóság
előzetes állásfoglalása alapján kerülhet sor.
(2) Védett területen új építési telket kialakítani és azon építményt elhelyezni az illetékes
műemlékvédelmi hatóság előzetes véleménye alapján, a létesítményt környezetével
együtt bemutató utcakép alapján szabad.
(3) Védett területen az épített és/vagy természeti környezeti értékeket (építmény, illetve
azok csoportja, azok részei, berendezések, növényzet, stb.) meg kell tartani, azokkal
kapcsolatosan bármely építési jellegű tevékenység csak az illetékes (szak)hatóság
hozzájárulásával illetve engedélyével végezhető.
(4) A települési önkormányzat – a jóváhagyott rendezési terv alapján - a helyi
(településtörténeti, építészeti, néprajzi, termeléstörténeti vagy régészeti) értékek
megóvása érdekében helyi védelmet rendelhet el.
a) A helyi védelem vonatkozhat épületre (az épület, építmény teljes tömegére és
homlokzati részleteire, vagy csak az épület, építmény részértékeire), illetve
területre (tér, utca, utcaszakasz, utcakép) és természeti értékekre, területekre.
b) A védett építmények és területek hasznosítására, fenntartására, átalakítására,
bővítésére, esetleges bontására vonatkozóan a helyi értékvédelmi rendeletben
foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
c) Jelen építési szabályzatban szereplő védett helyi művi értékekkel kapcsolatos
tevékenységeket az épített örökség helyi értékeinek védelméről szóló
önkormányzati rendelet25 módosításában kell részletesen szabályozni.
(5) A település területén a helyi védelem alatt álló épített örökségeket a 3. sz. függelék
tartalmazza.
A helyi védelem alatt álló épületek védelme érdekében a meglévő védett és a
környezetbe megvalósuló új épületek terveit csak tervtanácsi véleményezés után
lehet engedélyezni. A környezet alatt jelen esetben a védett épület melletti 50-50 mes távolságot kell érteni.
(6) A település történeti, halmazszerkezetű több mint kétszáz éve meglévő területe,
jelen rendelet hatálybalépésével szerkezeti védelemben (helyi értékvédelmi terület
29

A 27.§-t a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 14.§-a módosította. Hatályos 2009.12.01-től.
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határa) részesül, az alábbi lehatárolás szerint:
- Kinizsi Pál utca, Vésztői út, Főút, Petőfi Sándor, Kálvin János tér, Vasút
utca, Deák Ferenc utca, Edison utca, Jókai Mór utcák által körbefogott
településrész, illetve a Vésztői út, Főút, Petőfi Sándor, Kálvin János tér,
Vasút utca, Deák Ferenc utca, Edison utca, Jókai Mór utcák szemközti
telkei.
Védett területen, egyedi védelemben nem részesülő épületet a település helyi
karakterének kialakítása érdekében, a környezettől idegen (formai, szerkezeti,
építészeti) megoldások nem alkalmazhatók.
Országos jelentőségű természetvédelmi terület
28. §30
(1) Védett területen az épített és/vagy természeti környezeti értékeket (építmény, illetve
azok csoportja, azok részei, berendezések, növényzet, stb.) meg kell tartani, azokkal
kapcsolatosan bármely építési jellegű tevékenység csak az illetékes (szak)hatóság
hozzájárulásával illetve engedélyével végezhető.
(2) A természetvédelmi törvény erejénél fogva védett területek, ill. régészeti emlékek: a
kunhalmok
Natura 2000 terület: 0138/32; 0138/38; 0232-0234; 0235/1,2; 0236/1,2; 0237; 090-096;
Országos jelentőségű védett természeti emlék
29. §
(1) Szikes – tó (hrsz.: 2955, 2963, 061)
Helyi jelentőségű védett természeti területek
30. §31
A település területén a helyi jelentőségű védett természeti területeket a 4. sz. függelék
tartalmazza.
Folytonos és megszakított ökológiai folyosók
Természeti területek
31. §
Az igazgatási terület szabályozási tervén jelölt természeti területeken az ide vonatkozó
törvényben26 foglaltak az irányadóak.
A régészeti értékek védelme

30
31

A 28.§-t a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 15.§-a módosította. Hatályos 2009.12.01-től.
A 30.§-t a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 16.§-a módosította. Hatályos 2009.12.01-től.
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32. §
(1) A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az általa nyilvántartott régészeti lelőhelyeken
szakhatósági feladatokat lát el27, ezért bármilyen régészeti lelőhelyen végzett
földmunkával járó fejlesztés és beruházás tervezése során állásfoglalását
szakhatóságként meg kell kérni. A régészeti lelőhelyek területével érintett ingatlanok
helyrajzi számait az örökségvédelmi alátámasztó munkarész tartalmazza.
(2) Az ismert régészeti lelőhelyeken kívüli - földmunkával járó - építési munka
folytatása során váratlanul előkerült régészeti leleteket be kell jelenteni a település
jegyzőjének és a területileg illetékes múzeum régészeti osztályának.
(3) Régészeti lelőhelyek (2. sz. mellékletben)
Védőterületek, védősávok
33. §
(1) A védőterületek általános szabályait az OTÉK 38. §-a, továbbá a jelen rendelet 19. §
(2) bekezdésének előírásai tartalmazzák.
(2) 32A strandfürdő vízbázisa védelme érdekében, védőidomot, védőterületet, védősávot
kell kijelölni.28 A védőidomot belső, külső, valamint hidrogeológiai védőövezetekre
osztva kell meghatározni, kijelölni, kialakítani és fenntartani.
(3) Az egyes telkeken megépítendő létesítményekhez szükséges védőtávolságot saját
telken kell biztosítani és kialakítani.
(4) Külterületen a közművek részére az alábbi védőterületeket – biztonsági övezetet –
kell biztosítani:
a) elektromos légvezeték – 20 kV:10,0-10,0 m,
b) ellátó gázvezeték – GKN:
9,0-9,0 m,
6,0-6,0 m,
c) vízelvezető csatorna:
d) vízellátó vezeték:
2,0-2,0 m.
(5) 33A szennyvíztisztító telep védőterülete 300m. A mezőgazdasági üzemi területek
védőterülete 300 m.
Egyéb rendelkezések
34. §
A létesítmények terepcsatlakozási magasságát a szabályozási tervlapon megadott
magasságok figyelembevételével kell megállapítani.
Egyéb sajátos jogintézmények követelményrendszere
35.§
(1)

32

34

Az Évt. 25. § (1) bekezdésében a települési önkormányzat részére az építési
szabályzatban biztosított elővásárlási jog a szabályozási tervben meghatározott
településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanokhoz, kiemelten az
alábbi célok megvalósítása érdekében:

A (2) bekezdést a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 17.§-a módosította. Hatályos 2009.12.01-től.
Az (5) bekezdést a 27/2009.(XII.1.) MÖK rendelet 17.§-a módosította. Hatályos 2009.12.01-től.
34
Módisította a 23/2007. (VIII.28.) MÖK sz. r. 1. §-a. Hatályos 2007. szeptember 1-től.
33
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a) a közúti- és a vasúti közlekedés feltételeinek kialakítása,
b) épített örökségi védelem alatt álló épületek és területek védelme,
c) a város szerkezetét meghatározó területek kialakításának biztosítása, illetve
befolyásolása
(2)35Az (1) bekezdés szerinti elővásárlási jognak az ingatlannyilvántartásba történő
bejegyeztetéséről a képviselő-testület egyedi döntésével hozott határozatában
foglaltaknak megfelelően a polgármester gondoskodik. A határozat ellen az Ötv. 11.
§-ában meghatározott jogorvoslattal lehet élni.
(3) A SZT-ben meghatározott kiszolgáló és lakóút létesítése, bővítése vagy
szabályozása érdekében szükséges területet (területrészt) az önkormányzat a
vonatkozó jogszabályok keretei között lejegyezheti.
(4) Az építésügyi hatóság a településrendezési kötelezés körében, a SZT-ben lehatárolt
építési övezetek területén beépítési-, helyrehozatali-, beültetési- kötelezettséget
rendelhet el.
(5) A 3863 hrsz.-ú temetőből kialakított lakóterület, katolikus temetőtől mért 50 m-es
védősáv területére építési tilalmat kell elrendelni.
(6) A szabályozási terven a közúti közlekedés feltételeinek kialakítására a terület
biztosítása érdekében – telekalakítási, illetőleg építési tilalmat kell elrendelni az
érintett földrészletekre a létesítmények nyomvonalának pontos kijelölése után.

Záró rendelkezések
36

36. §.

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és egyidejűleg az átmeneti építésügyi
előírások megállapításáról 2/1991./II.15./ MÖK sz. rendelet hatályát veszti.
E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a belső piaci
szolgáltatásokról összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Mezőberény, 2005. február 25.
Cservenák Pál Miklós sk.
polgármester

Dr. Hantos Katalin sk.
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdetettem:
Mezőberény, 2005. február 28.
Dr. Hantos Katalin
Jegyző

35
36

Beiktatta a 23/2007. (VIII.28.) MÖK sz. r. 2. §-a. Hatályos 2007. szeptember 1-től.
Kiegészítette a 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet 1.§-a, hatályba lép 2009. július 15. napján.

Sajátos terület használat

Lkk

Lk

Övezeti jel

Úszótelkes

Oldalhatáron
álló

Beépítés módja

500

Megengedett legkisebb
telekterület (m2)

50

Megengedett legnagyobb
beépítési %

kialakult

1,4

50*

30

Legkisebb zöldfelület (%)

mélysége
(m)

Kialakítandó
új telek
legkisebb

25

-

14

-

szélessége
(m)

-

6

Oldalkert min. mérete (m)

6

Hátsókert min. mérete (m)

-

Megjegyzés

T

Közművesítettség mértéke

-

-

Előkert min. mérete (m)

Új telek
nem
alakítható ki

- 20 -

7,5

1,0*

10,00

Megengedett legnagyobb
szintterületsűrűség

Beépítésre szánt területek övezeti előírásai

25*

Módosította a 19/2011( V.31.) MÖK számú rendelet 3.§-a. Hatályos 2011.06.01-től.
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2. számú melléklet

Régészeti lelőhelyek
- 1. lelőhely, Keselyűs-halom (hrsz.: 0442/2-27)
- 2. lelőhely, Keselyűs-tábla I. (hrsz.: 0442/2-27)
- 3. lelőhely, Keselyűs-tábla II. (hrsz.: 0442/2-27)
- 4. lelőhely, Székely-dűlő I. (hrsz.: 028/3-104)
- 5. lelőhely, Hosszútelki-dűlő, Adamik-tanya (hrsz.: 0428/3-103, 0426/3-15, 0427/1)
- 6. lelőhely, Hosszútelki-dűlő I. (hrsz.: 0426/3-15, 0424/1-40)
- 7. lelőhely, Hosszútelki-dűlő II. (hrsz.: 0424/1-40)
- 8. lelőhely, Hosszútelki-dűlő, Határszél (hrsz.: 0424/1-40)
- 9. lelőhely, Székely-dűlő, Homoki-tanya I. (hrsz.: 0428/3-103)
- 10. lelőhely, Székely –dűlő, Homoki-tanya II. (hrsz.: 0428/3-104)
- 11. lelőhely, Székely –dűlő II. (hrsz.: 0428/3-103)
- 12. lelőhely, Székely –dűlő III. (hrsz.: 0428/3-103, 0424/1-40)
- 13. lelőhely, Székely –dűlő IV. (hrsz.: 0428/3-103, 0424/1-40)
- 14. lelőhely, Székely –dűlő V. (hrsz.: 0428/3-103)
- 15. lelőhely, Hosszútelki –dűlő, névtelen halom (hrsz.: 0428/3-103, 0424/1-40)
- 16. lelőhely, Laposi kertek alja I. (hrsz.: 0287, 0285)
- 17. lelőhely, Laposi kertek alja II. (hrsz.: 0292)
- 18. lelőhely, Bodzás-halom (hrsz.: 0292, 0296, 0300)
- 19. lelőhely, Soványhát, Braun-tanya (hrsz.: 0338/4-120)
- 20. lelőhely, Belenta I. (hrsz.: 0336/2-11, 0338/4-120)
- 21. lelőhely, Belentai út (hrsz.: 0340/4-22, 0343/2-3, 0334/1-15, 0343/10, 0343/4-6, 11-15)
- 22. lelőhely, Belenta, Czinalapos (hrsz.: 0340/4-22, 0339, 0338/4-120)
- 23. lelőhely, Belenta, III. Üzemegység (hrsz.: 0328/2-4)
- 24. lelőhely, Rókás-halom (hrsz.: 0329/2, 0330, 0328/2-4, 0329/3-4, 7, 9, 13)
- 25. lelőhely, Belenta II. (hrsz.: 0329/2-34)
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- 26. lelőhely, Belentai sarok I. (hrsz.: 0322/2-59, 032)
- 27. lelőhely, Belentai sarok II. (hrsz.: 0322/2-59)
- 28. lelőhely, Belentai sarok III. (hrsz.: 0320, 0318/1-18, 0322/2-59)
- 29. lelőhely, Belenczéres, volt Bakos-tanya (hrsz.: 0252)
- 30. lelőhely, Belenczéres, Határ-zug (hrsz.: 0252)
- 31. lelőhely, Hosszúfoki szivattyútelep, Sárga-gát (hrsz.: 0224/1)
- 32. lelőhely, Nagy-zug (hrsz.: 0249/1, 10)
- 33. lelőhely, Háy-tanya (hrsz.: 0101/1-12, 0102, 0121/1-11)
- 34. lelőhely, Frei-tanya (hrsz.: 098/3-32)
- 35. lelőhely, Hosszúfoki-csatorna, Sárga-gát (hrsz.: 0217)
- 36. lelőhely, Sárga-gát, volt Vereczkey- tanya (hrsz.: 0217)
- 37. lelőhely, Döghalom (hrsz.: 0218)
- 38. lelőhely, Kis zsellér I. (hrsz.: 0199,0195/2-10)
- 39. lelőhely, Kis zsellér II. (hrsz.: 0195/2-10)
- 40. lelőhely, Mályvás I. (hrsz.: 0182/9, 0185/1)
- 41. lelőhely, Mályvás II. (hrsz.: 0182/9)
- 42. lelőhely, Kereki, volt Földesi-tanya (hrsz.: 0195/2-10)
- 43. lelőhely, Kerek I. (hrsz.: 0200/1)
- 44. lelőhely, Kereki II. (hrsz.: 0200/1)
- 45. lelőhely, Kereki, Kerekes-tanya (hrsz.: 0200/1)
- 46. lelőhely, Balogh-tanya (hrsz.: 0121/2-11, 0125/2-11, 0103/1-17, 0120, 0122)
- 47. lelőhely, Kereki, Vetési-tanya (hrsz.: 0208/1)
- 48. lelőhely, Tisza-háti-dűlő, Liska-tanya (hrsz.: 0208/1)
- 49. lelőhely, Józa-tanya I. (hrsz.: 0208/1)
- 50. lelőhely, Tisza-háti-dűlő, Büngösd-part (hrsz.: 0208/1)
- 51. lelőhely, Mályvás, Kis erdők köze (hrsz.: 0189, 0164/11, 0152/1-14)
- 52. lelőhely, Mályvás, Kis erdőszél (hrsz.: 0164/11, 0173, 0152/1-14)
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- 53. lelőhely, Mályvás, Békési út I. (hrsz.: 0164/11, 0173, 0170/18, 0164/2-10)
- 54. lelőhely, Mályvás, Békési út II. (hrsz.: 0166/1, 0167)
- 55. lelőhely, Mályvás, Békési út III. (hrsz.: 0166/1, 0164/11, 0190, 0173, 0170/18)
- 56. lelőhely, Mályvás, Büngösdi-major I. (hrsz.: 0173, 0170/18)
- 57. lelőhely, Mályvás, Büngösdi-major II. (hrsz.: 0173, 0170/18)
- 58. lelőhely, Mályvás, Bányagödör (hrsz.: 0173, 0170/18)
- 59. lelőhely, Mályvás, Érpart I. (hrsz.: 0173, 0170/18)
- 60. lelőhely, Mályvás, Érpart II. (hrsz.: 0173, 0170/18)
- 61. lelőhely, Vetési-tanya (hrsz.: 0208/1)
- 62. lelőhely, Józsa-tanya II. (hrsz.: 0208/1)
- 63. lelőhely, Kereki-legelő (hrsz.: 0206)
- 64. lelőhely, Hacskó-tanya I. (hrsz.: 0138/1-50)
- 65. lelőhely, volt Winter-tanya (hrsz.: 0138/1-50)
- 66. lelőhely, László-zug (hrsz.: 0138/1-50)
- 67. lelőhely, Körtvélyes (hrsz.: 0138/1-50)
- 68. lelőhely, Bódis-major I. (hrsz.: 066/1)
- 69. lelőhely, Bódis-major II. (hrsz.: 066/1, 054, 056)
- 70. lelőhely, Bódis-major III. (hrsz.: 070, 066/1, 070/1, 068)
- 71. lelőhely, Mályvás, Érpart III. (hrsz.: 0171, 0172, 0173, 0170/18, 0177, 0176)
- 72. lelőhely, Mályvás, Csordakút (hrsz.: 0171, 0172, 0174, 0175, 0170/18)
- 73. lelőhely, Határmezsgye (hrsz.: 0188/1-15)
- 74. lelőhely, Békás-dűlő (hrsz.: 016/1)
- 75. lelőhely, Bódis-háti szemétgödrök (hrsz.: 061/2)
- 76. lelőhely, Bódis-háti-legelő I. (hrsz.: 056/1-2, 051/4)
- 77. lelőhely, Bódis-háti-legelő II. (hrsz.: 056/1, 052/1, 055)
- 78. lelőhely, Kér-halom (hrsz.: 019/6, 044/10-11)
- 79. lelőhely, Kér-halom-dűlő, Mandel-sánc (hrsz.: 040/8)
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- 80. lelőhely, Hideg-halom (hrsz.: 019/4-6)
- 81. lelőhely, Bódis-háti-legelő III. (hrsz.: 056/3)
- 82. lelőhely, Tücsök-halom (hrsz.: 056/3, 061/1)
- 83. lelőhely, Mező Imre utca (hrsz.: 2955, 2857/3)
- 84. lelőhely, Homokbánya (hrsz.: 040/6, 8)
- 85. lelőhely, Stibán-tanya (hrsz.: 0440/2-25)
- 86. lelőhely, Kunyhó-dűlő (hrsz.: 0419/2, 58)
- 87. lelőhely, Ókerti-halom (hrsz.: 0406/2-37, 0379/1-70)
- 88. lelőhely, Kastély-dűlő I. (hrsz.: 0377/1-13, 0379/2-70)
- 89. lelőhely, Kastély-dűlő II. (hrsz.: 0379/2-70)
- 90. lelőhely, Nagyhalom-dűlő, Győri-tanya (hrsz.: 0406/2-37, 0418, 0384/44, 50)
- 91. lelőhely, Nagyhalom-dűlő, Ókerti iskola (hrsz.: 0408/1)
- 92. lelőhely, Kér-halom-dűlő, Újcsatorna (hrsz.: 019/2, 040/8, 044/7, 10)
- 93. lelőhely, Határ-dűlő I. (hrsz.: 0370/3-246)
- 94. lelőhely, Határ-dűlő II. (hrsz.: 0370/3-246)
- 95. lelőhely, Nyulas-dűlő I. (hrsz.: 0370/3-246)
- 96. lelőhely, Nyulas-dűlő II. (hrsz.: 0370/3-246)
- 97. lelőhely, Homokkút-dűlő I. (hrsz.: 0375, 0380)
- 98. lelőhely, Homokkút-dűlő II. (hrsz.: 0374/2-64)
- 99. lelőhely, Hosszútelki-dűlő III. (hrsz.: 0424/1-40)
- 100. lelőhely, Hosszútelki-dűlő IV. (hrsz.: 0424/1-40)
- 101. lelőhely, Árkos-dűlő I. (hrsz.: 0432/3, 13-85)
- 102. lelőhely, Árkos-dűlő II. (hrsz.: 0432/3, 13-85)
- 103. lelőhely, Pap-dűlő I. (hrsz.: 0438/2-41)
- 104. lelőhely, Hideg-halom, Csatornapart (hrsz.: 019/6, 044/2)
- 105. lelőhely, Úri-dűlő (hrsz.: 0193, 0206, 0109/3-18)
- 106. lelőhely, Hidasháti ÁG. bejárója (hrsz.: 0328/2-4)
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- 107. lelőhely, Aranykalász Tsz. majorja (hrsz.: 0313/3-33)
- 108. lelőhely, Blanka-major (hrsz.: 0309/2-32, 0313/3-33, 0316/1-6)
- 109. lelőhely, Pap-dűlő II. (hrsz.: 0438/2-41)
- 110. lelőhely, Árkos-dűlő III. (hrsz.: 0432/13-85)
- 111. lelőhely, Árkos-dűlő IV. (hrsz.: 0432/13-85)
- 112. lelőhely, Árkos-dűlő V. (hrsz.: 0432/13-85)
- 113. lelőhely, Pap-dűlő, volt Komlódi tanya (hrsz.: 0436/2-32)
- 114. lelőhely, Keselyűs-dűlő I. (hrsz.: 0452/1-45)
- 115. lelőhely, Keselyűs-dűlő II. (hrsz.: 0452/1-45)
- 116. lelőhely, Bodzás-dűlő (hrsz.: 0470)
- 117. lelőhely, Kereki út 1-17. (hrsz.: 0294)
- 118. lelőhely, Só-zug, Fácános (hrsz.: 0238/11)
- 119. lelőhely, Hacskó-tanya II. (hrsz.: 0123)
- 120. lelőhely, Kereki-legelő, Csatornapart (hrsz.: 0217)
- 121. lelőhely, Fás úti-dűlő I. (hrsz.: 0206, 093, 0109/3-18, 0195/1, 0105/2-32)
- 122. lelőhely, Fás úti-dűlő (hrsz.: 0206, 0204, 0105/2-32)
- 123. lelőhely, Kér-halom-dűlő I. (hrsz.: 040/8)
- 124. lelőhely, Kér-halom-dűlő II. (hrsz.: 040/8, 019/2-3, 6)
- 125. lelőhely, Kér-halom-dűlő, Határcsatorna (hrsz.: 019/4-6)
- 126. lelőhely, Pap-dűlő,Határsarok (hrsz.: 0436/2-32)
- 127. lelőhely, Főtér (hrsz.: 991/1-4, 992/1-2)
- 128. lelőhely, Református temlom (hrsz.: 912, 913/3, 914/2, 4, 915, 1162/2, 146-149)
- 129. lelőhely, Körös-híd, Gátőrház (hrsz.: 089, 092, 0240/11-12)
- 130. lelőhely, Tót temető (hrsz.: 1723, 1724/12)
- 131. lelőhely, Határ-dűlő (hrsz.: 0370/3-248)
- 132. lelőhely, Nyulas-dűlő III. (hrsz.: 0370/3-248)
- 133. lelőhely, Kenderes (hrsz.: 0307/2, 0308, 0305/1-2, 0303)
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- 134. lelőhely, Takarmányos-legelő I. (hrsz.: 0303, 0298)
- 135. lelőhely, Takarmányos-legelő II. (hrsz.: 0303, 0298)
- 136. lelőhely, Békési út, Körgát (hrsz.: 0334/1-15)
- 137. lelőhely, Kér-halom-dűlő, volt Valentínyi-tanya (hrsz.: 040/6)
- 138. lelőhely, Blanka-major, Határsarok (hrsz.: 0318/1-18)
- 139. lelőhely, Árpád utca 38. (hrsz.: 1152)
- 140. lelőhely, Régi Tót Temető (hrsz.: Kodály Z. u.-Tó u.-Hársfa u.-Kinizsi P. u. közti
terület)
- 141. lelőhely, Kér-halom-dűlő, Körgát vége (hrsz.: 031/6)
- 142. lelőhely, Hunyai határszél (hrsz.: 0436/2-32)
- 143. lelőhely, Tücskös-kenderes (hrsz.: 0309/2-32)
- 144. lelőhely, Mező Imre utca 10. (hrsz.: 2923/2)
- 145. lelőhely, Petőfi utca (hrsz.: 125(?))
- 146. lelőhely, Álmos-halom (hrsz.: 0208/1, 0207, 0211)
- 147. lelőhely, Keselyűs-dűlő III. (hrsz.: 0440/23)
- 148. Ismeretlen lelőhely, Békési Gimnázium és Múzeum gyűjteménye
- 149. Ismeretlen lelőhely, A MMM leletei
- 150. Ismeretlen lelőhely, Bódis-háti gyep II.
- 151. Ismeretlen lelőhely, Büngösdi aquamanile
- 152. Ismeretlen lelőhely, Elpusztult halmok
- 153. Ismeretlen lelőhely, A Gyulai Múzeum leletei
- 154. Ismeretlen lelőhely, Hathy Tibor gyűjteménye
- 155. Ismeretlen lelőhely, Kereki
- 156. Ismeretlen lelőhely, Körös-part
- 157. Ismeretlen lelőhely, Laposi-legelő, Epres
- 158. Ismeretlen lelőhely, Az MNM leletei
- 159. Ismeretlen lelőhely, Mezőberény határában, egyik tanyán
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- 160. Ismeretlen lelőhely, Ondorovitzki Sámuel tanyája
- 161. Ismeretlen lelőhely, Rovásfeliratos gyűrű
- 162. Ismeretlen lelőhely, Szentesi Múzeum leletei
- 163. Ismeretlen lelőhely, Tóth gödör
- 164. Ismeretlen lelőhely, Az 1881. évi ásatás leletei
- 165. Ismeretlen lelőhely, I. számú Általános Iskola gyűjteménye
- 166. Ismeretlen lelőhely
- 167. Ismeretlen lelőhely, Balás Ádám ásatásai

1.sz. függelék
Mezőberény város Helyi Építési Szabályzatához
A HÉSZ-ben hivatkozott jogszabályok, szabályzatok jegyzéke:
1. 20/1984 (XII 21. ) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséről
2. 4/1981 (III. 11.) KPM-IPM együttes rendelet a nyomvonal jellegű építmények
keresztezéséről.
3.OVSZ I-III kötete
4. 21/2006.(I.31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a
fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári
gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
5. 10/2001.(IV.19.) KöM rendeletet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves
vegyület kibocsátásának korlátozásáról
6. 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM rendeletet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
7. 23/2001.(XI.13.) KöM rendeletet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai
kibocsátási határértékeiről
8. 10/2003.(VII.11.) KvVM rendeletet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő
hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak
kibocsátási határértékeiről
9. 3/2002.(II.22.) KöM rendeletet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről,
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működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
10. 4/2002.(X.7.) KvVM rendeletet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről
11. 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
12. 314/2005.(XII.25.) Korm.
rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
13. 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól
14. 18/2001.(IV.28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közben zajexpozíció okozta
kockázatok elleni védelméről
15. 27/2006.(II:7.) Korm rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel
szembeni védelemről
16. 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet 25. § (10) a közműves ivóvízellátásról
17. 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 7. § (2) és a 2. sz. melléklet a felszín alatti vizek
védelméről
18. 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
19. 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
20. 6/2009.(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín
alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések
méréséről
21. 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól
22. 2009. évi LVII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
23. 2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról
24. 98/2001.(VI.15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről
25. 25/2003 (XII. 22) MÖNK. Számú önkormányzati rendelet
26. 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) a természet védelméről
27. 2001. évi LXIV. Tv. 5§ (1) a kulturális örökség védelméről
28. 231/2007. (IX. 4.) Korm. rendelettel módosított 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről
29. 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
30. 232/2007. (IX. 4) Kormány rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről
31. 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes
létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
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32. 275/2004. (X. 8) Korm. rendelet a Natura 2000 területekről
33. 253/1997. (XII. 20.) Korm rendelet 30. §

2.sz. Függelék
Mezőberény város HÉSZ-ához
Mezőberény város műemlékei
Műemlékek:
- Luther Márton tér hrsz.: 2428 Szlovák Evangélikus Templom
- Kossuth tér 10. sz. alatti Német Evangélikus Templom
- Kálvin tér hrsz.: 915 Református Templom
- Főút 1-3. sz. alatti Helytörténeti Gyűjtemény (volt Wenckheim-Fejérvári kastély)
Műemléki környezet határa:
- A Luther Márton téren a Szlovák Evangélikus Templom körüli a 2441-es hrsz.-ú, a 2440es hrsz.-ú, a 2439-es hrsz.-ú, a 2438-as hrsz.-ú, a 2429/1-es hrsz.-ú, a 2429/2-es hrsz.-ú, a
2508-as hrsz.-ú, a 3511-es hrsz.-ú, a 3512-es hrsz.-ú, a 3514-es hrsz.-ú, a 2413-as hrsz.-ú, a
2412-es hrsz.-ú, a 2411-es hrsz.-ú telkek;
- A Kossuth tér 10. sz. alatti Német Evangélikus Templom, és a Főút 1-3. sz. alatti
Helytörténeti Gyűjtemény körüli az 1008-as hrsz.-ú, az 1007-es hrsz.-ú, a 992/4-es hrsz.-ú,
a 992/5-ös hrsz.-ú, a 992/3-as hrsz.-ú, a 992/1-es hrsz.-ú, a 992/2-es hrsz.-ú, a 3553-as
hrsz.-ú, a 3555/5-ös hrsz.-ú, a 3557-es hrsz.-ú, a 3565-ös hrsz.-ú, a 3563-as hrsz.-ú, a 3562es hrsz.-ú, a 3561-es hrsz.-ú, a 3560-as hrsz.-ú, a 991/1-es hrsz.-ú, a 991/2-es hrsz.-ú, a
990-es hrsz.-ú, a 978/1-es hrsz.-ú, a 978/2-es hrsz.-ú, a 979-es hrsz.-ú, a 987/1-6-os hrsz.-ú,
a 985-ös hrsz.-ú, a 984-es hrsz.-ú, a 983-as hrsz.-ú, a 981/1-4-es hrsz.-ú, az 1025-ös hrsz.ú, az 1023/1-es hrsz.-ú, az 1022-es hrsz.-ú telkek;
- Kálvin tér hrsz.: 915 Református Templom körüli a 916-os hrsz.-ú, a 917-es hrsz.-ú, a 135ös hrsz.-ú, a 141-es hrsz.-ú, a 142-es hrsz.-ú, a 146-os hrsz.-ú, a 147-es hrsz.-ú, a 148-as
hrsz.-ú, a 912-es hrsz.-ú, az 1162/2-es hrsz.-ú, és az 1162/1-es hrsz.-ú telkek;
Műemléki védettségre javasolt épületek:
- Kossuth tér 6. sz. alatti Német Evangélikus Parókia
- Kossuth tér 1. sz. alatti Városháza
- Madarász utca 21. sz. alatti Előtornácos oromfalas szlovák lakóház
- Deák Ferenc utca 2. sz. alatti lakóház
- Deák Ferenc utca 79. sz. alatti Népi klasszicista lakóépület
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3.sz. Függelék
Mezőberény város HÉSZ-ához
Helyi építészeti értékvédelem alatt álló épületek
Egyházi épületek:
- Fő út 25. sz. alatti Katolikus Templom
- Thököly utca 2. sz. alatti Hegedűs-kápolna
- Kossuth tér 6. sz. alatti I. Kerületi Német Egyház Parókia épülete
- Fő út 23. sz. alatti Katolikus Plébánia Hivatala
Középületek:
- Kossuth tér 1. sz. alatti Városháza
- Kossuth tér 11. Berény Szálló
- Petőfi Sándor út 17-19. sz. Általános Iskola
- Fő út 14. sz. alatti Ipartestület
- Fő út 4. sz. alatti Városi Könyvtár
- Petőfi Sándor út 12. sz. alatti Rendőrség épülete
- Petőfi Sándor út 14. sz. alatti Petőfi Sándor Gimnázium régi Kollégium
- Petőfi Sándor út 27. sz. alatti Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat
- Széchenyi utca 1. sz. alatti Orvosi rendelő
- Luther Márton utca 3. sz. (volt Gazdakör – Textil kultúr)
- Vasút utca 42. sz. alatti Vasútállomás épülete
Lakóházak:
- Árpád utca 5. sz. alatti lakóház
- Árpád utca 7. sz. alatti lakóház
- Deák Ferenc utca 79. sz. alatti Népi klasszicista lakóépület
- Deák Ferenc utca 2. sz. alatti lakóház
- Fő út 10. sz. alatti lakóház
- Fő út 16. sz. alatti lakóház
- Gyomai út 8. sz. alatti lakóház
- Gyomai út 12. sz. alatti lakóház
- Hunyadi utca 1. sz. alatti lakóház
- Hunyadi utca 18. sz. alatti előtornácos szlovák lakóház
- Korona utca 5. sz. alatti lakóház
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- Madarász utca 21. sz. alatti Előtornácos oromfalas szlovák lakóház
- Madarász utca 63. sz. alatti Ulicskás ház
- Madarász utca 90. sz. alatti Ulicskás ház
- Petőfi Sándor út 8. sz. alatti Német nagygazda ház, szárazbejárós
- Petőfi Sándor út 24. sz. alatti lakóház
- Petőfi Sándor út 29. sz. alatti lakóház
- Petőfi Sándor út 28. sz. alatti lakóház
- Petőfi Sándor út 30. sz. alatti lakóház
- Petőfi Sándor út 31. sz. alatti lakóház
- Petőfi Sándor út 37. sz. alatti lakóház
- Petőfi Sándor út 48. sz. alatti lakóház
- Puskin utca 5. sz. alatti lakóház
- Puskin utca 12. sz. alatti lakóház
- Puskin utca 17. sz. alatti lakóház
- Puskin utca 22. sz. alatti lakóház
- Zrínyi sugárút 43. sz. alatti lakóház Petőfi homlokzatdísszel
Ipari Épületek:
- Csabai út 60/a. sz. alatti Bacsó-féle malom
- Vasút utca 38. sz. alatti Kiss-féle malom
Egyéb épületek:
- Luther Márton utca 10. sz. alatti Magtár
- Luther tér 3. sz. alatti II. Kerületi Egyház magtár épülete
- Külterület: hrsz.: 0123 Hacskó tanya
- Külterület: hrsz.: 0410/12 Ókerti Iskola-Klebelsberg féle iskola
- Külterület: hrsz.: 0406/15 Ókerti pince-helytörténeti értékű pincemaradvány
- Külterület: hrsz.: 0380 Vogel kastély
- Tessedik Sámuel tér 1. hrsz.: 3444 Zeneiskola (volt Mezőgazdasági Szakiskola)

- Tessedik Sámuel tér 1. hrsz.: 3444 Műhely épület
- Vasút utca 41. sz. alatti Tüzép (volt áramfejlesztő épület)
- Kálvin utca 3. sz. alatti KGP kultúrház (volt magyar kaszinó)
- Luther Márton utca 1. sz. alatti Muzeális értékű gyógyszertár berendezés
- Kodály Zoltán utca 3. sz. alatti Szlovák Evangélikus Parókia
- Puskin utca 53. sz. alatti Református Parókia (volt iskolaépület)
- Kereki utca 73. sz. alatti volt uradalmi bikaistálló
- Gyomai út 25. sz. alatti Maász Ádám építőmester lakóháza
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- Deák Ferenc utca 1. sz. (volt iskola)
- Belentai utca 1. sz.(volt iskola)
- József Attila utca 39. sz. alatti utolsó nádtetős parasztház
- Fürjes utca hrsz.: 3811 lakóház
- Csabai út 2. sz. alatti Református Gyülekezeti Otthon
- Kálvin tér 4. sz. alatti lakóház
- Petőfi Sándor utca 54. sz. alatti Napsugár Lakóotthon
- Petőfi Sándor utca 22. sz. lakóház
- Petőfi Sándor utca 41. sz. lakóház
- Petőfi Sándor utca 39. sz. lakóház
- Petőfi Sándor utca 37. sz. lakóház
- Petőfi Sándor utca 26. sz. lakóház
- Petőfi Sándor utca 43. sz. lakóház
- Petőfi Sándor utca 9. sz. lakóház
- Petőfi Sándor utca 11. sz. lakóház
- Békési út 21. sz. alatti lakóház
- Mátyás Király utca 36. sz. alatti lakóház
- Mátyás Király utca 3. sz. alatti lakóház
- Árpád utca 12. sz. alatti lakóház

4.sz. Függelék
Mezőberény város HÉSZ-ához
Helyi jelentőségű természeti emlékek
- Liget területe,
- Vasút melletti 2 db idős tölgyfa (Quercus robur)
- Evangélikus tót-temető vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasorai, és idős tölgyfája
(Quercus robur),
- Köztemető idős szomorú japánakác fája (Sophora japonica ’Pendula’), kocsányos tölgy
fája (Quercus robur), 3 dupla vadgesztenye fasora (alkotó fajok: Aesculus carnea, Aesculus
hippocastanum),
- Luther tér idős kocsányos tölgyfái (Quercus robur) - 7 db,
- Zamenhof utca vadgesztenye fái (Aesculus hippocastanum) – 6 db,
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- Helytörténeti Gyűjtemény telkén lévő idős japánakác (Sophora japonica),
- Luther Márton utca idős hársfái (Tilia sp.),
- Puskin utca idős hársfái (Tilia sp.).

