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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ópályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a 10/2004. (VI.22.) 
ÖKT. számú határozattal, illetve a 67/2006. (VI.22.) ÖKT. számú rendelettel jóváhagyott 
településszerkezeti tervét és leírását, valamint helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét 
módosítani kívánja.   
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: R.) rögzített előírásoknak 
megfelelő teljes véleményezési eljárást lefolytattuk.  
 
A R. 37.§ (2) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatási szakaszt megindítottuk 2016. 
februárjában, mely tájékoztatókat megküldtük a partnerségi egyeztetés szabályai szerint, 
annak mellékletében felsorolt, érintett partnereknek, a R. 9. számú mellékletében felsorolt 
államigazgatási szerveknek, és az érintett területi, települési önkormányzatoknak. Az előzetes 
tájékoztatási szakaszt 2016. áprilisában zártuk, a beérkezett előzetes tájékoztatások táblázatos 
összegzésével.  
 
A R. 38.§ (2) bekezdése értelmében az elkészült tervezetet 2016. július 08.-án 
véleményezésre megküldtük az érintett partnereknek, az eljárásban való részvételi 
szándékáról nyilatkozó államigazgatási szerveknek, valamint az érintett területi, települési 
önkormányzatoknak.  
 
A R. 40.§ (1) bekezdés előírásainak eleget téve a településrendezési eszközök tervezetét, az 
eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett 
egyéb dokumentumokat megküldtük 2016. október 05.-én végső szakmai véleményezésre az 
Állami Főépítésznek. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának 
dokumentációi a település honlapján megjelentek. Azzal kapcsolatosan írásban észrevétel, 



kifogás nem érkezett. Az eljárás során véleményeltérés nem volt, így egyeztetés összehívása 
nem vált szükségessé. 
 
Az Állami Főépítész által – 2016. október 17.-én (ikt.sz.: SZ/151/00185-9/2016) – adott R. 
40.§-a szerinti, kifogást nem emelő végső szakmai véleményét a Képviselő-testület 
mellékelten megkapja.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat 
tervezetet elfogadni szíveskedjen! 
 
Ópályi, 2016. október 25. 
 
 
 
 
 
          Erdélyi Miklós 
            polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HATÁROZAT-TERVEZET 
 
 

Ópályi Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
……../2016. (……) 

 
határozata 

 
Ópályi község településszerkezeti terv és leírása módosításának jóváhagyásáról 

 
 
A Képviselő-testület 
 
1. A község közigazgatási területére készített módosított településszerkezeti tervet és a 

településszerkezeti tervleírást az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta. 
 

2. A Pláne és Plánum  Kft. által készített T-1 /M / 2016 rajzszámú módosított 
településszerkezeti tervet és a szerkezeti terv leírását a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
 
 
 
 
Erdélyi Miklós       dr. Bálint Albert 
  polgármester                            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ……….. számú határozat melléklete 
 
 
1.1.§ 
 
 A H.  fejezetének  19. pontja helyébe  a következő lép: 

„A terület felhasználási egységek tagozódása 19 § -a  az alábbiak szerint módosul 
1. 
Ópályi  Nagyközség településszerkezeti tervéről és a szerkezeti terv leírásáról 
szóló 67/2004(VI.22 számú  önkormányzati határozat (a továbbiakban: H.) 
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 Településszerkezeti Terv Leírása és a Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület 
beépítésre szánt  területei az alábbi terület felhasználási egységekre tagozódnak: 

1 Lf: Lakóterület, ezen belül 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  falusias lakóterületek 

           2.Vt: Vegyes terület, ezen belül 
2.1  településközponti vegyes terület 

           3.Gip: Gazdasági terület, ezen belül  
1.1 ipari- gazdasági terület  
1.2 Környezetét nem zavaró ipari gazdasági terület  

   Gim  
1.3 gazdasági ipari terület,mezőgazdasági központ: tangazdaság, majorsági 

központ 
1.4 K-Gip 
3.3 különleges gazdasági ipari  terület, napelem park.           

4. K: Különleges terület, -  ezen belül 
        4.1. temető terület 

                 4.2. szabadidős sport terület 
      4.3.kegyeleti park 
      4.4 különleges szabadidős, sport, rekreációs terület 
      4.5 honvédelmi terület   

1.2. §  
 
A H       fejezetének  20. pontja helyébe  a következő lép: 
  
„A beépítésre nem szánt területekről szóló 20.§ az alábbiak szerint módosul 

 
20. 

  A településszerkezeti Terv Leírása és Településszerkezeti Terv hatálya alá eső 
terület beépítésére nem szánt területei az alábbi terület felhasználási egységekre  
tagozódnak: 

 1.    közlekedési, közmű elhelyezési területek 
        2.   zöldterületek, ezen belül 
               2.1. közpark            
        3.   erdőterületek    
        4. mezőgazdasági területek (ezen belül:birtok központok, majorok ) 
        5.  egyéb területek, 
               5.1 Különleges ipari-gazdasági terület 



               5.2 Vízgazdálkodási területek.” 
               5,3 Honvédelmi terület 

1.3. § 
A H.       fejezetének  21. pontja helyébe  a következő lép: 
 
1.4.§ 
 
„A 21. §, mely a terület felhasználási egységek szintterületi sűrűségét írja elő  az 

alábbiak szerint módosul  

21. 
 

A terület felhasználási egységek szintterület sűrűsége: 
 

Jel 
Terület felhasználási egység 
                  Funkciója Szintterület sűrűség 

  OTÉK    szerint                                       

 
   OTÉK-tól  eltérő 

Lf Falusias lakóterület 
 0,5- 

Vt Településközponti vegyes 
terület -- 

0,8 

K Különleges terület 
-- 0,1 

Gim.. Mezőgazdasági- birtok központ, 
major (gazdasági terület) --- 1,0 

 

Gip Ipari gazdasági terület 
--- 1,0 

K-Gip Különleges Gazdasági és Ipari 
terület (Napelem park) --- 0.1 

K- Sp Különleges sport és szabadidős  
terület felhasználás,  0.1 

      Különleges beépítésre szánt  
K -Hon     terület.(. Honvédelmi terület) 
   

 
- 

 

       0.8  
 

 
 
5. Alátámasztó munkarészek 
 

1. Tájrendezési 
munkarész 

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre 
vonatkozóan, nem került kidolgozásra, mert a beavatkozások  
nem érintették. 

2. Környezetalakítási 
munkarész 

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre 
vonatkozóan, kidolgozásra nem volt szükség mert a 



beavatkozások  nem érintették. . 
3. Közlekedési 

munkarész 
Jelen dokumentációhoz a tervezési területre 
vonatkozóan, nem került kidolgozásra, mivel 
a tervezett változások - a külterületi feltáró utak,  nem 
változtatják meg a hatályos rendezési tervhez 
korábban készített munkarészeket, azokhoz illeszkednek . 

4. Közművek Jelen dokumentációhoz a tervezési területre 
vonatkozóan, nem került kidolgozásra, mivel 
a tervezett változások érdemben nem 
változtatják meg a hatályos rendezési tervhez,  
korábban készített munkarészeket. A beépítésre nem szánt 
területek kiszolgálása csatlakozik a hálózatokhoz jelentéktelen 
kapacitásigénnyel 

5. Hírközlési 
munkarész 

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre 
vonatkozóan, nem került kidolgozásra, mivel 
a tervezett változások érdemben nem 
változtatják meg a hatályos rendezési tervhez 
korábban készített munkarészeket. 

6. Területrendezési 
tervekkel való 
egyezőség 

Jelen dokumentációhoz kidolgozásra került 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R e n d e l e t – t e r v e z e t 

 
ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…/2016. (…) önkormányzati rendelete  

Ópályi község helyi építési szabályzatáról  
és szabályozási tervéről szóló  

67/2006. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Ópályi község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, (6) bekezdésében, 
62.§. 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. évi Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet 9. 
mellékletében meghatározott településrendezési feladatkörében eljáró illetékes 
Államigazgatási szervek adatszolgáltatásait és előírásait a mellékelt táblázatban összegeztük 
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1. §. 
 
Ópályi  Község helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 
10/2004(VI 22) sz. határozatával elfogadott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 
Az I. fejezet 2 § helyébe a következő szabályozás kerül: 
 

„2. §.  
Belterületi határmódosítás 

(1) A szabályozás belterületi határmódosítást irányoz elő, a T-3 jelű szabályozási terven 
jelölt határokkal. 

(2) A belterületbe vonás ütemezetten is végrehajtható. 
(3) A lakóterületeket kivéve a beépítésre szánt területeket nem szükségszerűen kell 

belterületbe vonni 
(4)  A belterületi határ nem módosul. Azon belül  kerül sor új  beépítésre szánt területek  
igénybevételére terület felhasználások módosítására 
(5)  A hatályos településszerkezeti tervben meghatározott infrastruktúra nem változik.” 

 

2. § Az I. fejezet 3 § (1) pontja helyére helyébe a következő szabályozás kerül: 
1.§. 

A terv területének fölhasználása 
(1) A rendelet hatálya alá eső területen építési használat szerint 

 
A.) Beépítésre szánt területek 

 



Lf/1.      Lakóterület, ezen belül 
Lf/ 1.1.  falusias lakóterület  - ( kis telkes ) 
L/f 1.2.  falusias lakóterület -  (gazdasági udvaros ) 
L/f 1.3.  falusias lakóterület   - (vasút menti) 
L/f 1.4.   falusias lakóterület   - (rétmenti, nagy beltelkes, kertes  
 
Vt/ 2..   Vegyes terület, ezen belül 
Vt/ 2.1   településközponti vegyes terület 
 
 G./3       Gazdasági terület, ezen belül 
 Gip/ 3.1   ipari-gazdasági terület 
 Gip/ 3.2  lakókörnyezetét nem zavaró ipari gazdaság övezet 
 Gim/3.2  ipari gazdasági terület, major, tangazdaság 
  
KÜ/ 4.      Különleges terület, ezen belül 
KÜ/ 4.1.   temető terület 
KÜ/ 4.2.   Különleges sport és szabadidő terület 
KÜ/ 4.3.   kegyeleti park 
K-Hon 4.4 Honvédelmi terület 

B.) Beépítésre nem szánt területek: 
 
K            Közlekedési és közmű elhelyezési területek, 
K/1.        Országos mellékút 
K/2.        Helyi gyűjtőút 
K/3         Kiszolgáló út  
Gip/K      Különleges ipari gazdasági terület,( napelem park) 
K-sp/4.4  Különleges sport és rekreációs terület 
KP          Zöldterületek  
KP/1       Közpark 
Kb-Hv    Különleges honvédelmi terület 
 
E.           Erdőterület, ezen belül 
E/1.        Védelmi erdősáv 
E/2.        Gazdasági erdő 
E/3         Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő 
 
M           Mezőgazdasági területek, ezen belül 
Ma/ 1.1. Általános mezőgazdasági terület, - szántó Má 
Ma/ 1.2  Sajátos használatú mezőgazdasági területek  

      – gyep, legelő  MGy 
M/a1.3.   mezőgazdasági terület – zártkert MK. 
            
Egyéb terület, ezen belül 
V        vízgazdálkodási terület 
VT/1.     élő-vízfolyás medre és partja  
VT /2     többcélú csatorna  
VT/3      töltés, gát  

 
- kerültek kijelölésre, melyek övezeti besorolását a szabályozási tervek (külterület, 
belterület) határozzák meg és határolják le.” 



3.§. A III fejezet 8. (6) 2/a helyébe a következő szabályozás kerül: 
 

1) „Gazdasági zóna 
a.) Az utcai telekhatártól számított 25 m-től 60 m-ig kivételesen, 

meglévő csűr esetében 80 méterig terjedő zóna. Kistermelői 
állattartás esetén, ahol a telek területe 3000 m2-nél nagyobb és 
minimális szélessége 16 métert meghaladja, 80 méteren túl is 
építhető állattartási épület, a rendelet  figyelembe vételével” 

 
     4. §  A III. Fejezet 9. § (1) 1. helyébe a következő szabályozás kerül 

 
Azokban a falusias lakótelkeken, ahol a telekterület ≤ 600 m2, 
csak saját       szükségletet szolgáló  állattartás engedélyezhető, 
400 m2-nél kisebb telken csak kishaszonállatok tarthatóak, 
darabszámuk max. 50 lehet. 600 m2-nél nagyobb telek esetén  
állattartási épület  az építési hely területén belül építhető..  

 

5. § A III. Fejezet 11.§ (4) pontja  a következőképpen   rendelkezik: 

(4)  A  Gip/3.2 övezet a község  gazdasági területeibe tartozik. 
Olyan ipari-gazdasági tevékenységet enged meg, mely 
környezetét nem zavarja, településüzemeltetési telephely. 

     

  6. § A III. fejezet  12.§ (1), (2), (3) pontja  az alábbiak szerint módosul: 

12. §.  
 

„Ipari gazdasági területek 
 

(1) A község ipari gazdasági területei, egyéb iparterület besorolásúak,  
A Gip/3.1, Gip/3.2 és Gim /3.2 majorsági központ és tangazdaság sajátos 
területének beépítési előírásait az 11.§ részletezi 
Jele:Gip/K  Különleges ipari gazdasági terület, napelem park 
(2) A Gip/K övezetben, csak technológia létesítmény helyezhető valamint a 

gazdasági tevékenységet kiszolgáló épület. 
      (3) Előkertek, oldalkertek, hátsókertek szabályozása” 

 

7.§ A III. Fejezet  13 § a következőképpen módosul:    

                         13. §. 
 

                     Különleges területek. 
 

(1) A község különleges területei sajátos használatuk szerint: 
1. K különleges területek 

 2. K-t//4.1  Temető terület Köztemető, ravatalozó: kerítése mentén cserje, fasor 
telepítendő, 



 Lombhullató fákkal. 
3.  K.-sp/4.2 Különleges sport és szabadidős terület 
4.  K-k/4.3 Kegyeleti park 

Kegyeleti park – felhagyott temető, csak síremlékek, kripták, ravatalozó, 
kápolna, harangláb, kolumbárium építhető területén, csak 0,5 m magas 
fásítás határolhatja. Lombhullató fákkal telepítendő be. 

5. K-sp/4.4 Különleges sport és rekreációs terület, Horgásztó, lovaspálya,  
Sport, szabadidős tornapályák,, vízi sport lehetőségei , horgásztó pavilonjai stégekkel,, 
lovaspálya lelátója,. Strand és kempingterület, melyen belül a kiszolgáló és vendéglátó 
funkciók is megjelenhetnek. Épületet építeni csak a fő  funkció kiszolgáló épületet  
lehet. A növények telepítésére szakirányú parkosítási terv szerint  készüljön. 

      6. K Honvédelmi területek.  
 

Az övezeteken belül csak a funkcionális szabályozásnak megfelelő, ahhoz illeszkedő  
épületek       helyezhetőek el.” 
.A  K-hv  jelű különleges Beépítésre  szánt, - a Kb-hv  beépítésre nem szánt 
Honvédelmi Terület, a központjából húzott  500 -1000, 1500 és 2000 m-es sugarú kör 
védőzona szabályai érvényesek:. 

 
 (1) A katonai objektum 1000  méteres védőterületén – a meglévő beépítésre szán 
területek kivételével – új lakóépület nem létesíthető, új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki. 
              (2) A meglévő beépítésre szánt  területek kivételével a védőterületen elhelyezni 
kívánt különbözőrendeltetésű építmények jellege, anyaga és méretei elégítsék ki  az alábbi 
követelményeket: 
 a.) 500 m-es védőtávon belül nem lehetnek fák, bokrok, a területnek teljesen síknak 
kell lennie 
 b.) 1000 méteres védőterületen  belül: 
1.).nem létesülhet nagy forgalmú út, villamosított vasút, repülőtér, helikopter 
leszállóhely,nagyfeszültségű távvezeték. 
2.) Nem keletkezhet  nyílt vízfelület (pihenőtó, bányató 
3..) a bányászati tevékenység során maximum 30x60 méteres sugárirányú vízfelület  
keletkezhet ideiglenesen,mely a jelzett nagyság elérése után azonnal,vagy a művelés során 
azonnal  betöltésre kell, hogy kerüljön. 
4.) a megadott középponttól mérve nem lehet 3 foknál magasabb kiemelkedésű tereptárgy, 
építmény (500m-nél 26,2 m magas 1000 m-nél 52,4 m-nél magas) 
6.) maximum 15 méternél  hosszúságú futószalag, illetve  kotrógép üzemelhet 
c.)  1500  méteres védőterületen belül: 
1.) a bányászati vagy mástevékenységek során  újonnan keletkező tavak nem lehetnek 
100x150m-nél nagyobbak, összefüggő vízfelületet nem alkothatnak, ezért ezeket legalább 5 
méteres védőgáttal kell elválasztani. 
2.) a keletkezett tavak előtt az objektum  felé  minimum 1,5  magas védőtöltést  kell létesíteni. 
3.) maximum 20 m hosszúságú futószalag, illetve kanalas kotró üzemelhet 
d.) 1500-2000  méter  közötti védőterületeken: 
1.) Maximum 30  hosszúságú futó szalag, illetve kanalas kotrógép üzemelhet 
2.) nem lehet 5 ha-nál nagyobb  halastó, ipari üzem, fémből vagy vasbetonból  készült  
építmény ( víztorony, épület  stb.) 
A Honvédelmi  Minisztérium Hatósági szervezet a fenti előírásoktól való eltérést, illetőleg a 
meghatározott védőterületen belül más építmények  elhelyezésének  feltételeit egyedileg 
vizsgálja..  



  A III. fejezet  14. §-a az alábbiak szerint  módosul: 

     „14. § 
 

Építési övezetek telkekre vonatkozó összefoglaló szabályozása 
Beépítésre szánt és nem szánt területek 

 
Sajátos 
Használat  
szerint  

Alkalmazható       Telekre vonatkoztatott  
Építési 
övezet jele 
 
 
   

Beépí- 
tési  
mód 

                Legkisebb Megenge- 
gedett  
építmény- 
magasság  
( m)  

Legna- 
gyobb 
beép. 
ség 
(%) 

Széles- 
ség 
(m) 

Mély
ség 

(m) 

Telek 
terület  
( m2) 

Zöld  
felü 
let  
(m2) 

Falusias 
Lakó- 
terület   

 
Fl /1.1 
 

 
O 

 
14 
(K) 

 
25 
(K) 

 
400 
(K) 

 

 
50 

 
4.5 

 
30 

 
Fl /1.2 
 
 

 
O 

 
14 
(K) 

 
30 
(K) 

 
800 
(K) 

 
50 

 
4.5 

 
30 

 
Fl /1.3 
 
 

 
O 

 
16 
(K) 

 
90 
(K) 

 
600 
(K) 

 
50 

 
4.5 

 
30 

Fl/1.4 O 16 
(K) 

160 
(K) 

3000 
(K) 

50 4.5 30 

 Fl /1.5 O 12 
(K) 

35 
(K) 

400 
(K) 

50 4.5 30 

Település 
Kp.vegyes 

Vt /1.1 O, Sz,  14 
(K) 

50 
(K) 

(K) 40 7.5-9.5 40 

Temető K-t / 4.1 Sz 30 50 7000 50 4.5 3 

Sport, 
szaba- 
didő 

K-sp /4.2 Sz 50 700 12000 30 7.5 10 

Kegyeleti 
 park 

K-k /4.3 SZ 30 50 6000 30 6.0 10 

Különleges 
sport és 
rekreációs  

K-sp /4,4 SZ 30 60 5000 50 4.5 2 



Gazd ipari- 
ip központ 

Gip /3.1 SZ 100 200 3000 
 

20 7.5 30 

Gazd.ipari 
 mmajor- 

sági kp. ip 

Gim /3.2 SZ (K) (K) (K) 
1.2 ha 

20 7.5 30 

Gazdasá 
gi.- ipari-

rkülönleges, 
napelem 
park. 

Gip/k SZ 80 150 1.5 ha  4.5 2 

K- Hon Honvédelmi beép 

szánt terület 

Sz K K K  K K 

 

9.§. A III. fejezet 16. §-a az alábbi pontokkal egészül ki 

(1) A meglévő és tervezett utakat tűzvédelmi, tűzoltási és környezetvédelmi szempontok 
miatt szilárd burkolattal kell ellátni 

(2) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető 
el. 

(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, 
a természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával – beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni.” 

 
10. §. A III: fejezet    18 §  (1-3) pontja  az alábbival egészül ki: 

(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. Bármilyen  termőföld más célú  engedélyezéséről  jogerős ingatlanügyi  
hatósági határozat szükséges 

 
11. § A III. fejezet 20. §-a (1-2 ) pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 
„(3)Különleges  sport és rekreációs területek 
 
     (1)  K-Sp/4.4 Az építmények  hasznos terei a legmagasabb belvízszint     fölötti síkba 
építhetők, illetve a  vízállások okozta  fenntartási munkálatokról a tulajdonos köteles 
gondoskodni”  
 
12.§ A III. fejezet 21§-a (1)- (6) pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„(7) A kötött területű övezetek  összefoglaló szabályozását  a 14 §-ban táblázatosan 
található meg”  
 
13.§. A III. fejezet 23§ ( 2 ) pontja  az alábbiak szerint egészül, illetve   módosul: 

„2. Külterületi táj látványa:  Ópályi igazgatási területén a táj látványát védendő 
természeti elemnek kell tekinteni és  a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a 



tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények megőrzését és ezek 
követelményeit érvényesíteni kell.  
 
3.  .Az övezetben  külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 

művelésű bányatelek nem bővíthető.” 
 
14.§.A III. fejezet 24 § (1)-(6) pontja  az alábbiakkal egészül ki:  

 
(7)Széleróziónak kitett terület területeken olyan terület felhasználást kell 
előírni,       illetve  olyan    növénykultúrát kell telepíteni amely a talaj  felszíni 
rétegét megköti,  beburkolja , amely a szélerózió mértéket csökkenti”.  

 
15 § 
 
Záró rendelkezések 
 
Ez a rendelet a 2016. ………………hó ……..napján lép hatályba, s a 
hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 
 
Kelt: Ópályi  2016. év……………………hó…….nap 
 
 
 

P.H. 
 
 
 

………………………………    ………………………………  
 Erdélyi Miklós                dr. Bálint Albert 
 polgármester                   jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Ez a rendelet 2016. ……………. hó ……….-án kihirdetve. 
 
 
 
 

………………………… 
   dr. Bálint Albert 

jegyző 
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