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TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 

TERESKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2022. (XI. 08.) SZ. HATÁROZATA  

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Tereske Község Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza: 

1) Tereske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településszerkezeti Tervet módosítja.

2) A szerkezeti terv leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti tervlapon lehatárolt területekre

vonatkozóan (horgásztó) módosítja.

3) Jelen módosítás során Tereske területfelhasználás változása a következők szerint alakul:

Módosítási feladat 

Terület 

mérete 

(ha) 

TSZT módosítás 

Hatályos terv 

szerinti terület-

felhasználás 

Tervezett 

terület-

felhasználás 

Hétvégi házas üdülőterület 6,1 Má Üh

Különleges beépítésre nem szánt 

turisztikai terület 
3,4 Má  Kb-Tur 

Zöldterület 0,5 Má Z 

Gazdasági célú erdőterület 1,1 Má Eg 

Összesen: 11,1

4) A módosítás során a biológiai aktivitásérték a következő módon változik:

Biológiai aktivitás-érték 

Meglévő funkció Tervezett funkció

Terület 

(ha) 

Terület biológiai 

aktivitás-érték 

változása 
Terület-

felhasz-

nálás 

Értékmutató Területfel-

használás 

Értékmutató 

Má 3,7 Üh 3 6,1 - 4,27

Má 3,7 Kb- Tur 3,2 3,4 -1,7

Má 3,7 Zkp 6 0,5 +1,15
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Biológiai aktivitás-érték 

Meglévő funkció Tervezett funkció

Terület 

(ha) 

Terület biológiai 

aktivitás-érték 

változása 
Terület-

felhasz-

nálás 

Értékmutató Területfel-

használás 

Értékmutató 

Má 3,7 Eg 9 1,1 +5,83

+1,1

Biológiai aktivitás- érték

5) A Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. melléklete szerinti (Településszerkezeti terv

módosítása) tervlappal módosul a módosítás területi hatályának vonatkozásában.

Vincze-Melo Martina Jele Tibor 

polgármester jegyző 

1. melléklet a 44/2022. (XI. 08.) önkormányzati határozathoz: Településszerkezeti terv módosítása
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TERESKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2022. (XI. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÖZSÉGRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 2/2004. (II.09.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETMÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Tereske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

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 meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és 

települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a község rendezési terve és 

helyi építési szabályzatról szóló 2/2004. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról a 

következőket rendeli el: 

1.§ Tereske község rendezési terve és helyi építési szabályzatáról szóló 2/2004. (II.9.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. § A beépítésre nem szánt területek alapvetően a mezőgazdasági művelés, az 

erdőgazdálkodás, a közlekedés és a közművek, a zöldterületek, különleges beépítésre nem 

szánt, vízgazdálkodási valamint a védelem céljára felhasználható területek. 

2.§ A HÉSZ5. § (1) bekezdése az alábbi 5. ponttal egészül ki. 

5. hétvégiházas üdülő (Üh)

3. § A HÉSZ beépítésre szánt alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki: 

10/A. § Hétvégi házas üdülőterület 

(1)  A hétvégi házas üdülőterületen olyan üdülőépület helyezhető el, amely időszakos 

pihenésre szolgál, és elhelyezése, mérete, kialakítása, felszereltsége és infrastrukturális 

ellátottsága alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmas. 

(2) Az építési övezet telkein a beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell 

meghatározni 
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Az építési telek

Övezeti 

jele 

Beépítés 

módja 

Legkisebb 

telek 

területe 

(m2) 

Legnagyobb 

beépítettség 

(%) 

Legnagyobb 

építménymagasság 

(m) 

Legkisebb 

zöldterület 

(%) 

Üh-1 SZ 750 15 5 70

(3) Az Üh-1építési övezet telkein egy főépület helyezhető el, melyben egy rendeltetési egység 

létesíthető. Az épület maximális bruttó alapterülete legfeljebb 80 m2 lehet. 

(4) Az Üh-1építési övezetben az építési telkek belső telekhatárain kerítés nem helyezhető el, 

azonban az övezet területe vadhálóval körbekeríthető. 

(5)  Az Üh-1építési övezet telkein a parkolási igény telken belül biztosítandó. Legfeljebb egy 

darab 20m2vízszintes vetülettel kialakított, lábakon álló kerti tető - napcella elhelyezésére 

- létesítése a felszíni parkoló felett megengedett. 

(6) Az Üh-1 építési övezetben az előkert mérete minimum 10 méter. 

(7) Magánút, közműterület / közműlétesítmény céljára - bármely építési övezetben, övezetben 

- az építési övezet/ övezet előírásainál kisebb telek is kialakítható. 

4. § AHÉSZ17. § 1. pontja az alábbi f) ponttal egészül ki. 

f) különleges beépítésre nem szánt terület

5. § AHÉSZ29. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4. A halastó vízfelületének partjától mért 20 méteren belül építményt, 500 méteren belül
pedig nagyüzemi állattartó épületeket elhelyezni nem szabad. 

6. § AHÉSZ 29. § 5pontját törli. 

7. § A HÉSZ Beépítésre szánt alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki: 

29/A. § Különleges beépítésre nem szánt turisztikai területek 

(1) Az építési övezet telkein a beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell 

meghatározni 

Az építési telek

Övezeti 

jele 

Beépítés 

módja 

Legkisebb 

telek 

területe 

(m2) 

Legnagyobb 

beépítettség 

(%) 

Legnagyobb 

építménymagasság 

(m) 

Legkisebb 

zöldterület 

(%) 
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Kb-Tur1 SZ 1000 10 5 60 

Kb-Tur2 O 1000 10 5 80 

(2) A Kb-Tur1 és Kb-Tur2 övezet telkein egy főépület helyezhető el, melyben egy rendeltetési 

egység létesíthető. 

(3) A Kb-Tur1 övezet területén kereskedelmi, vendéglátó épület helyezhető el. 

(4) A Kb-Tur2 övezet területén szálláshely szolgáltató épület helyezhető el. Az épület 

maximális bruttó alapterülete legfeljebb 80 m2 lehet. 

(5) AKb-Tur2 övezet telkein kerítés nem helyezhető el, azonban a teljes terület vadhálóval 

körbekeríthető. 

(6) AKb-Tur2 övezet telkein a parkolási igény telken belül biztosítandó. Legfeljebb egy darab 

20m2vízszintes vetülettel kialakított, lábakon álló kerti tető - napcella elhelyezésére - 

létesítése a felszíni parkoló felett megengedett. 

(7) Kb-Tur2 övezetben az előkert mérete 25 méter. 

(8) Magánút, közműterület / közműlétesítmény céljára - bármely építési övezetben, övezetben 

- az építési övezet/ övezet előírásainál kisebb telek is kialakítható. 

8. § A HÉSZ 36. § az alábbi 8. ponttal egészül ki 

8. A felszín alatti vizek védelme érdekében a szennyvíz és a tisztított szennyvíz mindennemű

szikkasztása (beleértve az időszakos vízfolyásba, földmedrű árokba való bevezetését is) Üh-1, 

Kb-Tur1 és Kb-Tur övezetben tilos. Kiemelt vízminőség védelmi területen új beépítésre szánt 

területhasznosítás csak a teljes közműellátás, illetve az ahhoz szükséges közcsatornás 

szennyvízelvezetés biztosításával alakítható ki. A közcsatornás szennyvízelvezetéssel még nem 

rendelkező területeken a szennyvizek és tisztított szennyvizek csak vízzáróan kialakított, zárt 

tárolóban gyűjthetőek. Azok rendszeres elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről 

gondoskodni kell. 

9. § HÉSZ 37. § az alábbi 4. ponttal egészül ki 

4. Üh-1, Kb-Tur1 és Kb-Tur övezetben ha a telek beépítése, burkoltság növelése hatására az

elvezetendő csapadékvíz mennyisége meghaladja a vízelvezető hálózat befogadó képességét, a 

csapadékvíz helyi visszatartására telken belül helyi záportározót kell létesíteni. A záportározó 

méretét úgy kell meghatározni, hogy minden megkezdett 20 m2 burkolt felület után minimum 1 

m3 helyi záportározó térfogatot kell kialakítani (ha ennek növelését a felszíni vízelvezető-

hálózat kezelője nem kéri), amelyből a csapadékvizet késleltetve (a felszíni vízelvezető-hálózat 

kezelője által meghatározottak szerint) kell a közterületi felszíni vízelvezető-rendszerbe 

vezetni. A záportározóba szennyezett csapadékvizek csak előtisztítást követően vezethetők. A 

záportározót egyéb vízgazdálkodási célra (locsolóvíz tárolóként) hasznosítani nem lehet. 

Vízgazdálkodási célú víztárolóként külön tároló létesítendő. 
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10. § A Szabályozási Terv jelen rendelet 1. melléklete szerinti normatartalommal módosul a 

módosítás területi hatályának vonatkozásában. 

11.§ Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba. 

Tereske, 2022. november 9.  

Vincze-Melo Martina Jele Tibor 

polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 2022. ................ 

Jele Tibor 

jegyző
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