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I. BEVEZETŐ 

 
1. Településfejlesztési döntés 

Sárpilis község Önkormányzatának Képviselő-testülete 173/2017 (XI. 29.) Kt számú határozatában 
(Településfejlesztési döntés) úgy döntött, hogy Településrendezési tervét módosítja az alábbi pontban: 

 „A 06/3. hrsz-ú földrészlet övezeti besorolása K-2 
övezetből különleges beépítésre szánt, megújuló 
energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területbe 
sorolása napelempark létesítése céljából.” 

 
 
2. Előzmények 

Településfejlesztési koncepció – elfogadva 2/2003. (I. 28.) Öh határozattal 
Településszerkezeti terv - elfogadva 26/2008. (IV. 29.) Kt határozattal, módosítva 
Helyi Építési Szabályzat – jóváhagyva 7/2008. (IV. 30.) Kt rendelettel, módosítva 
Környezeti értékelés szükségességéről szóló tájékoztatás és döntés - folyamatban 
A Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerség rendjéről  - elfogadva 6/2017. 
(XI. 4.) számú önkormányzati rendelettel 

 
3. A módosítás általános célja, rövid leírása:  

 

Sárpilis község külterületén található 06/3. hrsz-ú művelés alól kivett, sporttelep területén Best-Solar 
Kft.  1 db 481 kW teljesítményű napelemes kis-erőmű létesítését határozta el villamos energia 
termelés és a közcélú hálózatba betáplálással értékesítés céljából. 

A műszaki leírás szerint 2140 darab napelem kerül telepítésre. A napelemek fém tartószerkezetre 
lesznek elhelyezve, melyeket talajcsavarok rögzítene. A napelemparkhoz egy betonházas kompakt 
transzformátor állomás lesz telepítve. 

A létesítendő kiserőmű csatlakozási pontjául az E-on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. a Szekszárd 
132/22kV-os alállomás Decs vonalának Sárpilis KG. I. (15007 sz.) transzformátor leágazás 5. áttört 
gerincű vasbeton oszlop helyére beépítendő új, nagy csúcshúzású áttört gerincű vasbeton oszlopon 
jelölte ki. 

Ezzel együtt szükségszerűen megtörténik a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és annak 
mellékletét képező Szabályozási terv módosítása is. 

A településrendezési terv módosítása során nem kerül sor újonnan beépítésre szánt terület 
kialakítására, tehát biológiai aktivitás érték számítás nem készül. 

Az övezeti átsorolás jelentős változást nem eredményez, ugyanis beépítésre szánt övezetből egy másik 
beépítésre szánt övezetbe kerül átsorolásra a terület. Változást a területen elhelyezhető funkciók 
jelentik.  



 

A képviselő-testület a beruházást kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, így a 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 32. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a tervmódosítás tárgyalásos eljárás 
szerint folytatható le. 

Az eljárás során módosításra kerül a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési Szabályzat és a 
belterületi Szabályozási tervlap. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (2)  a) pontja alapján a 2012. december 31-én hatályban lévő 
településrendezési eszközök 2018. december 31-ig  történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai 
szerint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának alkalmazásával történhet. Jelen tervmódosítás ezen átmeneti rendelkezés alapján 
készült. 

 

 

A tervezéshez felhasználásra került:  

Sárpilis, hrsz 06/3 telken létesítendő 481 kW teljesítményű napelemes kis-erőmű csatlakozási 
dokumentációja, Tervező: Kalász Gyula villamos tervező 
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4. Tájékoztatás a környezeti vizsgálat szükségességéről 

Megállapítható, hogy a rendezési terv módosítása az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) 1.§ (3) bekezdésének hatálya 
alá tartozik, azaz a tervmódosítás várható környezeti hatása jelentőségének eseti meghatározása 
alapján dönthető el, hogy kell-e a környezeti vizsgálat szükségessége. 

A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése céljából a KR. 4.§ (3) szerint az alábbi 
tájékoztatást adjuk. 
 
 
A tervezett módosítás várható környezeti hatásainak értékelését a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 
(KR.) 2. számú mellékletében foglalt szempontrendszer szerint elvégeztük és az alábbiakat 
állapítottuk meg. 

1. A településrendezési-terv tervezett módosítása 
a) az Országos Területrendezési tervről szóló törvény és a Tolna Megyei Területrendezési 

tervről szóló határozat előírásaival összhangban van; 
b) egyéb, a területet érintő más tervekkel összhangban van; 
c) nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol jelentős környezeti problémák 

lennének; 
d) műemléket, műemléki környezetet, helyi védelemre érdemes objektumokat, régészeti 

területeket, valamint helyi jelentőségű védelemre érdemes területet nem érint; 
e) nem része az Országos Ökológiai Hálózatnak és nem érinti Natura2000, Tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő területek vagy egyéb természetvédelmi terület;  
f) környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályokat nem érint. 

 
2. A településrendezési-terv módosítás várható környezeti hatásai 

a) várhatóan nem jelentősek, visszafordíthatatlan folyamatokat nem indítanak el; 
b) negatív környezeti hatásokat nem indukál, azokat várhatóan nem erősíti; 
c) az országhatáron nem terjednek át; 
d) a tervezett intézkedések közvetetten az emberi egészségre, a környezetre kockázatot nem 

jelentenek; 
e) a KR. 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket 

feltételezhetően nem idézik elő. 
f) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályiról szóló kormányrendeletben a vizekre és a védett 

területekre meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása nem hiúsul 
meg, a vizek vagy a védett területek állapotromlása nem következik be. 

3. A tervmódosítással érintett  
a) terület a környezeti elemeket figyelembe véve érzékeny, illetve sérülékeny területet nem 

érint. 
b) területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § 24., 25., 26. pontjai] elérő vagy azt 

meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem ismert; 
c) terület hasznosítása a tervmódosítás előtti állapotokhoz képest nem eredményez jelentős 

változást. 
 
A településrendezési terv módosítása a jelenlegi környezethasználattal összhangban van, negatív 
környezeti hatást nem eredményez.  
 



A tervezési feladattal kapcsolatosan előzetesen leírt tények és szempontok, valamint a KR. 2. számú 
melléklete szerint elvégzett értékelés alapján szakmai álláspontunk az, hogy a jelen tervezési feladat 
és tervmódosítás környezeti vizsgálat nélkül is megvalósítható.  



II.  HATÁROZATI JAVASLAT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYÁSÁHOZ 
 
 

Sárpilis község Önkormányzat Képviselő-testülete 
/2017. () számú határozata 

Sárpilis község Településszerkezeti terv módosításának elfogadásáról  
 
 

Sárpilis község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 6. § (1) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 16. § (1) bekezdése alapján az 
alábbi döntést hozza: 
 

Sárpilis község Önkormányzat Képviselő-testületének ……… számú 
határozatában jóváhagyott településfejlesztési döntések tekintetében 
a 26/2008. (IV. 29.) Kt határozattal elfogadott Sárpilis község 
Településszerkezeti tervének módosítását az alábbi mellékletekkel 
jóváhagyja: 
 
Településszerkezeti tervlap: 1. melléklet 
Településszerkezeti terv leírása: 2. melléklet 
Település területi mérlege: 3. melléklet 
Területrendezési tervvel való összhang igazolása: 4. melléklet 
 
 
 
 
 
 
 polgármester  jegyző 

  



1. melléklet 

…………….. számú önkormányzati határozathoz 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAP 
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2. melléklet 

……………………számú önkormányzati határozathoz 

 
 

SÁRPILIS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2017/1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA 
(NAPELEM PARK LÉTESÍTÉSE CÉLJÁBÓL) 

 

1. A területfelhasználás 

Sárpilis központi belterületi részén lévő 06/3. hrsz-ú földrészlet sportolás céljára szolgáló Különleges 
területből a módosítás során Megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló, különleges 
területbe kerül átsorolásra. 
Sárpilis közigazgatási területén lévő egyéb ingatlanok településrendezési terv szerinti besorolása 
változatlan marad. 
 

2. A tájrendezési és természetvédelem 

 
A tervezési terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt, tájrendezési javaslatot nem igényel. 

 

3. A zöldfelületi rendszer 

Az övezeti átsorolás a település meglévő zöldfelületi rendszerében változást nem eredményez. A 
Különleges terület határán jelölt tervezett fasor törlésre kerül. 

 

4. Az örökségvédelem 

A tervezési területen belül helyi védelemre érdemes épület vagy helyi védelem alatt álló épület, illetve 
országos védelem alatt álló épület nincs, műemléki környezet nem érinti.  

Régészeti lelőhely vagy régészeti érdekű terület az övezeti átsorolással érintett helyszínen nem 
ismeretes. Az építés során előkerülő régészeti leletek felbukkanása esetén a hatályos vonatkozó 
jogszabályok betartandóak. 

 

5. A közlekedés 

A módosítással érintett ingatlan közlekedési kapcsolata a József A. utcáról a 193/4. hrsz-ú telken 
keresztül történik. A hatályos rendezési tervek tervezett útként jelölik, kialakítása még nem történt 
meg. 

A tervmódosítás közlekedés tervezői feladatot nem igényel. 

 

6. A közműellátás 

A tervezési területen napelempark létesítését tervezik.  A létesítmény nem igényel közmű ellátást. 

A kiserőmű müködése szempontjából a Szekszárd 132/22kV-os alállomás Decs vonalának Sárpilis KG. I. 
(15007 sz.) transzformátor leágazásának van szerepe. A termelt áram visszatermelése szempontjából. 

A tervezési területen a szakszerű és biztonságos csapadékvíz elvezetést kell megoldani. 

 



7. A környezetvédelem 
 
Az övezeti átsorolás az alábbi környezetvédelmi kérdéseket veti fel: 

Földvédelem:  
 A tervmódosítás termőföld igénybevételével nem jár.  
 A terület jelenleg gyepesített. A beruházás során elhelyezni kívánt napelemek tartó oszlopai nem, 

a vezetékek földben történő elhelyezése kismértékű földmunkát igényelnek.  
– A létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett 

környezeti hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését. 
– Az esetleg keletkezett veszélyes hulladékok szakszerű tárolásáról, valamint az építési munka 

befejezése után azok elszállításáról a kivitelező köteles gondoskodni. 
 

Felszín alatti vizek védelme: 
– A vizsgálati terület nem érinti a sérülékeny vízbázisok kijelölt, vagy kijelölés alatt álló védőidomát, 

védőterületét. 
– A tervezési területen szennyeződött területről nincs tudomásunk. 
 
Zaj- rezgésterhelés, levegőszennyezés:  
– A létesítendő napelemes kiserőmű a segéd berendezéseivel zajt nem bocsát ki, környezetére 

terhelést nem jelent. 
– A módosítással érintett területen és annak környezetében légszennyezettség szempontjából 

ökológiailag sérülékeny területek nincsenek. A környezeti levegőben található légszennyező 
anyagokra vonatkozó határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
szabályozza. 

– A módosítással érintett területen tervezett tevékenységekkel kapcsolatban nincs tudomásunk 
olyan tevékenységről, mely jelentős levegőszennyezéssel járna. 

– A módosítással érintett terület közvetlen szomszédságában lakóépületek találhatók. A területen 
tervezett létesítmény működése során a zajhatárérték a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet 1. melléklete alapján a meglévő lakóterületre vonatkozóan nem haladhatja meg nappal 
50 dB, éjjel 40 dB .    

 a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a zajforrások hatásterületét méréssel vagy 
számítással meghatározni és szükség esetén a környezetvédelmi hatóságtól környezeti 
zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, továbbá a határérték betartásának feltételeit 
megteremteni. 

 

 

8. A védőterület és védősávok 

A területet védőterület vagy egyéb védősáv nem érinti. 

Védőterület vagy védősáv tervben való kijelölése nem indokolt. 

9. A korlátozások 

A tervezési területet területrendezési vagy településrendezési terv által hozott korlátozás nem érinti. 



3. melléklet 

348/2016. (XII. 16.) számú önkormányzati határozathoz 

 
 

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 

 

A területi mérleg lényege, hogy a település közigazgatási területének egészére vonatkozó, az eltérő 
területfelhasználási kategóriába tartozó meglévő és tervezett területek meghatározásra és 
összegzésre kerülnek (hektárba) 

Tervmódosítás során kizárólag az övezeti átsorolással érintett területek kerülnek kiszámításra. 

Jelenlegi tervmódosítás során a sárpilisi 06/3. hrsz-ú, 1,6 ha nagyságú ingatlan Sportolási célú 
különleges területből, megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló különleges területbe 
kerül átsorolásra. 

Ezáltal a település területén lévő Különleges területek nagysága nem változik. 

 

 



4. melléklet 

348/2016. (XII. 16.) számú önkormányzati határozathoz 

 
 

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 
A területrendezési tervekkel való összhang megteremtése 

 
A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot a 
magasabb szintű tervekkel, így az Országos Területrendezési Tervvel (továbbiakban OTrT), valamint 
Tolna Megyei Területrendezési Tervével (továbbiakban: MTrT). Ez utóbbi a 16/2016. (IX. 26.) és a 
9/2012. (III. 28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 9/2005. (V. 12.) önkormányzati rendelettel 
került elfogadásra.  
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény szerint Sárpilis közigazgatási 
területe teljes egészében mezőgazdasági térségbe tartozik. A települést nyugati oldalról érinti az M6 
jelű autópálya, valamint az egyéb országos törzshálózati vasútvonal egy-egy szakasza.  

Az országos övezetek közül Sárpilis területét, illetve azon belül a módosítás területét az alábbi 
övezetek érintik: 

- Országos ökológiai hálózat: a település területét érinti, a módosítással érintett területet nem. 
- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: a település közigazgatási területét érinti, a 

módosítással érintett területet nem. 
- Jó termőhelyi adottságú szántóterület: a település közigazgatási területét érinti, a módosítással 

érintett területet nem. 
- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: a település közigazgatási területét érinti, a 

módosítással érintett területet nem. 
- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: a település közigazgatási területét 

érinti. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a teljes közigazgatási 
területet érinti. 

- Világörökségi és világörökségi várományos terület: a település területét nem érinti.  
- Országos vízminőség-védelmi terület: a település területét nem érinti. 
- Nagyvízi meder területe: a település területét nem érinti. 
- Kiemelt fontosságú honvédelmi terület: a település területét nem érinti. 

 

 
 

  

01. ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT 
ÖVEZETE 

02. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ 
SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE 

03. JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ 
SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE 

   



04. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ 
ERDŐTERÜLET 

05. TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL 
KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET ÖVEZETE 

06. VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI 
VÁROMÁNYOS TERÜLET 

  

 

07. ORSZÁGOS VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI 
TERÜLET 

08. NAGYVÍZI MEDER TERÜLETE  

 
Tolna Megye Területrendezési Tervének /jóváhagyva 1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelet, 
módosítva 4/2012. (II. 17.), 11/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendeletekkel/ Térségi Szerkezeti Terve 
szerint a község teljes területe a mezőgazdasági térségbe tartozik. A község területét érinti az M6 jelű 
gyorsforgalmi út, egyéb országos törzshálózati vasútvonal, térségi kerékpárút hálózat eleme.  

Az MRT övezetei közül Sárpilis területét az alábbiak érintik: 

1-3. Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület: A település közigazgatási területét érinti, a 
módosítással érintett területet nem.  
4-5. Kiváló termőhelyi adottságú és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: mindkettő övezet 
érinti a község területét, a módosítással érintett területet nem. 
6-7. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőtelepítésre javasolt terület: A település közigazgatási 
területét érinti minkét övezet, a tervezési területet nem.  
8. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete: 
A település közigazgatási területét nem érinti. 
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület:  
A település közigazgatási területét nem érinti. 
10. Országos vízminőség-védelmi terület:  
A település közigazgatási területét nem érinti. 
11. Nagyvízi meder:  
A település közigazgatási területét nem érinti. 
12. Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete: 
A település közigazgatási területét nem érinti. 
13-14. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület, honvédelmi terület: 
A település közigazgatási területét nem érinti. 
15. Rendszeresen belvízjárta terület: a település közigazgatási területét érinti, pontos határát a 
hatályos tervlapok jelölik. Ez alapján a tervezési terület nem tartozik az övezetbe.  
16. Földtani veszélyforrás területe: A település területét érinti az övezet. A település hatályos szerkezeti 
terve jelöli ezek pontos kiterjedését, mely alapján a tervezési terület nem érintett. 
17. Tájrehabilitációt igénylő terület: A település közigazgatási területét nem érinti. 
18. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület: a tervezési területet érinti.  

 



   
MAGTERÜLET, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ, 

PUFFERTERÜLET 
KIVÁLÓ ÉS JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ 

SZÁNTÓTERÜLET 
KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ 
ERDŐTERÜLET, ERDŐTELEPÍTÉSRE 

JAVASOLT TERÜLET 

   
RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA 

TERÜLET 
FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLETE SZÉLERŐMŰPARK TELEPÍTÉSÉHEZ 

VIZSGÁLAT ALÁ VONHATÓ TERÜLET 

 
MEGYE TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE (RÉSZLET) 

 



III. MÓDOSÍTÓ RENDELET-TERVEZET 
 
 
 

Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2017. (         ) önkormányzati rendelete 

 
Sárpilis község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról és Helyi Építés Szabályzatának megállapításáról 

szóló 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(TERVEZET) 

Sárpilis község Önkormányzata 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 Tolna Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, 
Országos Atomenergia Hivatal, Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Baranya Megyei 
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 
Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály, Tolna Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Osztály, Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész, Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály, Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Osztály, Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmérnöksége,  
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Tolna Megyei Rendőr-Főkapitányság 
Rendészeti Ig. Közlekedésrendészeti Osztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium légiközlekedési Hatóság, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedésért Felelős Helyettes 
Államtitkárság  véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 

Sárpilis község helyi építési szabályozásáról szóló 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban Rendelet) 1. melléklet Sz-2 jelű belterületi szabályozási tervlapján a József Attila utca – 
Dózsa György utca – belterület határ – tervezett belterület határ – belterület határ - 193/4. hrsz-ú 
telken tervezett út által határolt tömbre vonatkozó normatartalom helyébe jelen rendelet 1. 
melléklete szerinti normatartalom lép. 
 

2. § 

A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) K-2 jelű különleges területen elsősorban a megújuló energiaforrások felhasználása céljára szolgáló 
létesítmények helyezhetők el, valamint a terület rendeltetését nem zavaró kiszolgáló létesítmények, 
sport- és szabadidős tevékenységek végzéséhez szükséges építmények helyezhetők el.” 
 
 
 

3. § 



A Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„ (3) A K-1 jelű különleges terület ingatlanai bekerítendők, és a kerítés mentén – ha a szabályozási terv 
másként nem rendelkezik – legalább 10 m szélességben beültetési kötelezettség előírásai szerint évelő 
növényzet telepítendő.” 

 
4. § 

 

A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete kerül.  

 

5.  

(1) Ez a rendelet  (az elfogadást követő napon) napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést 
követően induló ügyekben alkalmazni kell.  

(2) A hatálybalépést megelőzően érkezett és jogerősen még el nem bírált ügyekben jelen rendelet 
akkor alkalmazható, ha a rendelet a kérelem tárgyára vonatkozóan kedvezőbb elbírálásokat 
tartalmaz.  

 
Figler János sk. 

 
Dr. Kohányi András sk. 

polgármester jegyző 
 
 
Sárpilis, 2017.  

 



2. melléklet 

a …../2017. () 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 - 

3 Kialakítható legkisebb telek-mélység (m) 50 - 

4 Kialakítható legkisebb telek-terület (m2) 2500 - 

5 A telek megengedhető legnagyobb beépítettsége (%) 10 40 

6 A telek megengedhető legkisebb zöldfelülete (%) 40 40 

7 Beépítési mód Szabadon álló Szabadon álló 

8 Építménymagasság (m) 

Harangtorony, harangláb esetén 

5 

15 

6 

- 

 

 



1. melléklet 

a …../2017. () önkormányzati rendelethez 

 
Sz-2 jelű belterületi szabályozási tervlap  

József Attila utca – Dózsa György utca – belterület határ – tervezett belterület határ – belterület határ 
- 193/4. hrsz-ú telken tervezett út  

által határolt tömbre vonatkozó szabályozási tervlapja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 1/28 - 

IV.  
 

TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE DOLGOZOTT 
HÉSZ 

 
 
 

Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati 
rendelete 

Sárpilis község helyi építési szabályozásáról 
--- egységes szerkezetben Sárpilis Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
község helyi építési szabályozásáról szóló 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

módostásáról szóló 9/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel --- 
 
 

Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (továbbiakban Étv) felhatalmazásával élve, - 
tekintettel az Országos településrendezési és építészeti követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) sz. kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásaira is – az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya 
 
(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) Jelen rendelet hatálya Sárpilis község közigazgatási területére terjed ki. 
 
(3) A szabályozási terven alkalmazott jelek az OTÉK 2. sz. mellékletében szereplő 

jelkulcsán alapulnak, az OTÉK vonatkozó előírásai és fogalom-meghatározásai szerint 
értelmezendők. A jelkulcsban szereplő jelek kötelező érvényűek, ezek megváltoztatása csak a 
rendezési terv módosításával lehetséges.  

 
(4) 
 
(5) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az országos érvényű hatályos 

jogszabályok szerint kell eljárni. 
 

 
 

2. § 
Telekalakításra vonatkozó előírások 

 



- 2/28 - 

(1) A település területén telekalakítás csak az adott övezetben illetve építési övezetben 
szereplő paraméterekkel lehetséges, kivéve a települési célokat szolgáló, önálló telket igénylő 
műtárgyak és köztárgyak telkét. 

 
(2) Az építési teleknek minősülő, az adott övezeti előírásoknál szűkebb paraméterekkel 

rendelkező, kialakult telken álló épület is szükség esetén felújítható, korszerűsíthető, és az 
övezeti előírások betartása mellett bővíthető. 

 
(3) Kialakult telekállapotok esetén telekmegosztás csak az övezeti előírásokban szereplő 

legkisebb telekméretek biztosíthatósága esetén, telekösszevonás, illetve telekterület-
növeléssel járó telekalakítás azonban ennél kisebb telekméretek kialakulása esetén is 
végezhető. 

 
(4) 
 

 
 

3. § 
 

Épületek elhelyezésére vonatkozó általános előírások 
 
(1) Épület csak olyan telken helyezhető el, amely megfelel az OTÉK 33. § előírásainak. 
 
(2) Új létesítmények építésekor, vagy meglévők átalakításakor, bővítésekor, rendeltetésük 

megváltoztatásakor a vonatkozó tűzrendészeti jogszabály2 rendelkezéseit kell alkalmazni az 
átalakítás, bővítés, illetőleg a változtatás körében és mértékében. 

 
(3) Új épület építése csak a jogszabályban3 meghatározott gépjármű-várakozó- és tároló-

helyek biztosítása esetén engedélyezhető. A gépjármű tárolóhelyeket az építési telek területén 
belül, vagy közintézmények esetében az ingatlantól mért 300 m távolságon belül közterületen 
kell kialakítani. 

 
(4) A tervezési területen állandó használatra szánt lakókocsi, konténer nem helyezhető el. 
 
(5) Mikrohullámú átjátszó torony nem helyezhető el belterületen, illetve ezek 500 m sugarú 

környezetében, valamint ökológiai folyosó területén. 
 
(6) Utcai kerítés csak a szabályozási tervlapon jelölt szabályozási vonalra, ennek hiányában 

a telekhatárra helyezhető. 
 
(7) Utcai kerítés hullámpalából nem létesíthető. 
 
(8) Az adott övezeti előírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek 

beépítettsége tovább nem növelhető, azonban a meglévő épületek korszerűsíthetők, és a 
beépítettség további növelése nélkül a megengedett építménymagasság betartása mellett 
bővíthetők. 

Kialakult beépítésű utcában az ingatlan fő funkcióját betöltő új épület utcai homlok-falát az 
utcában jellemzőnek tekinthető kialakult építési vonalhoz kell igazítani. 
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(9) Gazdasági és különleges területeken – ha a szabályozási terv szigorúbban nem 

rendelkezik - az építési hely határvonala a telekhatártól mért 5 m, de portaépület az előkertben 
is elhelyezhető. 

 
(10) Szabályozási vonallal érintett (átszelt) meglévő épületnek a tervezett közterületbe eső 

része indokolt esetben felújítható, de ezen a telekrészen nem bővíthető. 
 
(11) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén új épület csak a hatályos jogszabályban4 előírt 

oldalkert megtartásával és az építmények közti távolság biztosításával helyezhető el. 
 
(12) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén oldalkertben álló meglévő épület, vagy abba 

nyúló meglévő épületrész felújítása, bővítése csak az építészetileg értékes vagy utcaképet 
meghatározó keresztcsűrök és nyári konyhák esetében lehetséges. 

 
(13) Hátsókert mélysége – az Lf-3 építési övezeten kívül és ahol a szabályozási terv ettől 

eltérően nem rendelkezik - legalább 6 m. 
 
 
 
-------------------- 
2

 Jelenleg az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet, valamint a tűzvédelem és a polgári 

védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002 (I. 23.) BM rendelet 
3

 Jelenleg az OTÉK 42.§. 
4 

Jelenleg az OTÉK 36.§. (2) bekezdése 
 
 

4. § 
 

Épületek, építmények kialakítására vonatkozó általános előírások 
 
(1) Gazdasági terület kivételével minden egyéb építési övezetben és övezetben az ingatlan 

fő funkcióját képviselő épületet jellemzően 35-45o hajlású magas tetővel kell kialakítani. E 
területek épületein alkalmazható tető-héjazati anyag: a natúr égetett cserép színárnyalataival 
megegyező színű égetett cserép, betoncserép, pikkelyfedés-jellegű fémlemez- vagy bitumenes 
zsindely-héjazat. Nem alkalmazható azbesztet tartalmazó, illetve fokozott tűzterjedési 
fokozatba sorolt héjazati anyag. Nád-, zsúp- és fazsindely-fedés csak kivételesen, a 
jogszabályban meghatározott esetekben alkalmazható. 

 
(2) Kialakult beépítésű utcában történő új építés esetén az ingatlan fő funkcióját betöltő 

épület tetőidomát az utcában jellemzően kialakult tetőidomokkal összhangban kell kialakítani, 
az építési engedélyezéskor az utcaképbe való illeszkedést, a tervezett építéssel érintett 
ingatlan két-két szomszédos telken meglévő, beépítést bemutató fotódokumentációval 
szükséges igazolni. 

 
(3) Terepszint alatti építmények (alagsor, pince) egy szint mélységben, az építési helyen 

belül létesíthetők. 
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(4) A település belterületén csak az adott ingatlanon működő intézmény, vállalkozás 
reklámozását szolgáló reklámhordozó berendezés helyezhető el, ingatlanonként legfeljebb 3 
m2 reklám-felülettel. 

 
(6) Az övezeti előírásokban megengedettnél nagyobb építménymagasságú meglévő épület – 

a benapozási és tűzvédelmi előírások teljesülése esetén - korszerűsíthető és bővíthető az 
építménymagasság további növelése nélkül. 
 
 

5. § 
 

Általános földtani és talajvédelmi követelmények 
 
(1) Az építési engedélyezési tervnek tisztáznia, ábrázolnia és értékelnie kell az építési 

terület pince és üregviszonyait. 
 
(2) A pinceszinttel, vagy alagsorral létesülő építményekhez építés-hidrológiai helyzetet is 

feltáró és értékelő talajmechanikai szakvéleményt kell készíteni az építészeti tervek 
összeállítása előtt. 

 
(3) Részlegesen alápincézett épület építése a község közigazgatási területén nem 

engedélyezhető. 
 
(4) 
 
(5) 
 
(6) A település területére jellemző építés-hidrológiai viszonyok miatt az építmények körül 

olyan állapotokat kell létrehozni, hogy biztosított legyen a felszíni vizek természetes elfolyása 
a közeli befogadóba, valamint a felszíni vizek célzatos elvezetése a meglévő épített környezet 
állagát nem veszélyeztetheti. 

 
(7) A termőföld védelme érdekében minden építési, közműépítési és tereprendezési munka 

során gondoskodni kell a termőréteg (humuszos termőtalaj) megmentéséről és más 
termőföldön való hasznosításáról. 

 
(9) A község területén lévő felhagyott bányák tereprendezéssel és szakszerű növényesítéssel 

rekultiválandók. 
 
(10) A község területén lévő felhagyott bányák területén épület, építmény –a 155., 156., 

157. hrsz-ú ingatlanok kivételével- nem helyezhető el. 
 
(11) A 155., 156., 157. hrsz-ú ingatlanokon lévő felhagyott bánya rekultiválását követően a 

területen építmény elhelyezhető. 
 
(12) 
 
(13) A belvizes, magas talajvízállású területen épület nem helyezhető el. 
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(14) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen: 

- betartandók a vonatkozó jogszabályok5 előírásai, 
- bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 

szabályok szerint lehet folytatni, 
- a felszín alatti vizeket potenciálisan szennyező (fertőző, mérgező) szilárd vagy 

folyékony anyag ideiglenesen sem helyezhető el. 
 
(15) A község teljes területe a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtőterületén fekszik, 

ezért a hatályos jogszabály6 előírásai betartandók. 
 
(16) Az ivóvízellátás létesítményeinél a vonatkozó jogszabályban7 előírt védőtávolságokat 

be kell tartani és az előírt védelemről gondoskodni kell. 
 
(17) 
 
 
 
 
-------------------- 
5

 Jelenleg 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 
6

 Jelenleg 9/2002. (III. 22.) KöM-KöViM együttes rendelet 
7

 Jelenleg 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 
 

 
 

6. § 
 

Ásványvagyon gazdálkodási követelmények 
 
(1)  
 
(2)  
 
(3)  
 
(4)  
 
(5)  

 
 

7. § 
 

A települési környezet védelmének általános szabályai 
 
(1) A település területén csak olyan tevékenységek folytatása engedélyezhető, amelynek 

szennyezőanyag-kibocsátása nem haladja meg a hatályos jogszabályokban megengedett 
határértékeket. 
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(2)  
 
(3) A település területén keletkező, összegyűjtött kommunális szilárd és folyékony 

hulladékot csak közegészségügyi és környezetvédelmi hatóságok által engedélyezett 
lerakóhelyen szabad elhelyezni. 

 
(4)  
 
(5) Az állattartó telepek létesítésekor és üzemeltetésekor a „helyes mezőgazdasági gyakorlat 

szabályait” nitrátérzékeny területeken kötelezően be kell tartani. 
 
(6) A termőföldeken a földhasználó köteles olyan talajvédő gazdálkodást folytatni, mely a 

külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi, környezetvédelmi, vízvédelmi, 
közegészségügyi és állategészségügyi követelményeket figyelembe veszi. 

 
(7) A község közigazgatási területén a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait 

nitrátérzékeny területeken kötelezően kell betartani. 
 
(8)  
 
(9) Sárpilis község közigazgatási területének kis része kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület, amelyen beépítésre szánt terület csak kivételes esetben, helyhez kötött 
beruházás részére jelölhető ki. 

 
(10) A település csapadékvíz hálózatában összegyülekező vizet be kell vonni a befogadóba, 

a termőföldön történő elszikkasztása tilos. 
 
(11) A csapadékvizek károkozás nélküli elvezetéséről gondoskodni kell. Szennyezett 

csapadékvizek élővízbe nem vezethetők. 
 
(12) A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta területek, valamint a fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatánál és hasznosításánál a vonatkozó jogszabályok10 előírásai 
betartandók. 

 
(13) Külterületen parti sávban (Szekszárd-Bátai főcsatorna, Dár-foki főcsatorna 

partvonalától számított 6 méterig) csak gyepgazdálkodás folytatható. Ettől eltérni csak a 
vonatkozó jogszabály11 előírásainak figyelembe vételével lehet. 

 
(14) A község területén keletkező, 50 kg-ot meghaladó állati tetemeket Őcsény területén 

létesítendő átmeneti, állati tetemgyűjtő konténerbe kell elhelyezni, ahonnan a szakhatóságok 
által elfogadott megsemmisítő-helyre kell elszállítani. 

 
(15) Jelentős zajkibocsátást okozó tevékenységek esetén be kell tartani a 

jogszabályban12 előírt zaj- és rezgésterhelési határértékeket. 
 
(16) Új közlekedési útvonalak létesítése esetén a meglévő védendő területekre vonatkozóan 

a hatályos jogszabályban13 meghatározott határértékeknek teljesülniük kell. 
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(17)  
 
(18) Folyamatosan gondoskodni kell a termőföldön elhelyezett hirdetőtáblák melletti 

területek gyommentesítéséről, továbbá a termőföldek között elhelyezkedő úthálózat 
fenntartásáról (gyommentesítés, kátyúzás, műtárgyak karbantartása, vízelvezetés megoldása). 

 
(19) Erdőterületeket érintő beruházások során vagy erdőtelepítés esetén a vonatkozó 

jogszabályok14 betartandók. 
 
 
 
 
-------------------- 
9

 Jelenleg a 72/1996. (V. 2.) Korm. rendelet 24. §-a 
10

 Jelenleg a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 
11

 Jelenleg a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése 
12

 Jelenleg a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 
13

 Jelenleg a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklet 
14

 Jelenleg az 1996. évi LIV. Tv, Az erdőről és az erdők védelméről, valamint a 29/1997. FVM rendelet 
 
 

8. § 
 

A természet védelmének általános szabályai 
 
(1) Ökológiai folyosó területébe a Szekszárd-Bátai főcsatorna északi szakasza tartozik, a 

területe az alábbi szabályok vonatkoznak: 
 

a) Telekalakítás esetén 3000 m2-nél kisebb földrészlet nem alakítható ki. 
b) A területhasználat során a meglévő vízelvezető rendszerek szakszerű fenntartására 

ügyelni kell. 
c) A területen csak vízgazdálkodással összefüggő épület, építmény helyezhető el. 

 
(2) Jelen rendelet 3. mellékletében felsorolt botanikai értékek helyi védelemben részesülnek. 

 
 

II. FEJEZET 
 

A TERVEZÉSI TERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSA 
 

9. § 
 

A település területének felhasználása 
 
(1) A beépítésre szánt területek az alábbi építési övezeteket tartalmazzák: 

- falusias lakóterület; 
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- településközponti vegyes terület; 
- jelentős mértékben zavaró hatású ipari terület; 
- kereskedelmi-szolgáltató terület; 
- különleges terület. 
 

(2) A beépítésre nem szánt területek az alábbi övezeteket tartalmazzák: 
- zöldterület; 
- általános mezőgazdasági terület; 
- kertes mezőgazdasági terület; 
- védett mezőgazdasági terület; 
- védelmi rendeltetésű erdőterület; 
- közlekedési és közmű-elhelyezési terület; 
- vízgazdálkodási terület. 

 
 

III. FEJEZET 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 

10. § 
Lakóterületek szabályozása 

 
(1) Lf-1 Lf-2 jelű falusias lakóterület telkein az alábbi épületek és létesítmények 

helyezhetők el: 
- Legfeljebb kétlakásos lakóépületek; 
- Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény; 
- A helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; 
- Szálláshely szolgáltató épület (legfeljebb 20 fh.); 
- A terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület; 
- Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; 
- Sportépítmény; 
- Gépjárműtároló. 
 

(2) Lf-1 jelű építési övezetben legfeljebb 1,5 méter magas, áttört vagy tömör kerítés 
létesíthető. 

 
(3) Lf-2 jelű építési övezetben legfeljebb 1,8 méter magas, áttört vagy tömör kerítés 

létesíthető. 
 
(4) Lf-3 jelű falusias lakóterület telkein az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: 

- Legfeljebb kétlakásos lakóépületek; 
- Mezőgazdasági építmény; 
- A helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület; 
- Szálláshely szolgáltató épület (legfeljebb 20 fh.); 
- A terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület; 
- Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület; 
- Gépjárműtároló. 
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(5) Lf-3 jelű építési övezetben legalább 1,6 és legfeljebb 2,2 méter magas, tömör kerítés 

létesíthető. 
 
(6) Lf-3 jelű építési övezetben a hátsókert mértéke 0 méter. 
 
(7)  
 
(8) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 3. 

melléklete tartalmazza. 
 
(9) Lakóterületen, a telkek közterülettől mért 50 méteren túli része nem számítható be a 

zöldfelületi értékbe. 
 
 

11. § 
 

Vegyes területek szabályozása 
 
(1) Vt-1 jelű településközponti vegyes területen csak egyházi épület (templom) és 

kiszolgáló létesítményei helyezhetők el. 
 
(2) Vt-2 jelű településközponti vegyes területen elhelyezhető létesítmények: 

- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
- szálláshely szolgáltató épület (legfeljebb 20 fh.) 
- helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, művelődési épület, 
- sportépítmény, 
- gépjárműtároló. 
 

(3) Vt-3 jelű településközpont vegyes területen (Szociális Otthon) csak egészségügyi és 
szociális épület és ezekhez tartozó kiszolgáló létesítmények helyezhetők el. 

 
(4) A területen haszonállat-tartás nem megengedett. 
 
(5) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 4. 

melléklete tartalmazza. 
 

 
 

12. § 
 

Gazdasági területek szabályozása 
 
(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; 
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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) Gip-1 jelű, jelentős zavaró hatású ipari területen az alábbi épületek és létesítmények 

helyezhetők el: 
- bármilyen tevékenység céljára szolgáló gazdasági építmény; 
- igazgatási és egyéb irodaépület; 
- gépjárműtároló. 

 
(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. 

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

éjjel 40 dB. 
 
(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. 
 
 
 
 
-------------------- 
15

 Jelenleg az állat-egészségügyi szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 
 
 

13. § 
 

Különleges területek szabályozása 
 
(1) K-1 jelű különleges területen csak temető, és a temetőhöz tartozó kiszolgáló 

létesítmények helyezhetők el. 
 

(2) K-2 jelű különleges területen elsősorban a megújuló energiaforrások felhasználása céljára 

szolgáló létesítmények helyezhetők el, valamint a terület rendeltetését nem zavaró kiszolgáló 

létesítmények, sport- és szabadidős tevékenységek végzéséhez szükséges építmények 

helyezhetők el.2 

 

                                                 
2 Módosítva a ………../2017 (……) önkormányzati rendelettel 
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(3) A K-1 jelű különleges terület ingatlanai bekerítendők, és a kerítés mentén – ha a 
szabályozási terv másként nem rendelkezik – legalább 10 m szélességben beültetési 
kötelezettség előírásai szerint évelő növényzet telepítendő.3 

 
(4) A területen haszonállat-tartás nem megengedett. 
 
(5) Az építési övezetre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat e rendelet 6. 

melléklete tartalmazza. 
 
 
 

IV. FEJEZET 
 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
 

14. § 
 

Közlekedési és közmű-elhelyezési területek szabályozása 
 
(1) KÖu- jelű közlekedési (út) területen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el a 

közlekedési felügyelet hozzájárulásával: 
- gépjármű-, gyalogos- és kerékpáros közlekedési pályák; 
- csapadékvíz-elvezető árkok; 
- utcafásítás; 
- utcabútorok, képzőművészeti alkotások; 
- közmű-vezetékek és műtárgyaik, közvilágítási berendezések; 
- forgalomirányító és tájékoztató táblák, jelzések; 
- közlekedési rendeltetésű épületek (buszvárók). 
 

(2)  
 
(3) Az utak szabályozási szélességét legalább a szabályozási tervlapokon jelölt méretek 

szerint kell biztosítani. 
 
(4) Az utak besorolása: 

Kategória Tervezési osztály Út megnevezése Övezet 
Szabályozási 

szélesség 

gyorsforgalmi út K.I.B M6 sz. autópálya 
Köu-

1 
60 m 

     országos főút (II. 
rendű) 

K.IV.B 56. sz. főút 
Köu-

2 
kialakult 

     

 
Külterület: K.V.B, 

5113. sz. Szekszárd-
Decs-  külterületen: kialakult 

országos mellékút KVII.B. 
Várdombi 

összekötőút 
Köu-

3 belterületen: kialakult 

 Belterületen: 51373. sz. VÁV út  
   

                                                 
3 Módosítva a ………../2017 (……) önkormányzati rendelettel 
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B.IV.b.B 

kiszolgáló út B. VI. d. C belterületi lakóutcák 
Köu-

4 
Kialakult - 9 m 

     külterületi 
kiszolgáló út 

K.VIII.B. 
külterületi kiszolgáló Köu-

5 
Kialakult – 10 m 

dülőutak  
    önálló gyalogút 

övezete 
B.X. belterületi gyalogutak 

Köu-
6 

Kialakult 

vasút - 
Rétszilas-Szekszárd- 

Kök-
1 

Kialakult Bátaszék közti 
országos 

  
vasúti fővonal 

  
 
(5) A település mezőgazdasági földútjainak fenntartásáról (gyommentesítés, kátyúzás, 

műtárgyak karbantartása, vízelvezetés megoldása) folyamatosan gondoskodni kell. 
 
(6) A szabályozási tervlapon tervezett fasorral jelölt utak északi oldalán legalább egy fasor 

ültetendő. 
 

 
 

15. § 
Vízgazdálkodási területek szabályozása 

 
(1) V-1 jelű vízgazdálkodási területen csak vízkárelhárítást szolgáló építmények 

helyezhetők el. 
 
(2) V-2 jelű vízgazdálkodási területen csak vízbeszerzést, kezelést és tárolást szolgáló 

létesítmények és kiszolgáló létesítményeik helyezhetők el. A terület bekerítendő. 
 

 
 

16. § 
Zöldterületek szabályozása 

 
(1) Z-1 jelű zöldterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: 

- növényzet, sétányok; 
- utcabútorok, képzőművészeti alkotások; 
- közmű-vezetékek és műtárgyaik, közvilágítási berendezések; 
- játszótéri létesítmények; 
 

(2) A Z-1 jelű övezeten belül kijelölt be nem építhető területen vízelvezető árok alakítandó 
ki. 

 
(3) Z-2 jelű zöldterületen az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el: 

- növényzet, sétányok; 
- utcabútorok, képzőművészeti alkotások; 
- közmű-vezetékek és műtárgyaik, közvilágítási berendezések; 
- játszótéri létesítmények; 
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- a terület legfeljebb 2%-os beépítettségével vendéglátó épületek 
 

(4) A Z-2 jelű övezetben kisebb vízfelület kialakítható. A vízfelület partvonalát az Sz2 jelű 
szabályozási tervlapon jelölt tervezett tó határvonalához kell igazítani. 

 
(5) Közművezetékeket és műtárgyaikat, közvilágítási berendezéseket úgy kell elhelyezni, 

hogy a meglévő fákat ne károsítsák. 
 
(6) A területen haszonállat-tartás nem megengedett. 

 
 

17. § 
Erdőterületek szabályozása 

 
(1) Erdőterületeken az erdőgazdálkodási tevékenység az illetékes erdészeti 

hatóságának16 engedélyével folytatandó. 
 
(2) A község erdőterületei védelmi rendeltetésűek. 
 
(3) Ev-1 jelű védelmi rendeltetésű erdőterületen épület nem helyezhető el. 
 
 
 
 
-------------------- 
16

 Jelenleg Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 
 
 

18. § 
 

Mezőgazdasági területek szabályozása 
 
(1) Mezőgazdasági területeken földművelési tevékenység csak a földművelésre vonatkozó 

jogszabályok betartása mellett folytatható. 
 
(2) Má-1 jelű általános mezőgazdasági területen: 

a) Telekalakítás esetén legalább 3000 m2 területű, és legalább 30 m átlagos szélességű 
telek alakítható ki. 

b) 1500 m2-nél nagyobb telken 3 %-os beépítettséggel, de egy földrészleten 
legfeljebb 400 m2 beépített területtel mezőgazdasági rendeltetésű épületek helyezhetők 
el. 

c) 10 000 m2-nél nagyobb telken a 3 %-os, de legfeljebb a 400 m2 megengedett 
beépítettség felét meg nem haladó kiterjedésű területen lakóépület is elhelyezhető. 

d) Új épületet, építményt szabadonállóan kell elhelyezni, legalább 10 m előkert-
mélységgel. 

e) Megengedett építménymagasság: legfeljebb 4 m. Technológiai szükségszerűség 
esetén ennél magasabb gazdasági építmény is elhelyezhető. 

f) A területen birtokközpontok is kialakíthatók. 
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(3) Má-2 jelű védett általános mezőgazdasági területen: 

a) Telekalakítás esetén legalább 3000 m2 területű, és legalább 30 m átlagos szélességű 
telek alakítható ki. 

b) A területen épület nem helyezhető el. 
 

(4) Mk-1 övezeti jelű kertes mezőgazdasági területen: 
a) Telekalakítás esetén legalább 1500 m2 területű, és legalább 20 m átlagos szélességű 

telek alakítható ki. 
b) 1500 m2-nél nagyobb telken 3 %-os beépítettséggel mezőgazdasági rendeltetésű 

épületek helyezhetők el. 
c) Új épületet, építményt szabadonállóan kell elhelyezni, legalább 5 m előkert-

mélységgel. 
d) Megengedett építménymagasság: legfeljebb 3,5 m. 
e) A területen birtokközpontok nem alakíthatók ki. 

 
 

V. FEJEZET 
 

KIEMELTEN KEZELT TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSA 
 
 

19. § 
 

Belterületi határ megállapítása 
 
(1) A település meglévő belterületi határvonala a szabályozási terven jelölt módon 

változtatható meg. 
 
 

20. § 
Védőtávolságok szabályozása 

 
(1) Nagyfeszültségű elektromos vezetékek mentén a szabványban17 előírt védőtávolságok 

betartandók. 
 
(2) Szénhidrogén termékvezeték és földgázvezetékek mentén a jogszabályban előírt 

biztonsági övezetre vonatkozó előírások betartandók. 
 
(3) Országos közutak melletti telken építmény csak külön jogszabályok19 betartása mellett 

helyezhető el. 
 
(4) Természetes állapotú vízfolyások partvonalától mért 50 m védőtávolságon belül épület 

nem helyezhető el. Felszíni vízfolyás mindkét partja mentén a partéltől számított 6 méter sáv 
szabadon hagyandó, amelyen belül nem építhető építmény, nem ültethető növényzet. 

 
(5) Meglévő állattartó telep korszerűsítése, bővítése, vagy új állattartó telep létesítése esetén 

a külön jogszabályok20 szerinti védőtávolságok betartandók. 
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(6) Sárpilis közigazgatási területét Őcsény repülőterének gyakorló légtere érinti.  
 
 
-------------------- 
17

 Jelenleg az MSZ 151/5 
 
19

 Jelenleg a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 42/a § 
20

 Jelenleg a 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet 2. melléklet 7.2 előírásai 
 

 
 

VI. FEJEZET 
 

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK SZABÁLYOZÁSA 
 

21. § 
 

Az épített környezet védelmének szabályozása 
 
(1)  
 
(2)  
 
(3) Nyilvántartott régészeti lelőhely és műemléki védettségű ingatlanok esetében a hatályos 

örökségvédelmi jogszabályok alapján kell eljárni. 
 
(4)  
 
(5)  
 
(6)  
 
(7)  
 
(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. 

 
 
 
 
-------------------- 
22

 Jelenleg a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 
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22. § 
 

A helyi védelem szabályozása 
 
(1)  
 
(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. 

 
(3) A helyi védetté nyilvánítás, illetve megszüntetés tényét az ingatlan-nyilvántartásba be 

kell jegyeztetni. 
 
(4) A helyi értékek védelmével kapcsolatos döntések és feladatok előkészítése és 

végrehajtásának szervezése a település jegyzőjének feladata. 
 
(5) A védendő értékek körének bővítésére épület és szobor esetén építészmérnök által 

készített építészeti értékvizsgálat, növény esetében tájépítész- és kertészmérnök által készített 
botanikai értékvizsgálat alapján lehet javaslatot tenni. Az előterjesztéshez ki kell kérni a 
települési főépítész szakvéleményét is. 

 
(6) A védettség törlésére a tulajdonos kérelmére, épület és szobor esetében építészmérnök, 

növényállomány esetében kertészmérnök által készített szakvélemény alapján akkor kerülhet 
sor, ha a védett épület állaga miatt gazdaságosan már nem újítható fel, illetve ha a védett 
növény kiszáradt, balesetveszélyessé vált, vagy növényegészségügyi szempontból szükséges. 
A védettség törléséhez ki kell kérni a települési főépítész szakvéleményét is. 

 
(7) Ha a védettség megszűnik, a tulajdonosnak kötelessége elkészíttetnie a felmérési 

dokumentációt, valamint a megmenthető értékes szerkezeti elemeket, tárgyakat megmenteni 
és átadnia az önkormányzatnak. 

 
(8) Ha a védettség megszűnik, a jegyző feladata kötelezni az ingatlan tulajdonosát a védett 

épület felmérési dokumentációjának elkészíttetésére, valamint az elkészített felmérési 
dokumentációt és a megmentett értékes szerkezeti elemeket, tárgyakat a Megyei Levéltárban 
elhelyezni. 

 
(9) A település képviselő testülete a helyi védettség megszűntetésével járó költségeket a 

tulajdonostól átvállalhatja. 
 
(10) A szabályozási terven jelölt helyi értékvédelmi területen az építésügyi hatósági 

eljárásnál24 az általános érvényű szabályokon kívül az alábbiak is betartandók: 
a) a területen a történetileg kialakult telekstruktúra, beépítési mód és építési vonalak 

megőrzendők; 
b) épület traktus szélessége nem haladhatja meg a 8,0 m-t; 
c) épület ereszmagassága és tetőgerinc magassága - az adott építési övezetre 

vonatkozó építménymagasság betartása mellett - a szomszédos épületek eresz- és 
gerincmagasságától ±0,5 m-rel térhet el; 

d) az épület tetőhéjazatához natúr színű égetett kerámiacserepet kell használni; 
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e) homlokzat színezésénél a helyi védettség alatt álló épületek meglévő vagy javasolt 
színezését kell figyelembe venni, homlokzati kialakításuk simított vakolattal kell 
történnie; 

f) az épületen fém kémény, tető síkjából kiugró tetőablak, utcai homlokzaton 
égéstermék kivezető, mesterséges szellőzés, vagy hűtés kültéri egysége, loggia vagy 
erkély nem létesíthető; 

g) épület csak hagyományos építőanyagokból építhető, könnyűszerkezetes, valamint 
fa vagy acél szerkezetű épület nem létesíthető; 

h) közterülettel határos kerítés csak falazott kialakítású lehet; 
i) épületen, kerítésen telkenként 1 db, legfeljebb 0,2 m2 nagyságú reklámtábla, 

hirdetőfelület helyezhető el, az épület formavilágához, anyaghasználatához, 
színezéséhez illeszkedően, utcaképet nem zavaró kialakítással; 

j) építményen parabola, antenna közterületről nem látható részen helyezhető el. 
 

(11) A helyi értékvédelmi területen bármilyen építésügyi hatósági eljárás köteles 
tevékenységet előzetesen a települési főépítésszel véleményeztetni kell. 

 
 
 
 
 
-------------------- 
24

 Jelenleg a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet szerint építésügyi hatósági eljárásnak minősül az építési engedélyezési és a bejelentési 

eljárás 
 
 

23. § 
 

Helyi védett érték használata, fenntartása, átalakítása 
 
(1) A védett érték tulajdonosának kötelessége a védett érték rendeltetésszerű használatáról, 

jó állapotáról gondoskodni. 
 
(2) A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti. 
 
(3) A védett érték fenntartásának költségei a tulajdonost terhelik. 
 
(4) Védett épületet eredeti (hagyományos) tömegében, tetőformájában kell megtartani, 

érintetlenül hagyva az eredeti homlokzati elemeket (nyílások, tagozatok, díszek). 
 
(5) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását – hacsak a védelem nem terjed ki az 

épületbelső, vagy valamely belső részlet hangsúlyozott megtartására – illetve bővítését a 
védettség nem akadályozza. 

 
(6) Védett épület csak úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati, 

utcaképi megjelenése ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán az a 
legkisebb kárt szenvedje, és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, 
anyaghasználatával összhangban legyen. 
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24. § 
 

A helyi védelem önkormányzati támogatása 
 
(1) A védett érték megóvása, állagának megőrzése céljából a tulajdonos kérelmére pályázat 

útján önkormányzati támogatás adható. 
 
(2) A helyi védelem támogatására felhasználható összeget minden évben az Önkormányzat 

költségvetési rendeletében kell meghatározni. 
 
(3) A támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák 

bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött szerződésben kell 
rögzíteni. 
 
 

25. § 
 

Helyi védelem alatt álló épületek építési engedélyezése 
 
(1) A helyi védelem alatt álló épületek, építmények és a helyi értékvédelmi területen álló 

meglévő vagy tervezett építmények esetében a vonatkozó jogszabály25 alapján építési 
engedélyköteles vagy bejelentés köteles tevékenységek végzéséhez az építésügyi hatósági 
eljárásban ki kell kérni a települési főépítész szakvéleményét. 

 
(2) 

 
 
 
 
 

-------------------- 
25

 Jelenleg az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. számú melléklete 
 

 
 

 
VII. FEJEZET 

 
SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK 

 
26. § 

 
Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés 
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(1) Az Önkormányzat az ÉTV 27.§. értelmében kiszolgáló és lakóutak lejegyzésére kapott 
jogával a szabályozási tervlapokon szabályozási vonallal jelölt helyeken élni kíván. Ennek 
érvényesítésére jelen szabályzat módosítása nélkül, államigazgatási határozattal kerülhet sor. 
 
 

27. § 
Beültetési kötelezettség 

 
(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. 

 
(2) Beültetési kötelezettségű területen épület nem helyezhető el. 

 
 

28. § 
 

Feltétel teljesítéséhez kötött területeken történő építés feltételei 
 
(1) Feltétel tejesítéséhez kötött területek a belterületi szabályozási tervlapokon lehatárolt 

területek. 
 
(2) A terület beépíthetőségének feltétele a tereprendezés 

 
 

29. § 
Helyrehozatali kötelezettség 

 
(1) A szabályozási tervlapon helyrehozatali kötelezettségre jelölt területen a korábban 

illegálisan elhelyezett hulladék eltávolítandó (a terület rekultiválandó), majd tereprendezést 
követően talajvédelmi védőerdőként beültetendő. 
 
 

VIII. FEJEZET 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

30. § 
 

Záró rendelkezések 
 
 
 
(1) Jelen rendelet hatályba lépésével a 6/1997.(VIII.1.) sz. ÖK rendelet hatályát veszti. 
 
(2) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
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1.melléklet a 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

Sárpilis község Sz1 jelű külterületi és Sz2 jelű belterületi szabályozási tervlapjai   
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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   
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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) 
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 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) 
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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 
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 6. melléklet a 7/2008. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez4 

 

Különleges területre vonatkozó építési és telekalakítási előírásokat 
 

 A B C 

1 Építési övezet K-1 K-2 

2 Kialakítható legkisebb telek-szélesség (m) 50 - 

3 Kialakítható legkisebb telek-mélység (m) 50 - 

4 Kialakítható legkisebb telek-terület (m2) 2500 - 

5 A telek megengedhető legnagyobb beépítettsége (%) 10 40 

6 A telek megengedhető legkisebb zöldfelülete (%) 40 40 

7 Beépítési mód Szabadon álló Szabadon álló 

8 Építménymagasság (m) 

Harangtorony, harangláb esetén 

5 

15 

6 

- 

 

                                                 
4 Módosítva a …………/2017. (.) önkormányzati rendelettel 
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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 
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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 

 
 






