
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÓ RENDELETE  
 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
../2016. (         ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 7/2008. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Sárpilis község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 
a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 9. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 
Hivatal, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály, Duna Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság, Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Bányászati Osztály, Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész, Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Osztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Tolna 
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmérnöksége, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat, Baranya Megyei 
Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály, Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Tolna Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály, Országos Atomenergia Hivatal, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 

A Sárpilis község helyi építési szabályozásáról szóló 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Jelen rendelet csak a rendelet 1. mellékletében lévő Sárpilis község Sz1 jelű külterületi és Sz2 jelű 

belterületi szabályozási tervlapjaival együtt érvényes, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.” 

2. § 

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Épület csak olyan telken helyezhető el, amely megfelel az OTÉK 33. § előírásainak.” 

3. § 

A Rendelet 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(8) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 3. melléklete 
tartalmazza." 
 

4. § 

A Rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 4. melléklete 
tartalmazza." 

 

5. § 

(1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ (1) Gksz-1, Gksz-2 és Gksz-3, Gksz-4 jelű kereskedelmi-szolgáltató területen az alábbi épületek és 
létesítmények helyezhetők el: 
a. nem jelentős mértékben zavaró hatású tevékenység céljára szolgáló gazdasági építmény; 
b. igazgatási és egyéb irodaépület; 
c. a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 

szolgáló lakások, 
d. gépjárműtároló a legfeljebb 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek számára. „ 
 
(2) A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A Gksz-4 jelű építési  övezetben (az Állami Főépítész 2016. december 15. keltezésű, 

TOD/25/00386-5/2016. ügyiratszámon kiadott OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való 

hozzájárulásával) önálló lakóépület is létesíthető.” 

(3) A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A Gksz-3 és Gksz-4 jelű építési övezetekben a megengedett zajhatárérték nappal 50 dB, éjjel 40 

dB. „ 

6. § 

A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 6. melléklete 
tartalmazza." 
 

7. § 

A Rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Szénhidrogén termékvezeték és földgázvezetékek mentén a jogszabályban előírt biztonsági 

övezetre vonatkozó előírások betartandók.”  

8. § 

(1) A Rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(3) Nyilvántartott régészeti lelőhely és műemléki védettségű ingatlanok esetében a hatályos 

örökségvédelmi jogszabályok alapján kell eljárni.” 

(2) A Rendelet 21. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) A régészeti örökséget és a műemléki értéket érintő kérdésekben a központi közhiteles 

örökségvédelmi nyilvántartásban és a rendezési tervhez készített örökségvédelmi hatástanulmányban 

foglaltak együttesen irányadók.” 

9. § 

A Rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A helyi egyedi védelem alá helyezett botanikai értékek körét jelen rendelet 2. melléklete 

tartalmazza. A helyi védelem alá helyezett építészeti értékek körét tájékoztató jelleggel jelen rendelet 

Függelék c. pontja tartalmazza ” 

10. § 

A Rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szabályozási tervlapokon beültetési kötelezettségre jelölt területeken, illetve az ipari és 
kereskedelmi, szolgáltató terület-felhasználásba sorolt ingatlanok telekhatára mentén 5 méteres 
sávba – kivéve, ha a telekhatár ipari vagy kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolt ingatlannal 
határos, vagy Gksz-3 övezetbe tartozik- 3 szintes növényzet telepítendő a használatbavételi engedély 
megadásáig.” 
 

11. § 

(1) A Rendelet 2. § (3) bekezdésében az „engedélyezhető” szövegrész helyébe a „végezhető” szöveg 

lép. 

(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a „a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság külön, egyedi 

esetekre vonatkozó engedélye és feltétele alapján, legfeljebb kétszintes épületeknél” szövegrész 

helyébe az „a jogszabályban meghatározott esetekben” szöveg lép. 

12. § 

A Rendelet 12. §-a a következő bekezdésekkel egészül ki: 

 „(5) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 5. melléklete 
tartalmazza. 
(6) A Gksz-3 jelű, Gksz-4 jelű építési övezetekben az előkert legkisebb mérete 5 m, oldalkert legkisebb 

méretet 5 m, hátsókert legkisebb méretet 5 m. „ 

13. § 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 



(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 

(5) A Rendelet kiegészül jelen rendelet 5-6. mellékleteivel. 

(6) A Rendelet függeléke helyébe jelen rendelet függeléke kerül. 

14. § 

Sárpilis belterületi határral határolt Kispilis nevű belterületi részére vonatkozó normatartalom 

helyébe jelen rendelet 7. mellékletében lévő szabályozási tervlap normatartalma lép. 

Záró rendelkezések 

15. § 

(1) E rendelet – az 1. §-ban foglaltak kivételével - az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 

kormányhivatalnak és az érintett államigazgatási szerveknek történt közlést követő 5. napon, de 

legkorábban a kihirdetést követő 16. napon lép hatályba. 

(2) E rendelet 1. §-a az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és az 

érintett államigazgatási szerveknek történt közlést követő 5. napon, de legkorábban a kihirdetést 

követő 15. napon lép hatályba. 

(3) Hatályát veszti a Rendelet 1. § (3) bekezdésében az „A telekhatárok az övezeti előírások 

betartása mellett az I. fokú építési hatóság engedélyével módosíthatók. „ szövegrész,  az 1. § (4) 

bekezdése, a 2. § (4) bekezdése, a 3. § (3) bekezdésében az „- a közterület tulajdonosa illetve kezelője 

és a közlekedési szakhatóság hozzájárulásával –„ szövegrész, a 3. § (12) bekezdésében az „ és csak 

akkor, ha a tervi megoldásokkal és alkalmazni kívánt szerkezetekkel az illetékes tűzoltóság egyetért” 

szövegrész, a 4. § (5) bekezdése, az 5. § (4)- (5), (8), (12), (17) bekezdései, a 6. § (1) – (5) bekezdései, a 

7. § (2), (4), (8), (17) bekezdései, a 7. § (5) bekezdésében a „Hígtrágya a termőföldön csak a 

talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető el.” szövegrész, a 10. § (6) bekezdésében az „ , a 

területileg illetékes tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre vonatkozó engedélye és feltétele 

alapján,” szövegrész, a 10. § (7) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (1) bekezdésében az „a 

vízügyi hatóság hozzájárulásával” szövegrész, a 15. § (2) bekezdésében az „a vízügyi hatóság 

hozzájárulásával” szövegrész,  a 20. § (6) bekezdésében az „ A gyakorló légtér területén 30 méternél 

magasabb építmény, út és közműhálózat építése, valamint 5 méternél nagyobb földvastagságot 

érintő tereprendezés és 10 ha területet meghaladó művelési ágváltás engedélyezése esetén az 

engedélyezési eljárásban a légügyi hatóság bevonandó.” szövegrész, a 21. § (1) –(2), (4)-(7) 

bekezdései, a 22. § (1) bekezdése, a 22. § (5) bekezdésében az „ , ennek hiányában megyei főépítész” 

szövegrész,  a 22. § (6) bekezdésében az „ , ennek hiányában megyei főépítész” szövegrész, ,  a 22. § 

(11) bekezdésében az „ , ennek hiányában megyei főépítésszel” szövegrész, a 24. § (1) bekezdésében 

az „A helyi védelem alá tartozó objektumok támogatásának általános feltételeit az építészeti örökség 

helyi védelméről szóló 7/2005. (IV. 27. ) sz. KT rendelet 11-13. §-ai szabályozzák.” szövegrész, a 25. § 

(1) bekezdésében az „ , ennek hiányában megyei főépítész” szövegrész, a 25. § (2) bekezdése, a 28. § 

(2) bekezdésében az „ , ezért az építési engedélyezési tervekhez geotechnikai-mérnökgeológiai 

szakvéleményt kell készíteni” szövegrész. 



Sárpilis,  

 Figler János Dr. Kohány András 

 polgármester jegyző



 

1. MELLÉKLET a …../2016. () önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

Sárpilis község Sz1 jelű külterületi és Sz2 jelű belterületi szabályozási tervlapjai  

„

 



 



2. MELLÉKLET a …../2016. () önkormányzati rendelethez 

 

„2. melléklet a 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

 A település helyi botanikai értékei 

        

Fák, fasorok:  Béke téri közkert fái (36/1 hrsz)- Platanus hibrida, Aesculus hippocastanum, Fraxius 

excelsior, Tilia platyphyllos, Sophora japonica, Acer pseudoplatanus   

 

                    



3. MELLÉKLET a …../2016. ()  önkormányzati rendelethez  

 

„3. melléklet a 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

Lakóterületre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat 
 

 A B C D 

1 Építési övezet Lf-1 Lf-2 Lf-3 

2 Kialakítható legkisebb telek-szélesség (m) 18 18 16 

3 Kialakítható legkisebb telek-mélység (m) 50 40 30 

4 Kialakítható legkisebb telek-terület (m2) 1200 600 500 

5 A telek megengedhető legnagyobb beépítettsége (%) 20 30 30 

6 A telek megengedhető legkisebb zöldfelülete (%) 60 50 40 

7 Beépítési mód Oldalhatáron álló Oldalhatáron álló Zártsorú  

8 Építménymagasság (m) 7 (K) 7 (K) 5 (K) 

 



4. MELLÉKLET a …../2016. ()  önkormányzati rendelethez  

 

„ 4. melléklet a 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

Településközpont vegyes területre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat 

 

 A B C D 

1 Építési övezet Vt-1 Vt-2 Vt-3 

2 Kialakítható legkisebb telek-szélesség (m) 25 18 20 

3 Kialakítható legkisebb telek-mélység (m) 50 40 40 

4 Kialakítható legkisebb telek-terület (m2) 1200 800 800 

5 A telek megengedhető legnagyobb beépítettsége (%) 20 40 40 

6 A telek megengedhető legkisebb zöldfelülete (%) 60 40 40 

7 Beépítési mód Oldalhatáron álló Zártsorú  Zártsorú  

8 Építménymagasság (m) 15 (K) 7,5 (K) 5,0 (K) 

 



5. MELLÉKLET a …../2016. ()  önkormányzati rendelethez  

 

„ 5. melléklet a 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

Gazdasági területre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat 

 

 A B C D E F 

1 Építési övezet Gksz-1 Gksz-2 Gksz-3 Gksz-4 Gip-1 

2 Kialakítható legkisebb telek-szélesség (m) 30 40 - - 40 

3 Kialakítható legkisebb telek-mélység (m) 50 25 - - 50 

4 Kialakítható legkisebb telek-terület (m2) 1500 1500 1500 1500 3000 

5 A telek megengedhető legnagyobb 
beépítettsége (%) 

40 40 60 60 30 

6 A telek megengedhető legkisebb zöldfelülete 
(%) 

30 30 20 20 40 

7 Beépítési mód 

Szabadon álló 
Szabadon 
álló 

Szabadon 
álló 

 

Oldalhatáron 
álló 

Szabadon 
álló 

8 Építménymagasság (m) 

siló, terménytároló, terményszárító esetén  

 

8 

15 

 

8 

15 

 

8 

15 

 

8 

15 

 

8 

15 

 

 



6. MELLÉKLET a …../2016. ()  önkormányzati rendelethez  

 

 

„ 6. melléklet a 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

Különleges területre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat 

 

 A B C 

1 Építési övezet K-1 K-2 

2 Kialakítható legkisebb telek-szélesség (m) 50 50 

3 Kialakítható legkisebb telek-mélység (m) 50 100 

4 Kialakítható legkisebb telek-terület (m2) 2500 5000 

5 A telek megengedhető legnagyobb beépítettsége (%) 10 10 

6 A telek megengedhető legkisebb zöldfelülete (%) 40 80 

7 Beépítési mód Szabadon álló Szabadon álló 

8 Építménymagasság (m) 

Harangtorony, harangláb esetén 

5 

15 

6 

- 

 



7. MELLÉKLET a …../2016. ()  önkormányzati rendelethez  

 

 

Sz2-M JELŰ SZABÁLYOZÁSI TERVLAP  

 

 



FÜGGELÉK a …../2016. ()  önkormányzati rendelethez 

 „FÜGGELÉK a 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

a) Sárpilis nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek listája 

1. Sárpilis 1 

Hrsz.: 0223/70, 0223/71, 0223/72, 0223/73, 0223/74, 0223/75, 0223/76, 0223/77, 0223/78, 0225/13, 0225/14, 0225/16, 

0225/17, 0225/18, 0235/1 

 

2. Sárpilis 2 

Hrsz.: 93/5, 94/1, 94/2, 95 

 

3. Sárpilis 3 

Hrsz.: 09, 0214, 0218/5, 0220/1, 0220/2, 0220/3  

 

4. Sárpilis 4 

Hrsz.: 0223/42, 0223/43, 0223/65, 0223/66, 0223/67 

 

5. Sárpilis 5  

Hrsz.: 0223/32, 0223/33 

 

6. Sárpilis 6 

Hrsz.: 0223/15, 0223/17, 0223/20, 0223/21, 0223/23, 0223/24, 0223/30, 0223/31, 0223/32, 0223/33, 0223/34, 0223/35, 

0223/36, 0223/37, 0223/38, 0223/70, 0223/76, 0223/79, 0225/12, 0225/13, 0225/14, 0225/16, 0225/17, 0225/18, 0235/1 

 

7. Sárpilis 7 

Hrsz.: 1, 2, 57/8, 197/1, 197/2 

 

8. Sárpilis 8 

Hrsz.: 0269, 0282/6, 0282/7, 0282/8, 0282/9, 0282/10, 0282/11, 0282/12, 0282/13, 0282/14, 0282/16, 0282/17, 0282/18, 

0282/21, 0282/22, 0282/23, 0282/24, 0282/25, 0282/39, 0282/40, 0282/41, 0282/42  

 

9. Sárpilis 9 

Hrsz.: 0181/5, 0204/4 

 

10. Sárpilis 10 

Hrsz.: 0223/49, 0223/ 50, 0223/52, 0223/53, 0223/54, 0223/56, 0223/60 

 

11. Sárpilis 11 

Hrsz.: 0223/17, 0223/20, 0223/21, 0223/23, 0223/24, 0223/30, 0223/31, 0223/32, 0223/33, 0223/34, 0223/35, 0223/79 

 

12. Sárpilis 12 

Hrsz.: 0223/17, 0223/20, 0223/21, 0223/23, 0223/24, 0223/33 

 

13. Sárpilis 13 

Hrsz.: 0223/24 

 



 

b) Sárpilis műemléki védelem alatt álló ingatlanainak listája 

 

 A B C D E F G 

1 Törzsszám Azonosító Védelem státusza Helyrajzi szám Cím Név Bírság 
kategória 

2 
4216 8716 

Műemléki 

védelem 
30 

Kossuth u. 

8. 

Ref. templom M II. 

3 

4216 22233 
Műemléki 

védelem 

8, 9, 16, 28, 

29, 31, 32/11, 

32/12, 33, 34, 

48, 49, 50/1, 

264, 271, 272, 

273, 57/8 

 Ref. templom ex 
lege műemléki 
környezete 

- 

 

 

 

c) A település helyi védelem alatt álló értékei 

(Aktuális listát az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza) 

 

Sorszám Cím Megnevezés Hrsz. Védettség foka 

Sárpilis 

1. Béke tér 1. Polgármesteri hivatal épülete 34. H 

2. Petőfi S. utca 2. Tájház  55. H 

3. Zrínyi utca 13. Mózes-ház 234. H 

 


