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Szentantalfa 

Szabályozási terv módosítás 

 

Megbízó: 

Szentantalfa Önkormányzat 
 Kiss Csaba Polgármester 
  8272 Szentantalfa, Fő utca 39. 
  

Tervező: 

Pro Arch. Építész Stúdió 
1085 Budapest, József krt. 36. 

Felelős tervező: 
R. Takács Eszter vezető településtervező, 
okl. építészmérnök TT1-01-2883 

Adorján Anna okl. tájépítész mérnök, 
településtervező, K-13-1263 

 

SZENTANTALFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV  
ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEIT KÉSZÍTETTÉK 

 
Közlekedés 

Heckenast Judit, okl. közlekedés tervező 
 K1-d1, KÖ-T 
 

Tájrendezés 

Adorján Anna okl. tájépítész mérnök 
TK-13-1263 

 
Közművek és hírközlés 

BESZT Kft. 
Gáspár Géza VZ-T 19/0195/2013 
Péter Ferenc KÉ 19-0502/2014 

 
 

A terv a hatályos Településrendezési terv alátámasztó 
munkarészeinek felhasználásával készült. 
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Bevezetés, előzmények 

A Balaton felvidék súlypontjában, a vízparttól kissé távolabb lévő 500 fős község település-
rendezési tervét az Önkormányzat 2010-ben fogadta el (Településszerkezeti terv 71/2010 
(IX.30.) számú határozat, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv: 9/2010 (X.14.) Önk. 
rendelet).  

A település azon kevesek közé tartozik a Balaton-felvidéken, ahol a helyben lakó népesség 
növekszik és igény van belterületi lakóingatlanokra. Az elmúlt években az önkormányzat 
megkezdte a 2010-ben kijelölt fejlesztési terület telekrendezését, közművesítését. Ennek 
kapcsán vált időszerűvé a Szabályozási terv módosítása. 

A településrendezési eszközök közül a tervanyagban a belterületi szabályozási terv kismér-
tékű módosítására kerül sor. A munka célja, hogy lehetővé tegye a racionálisabb telekosz-
tást és elősegítse a telkek minél előbbi belterületbe vonását.  

 Az Önkormányzat a Településrendezési tervet egyszerűsített eljárás keretében kívánta mó-
dosítani, mivel a Településszerkezeti terv, a területhasználat és az övezeti paraméterek nem 
változnak, a terv védett művi vagy természeti elemet nem érint. 

A terv egyeztetési köre és záró véleményezése lezárult. Jelen tervdokumentáció a település-
rendezési eszközök módosításának jóváhagyott anyaga. 
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1. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a jogszabály előkészítője 
az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, 
melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 
A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
- társadalmi hatása: nem jelentős,  
- gazdasági hatása: nem jelentős, 
- költségvetési hatása: nem jelentős,  

b) környezeti és egészségi következmények: 
- nincsenek, 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
- az adminisztratív hatás a nyilvántartási feladatok miatt nem jelentős. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

- a rendelet megalkotása kötelező,  
- a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel lehet a rende-
letmódosítás elmulasztása miatt. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.  
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.  
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 
2. INDOKOLÁS 

Az önkormányzat székhelyének módosításához szükséges a tulajdonos önkormányzat dön-
tése, melyet követően a jelenlegi székhely ingatlanhoz kötődő alapító okiratok törzskönyvi 
átvezetését is el kell végezni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján.  
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonat-
kozása. 
 
3. VÉLEMÉNYEZTETÉS 
A rendelet tervezetet kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. 
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JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK  

 
Szentantalfa község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
13/2015. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
9/2010. (X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szentantalfa község Önkormányzatának 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 településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Kormány rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek és a partnerségi 
egyeztetés szabályainak megfelelően az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 347/2006 (XII. 23.) Kormány rendelet 34. § (1) 
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősége, a környezetvédelmi, 
természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló a 347/2006 (XII. 23.) Kormány rendelet 34. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli 
kirendeltsége, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósága, az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti 
Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 3. mellékletében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési 
Felügyelősége, Útügyi Osztály, az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, az 
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala, az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 
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az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 
Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Rendőr- 
Főkapitányság Rendészeti Igazgatósága, az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal Veszprémi Bányakapitányság, az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 3. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzat-
ról és szabályozási terv jóváhagyásáról szóló 9/2010. (X.14.) önkormányzati rendeletének (a 
továbbiakban: rendelet)  2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A terven jelölt minden egyéb szabályozási elem irányadónak tekintendő.” 

2. § Hatályát veszti a rendelet 5. §. (21) bekezdése. 

3. § A rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Az építési helyet a szabályozási terv szabályozza az építési helyre vonatkozó határ-
vonallal. A szabályozási terv eltérő jelölése hiányában: 

a) az előkert, amennyiben az övezeti előírás másként nem rendelkezik min. 5,0 méter,  

b) szabadonálló beépítési módnál az oldalkert az épület oldalkertre néző építményma-
gasság fele, de legalább 3,0 méter, oldalhatáron álló beépítésnél az építmények kö-
zötti távolság legalább 4,5 méter, 

c) a hátsókert a régi településrészen tűzvédelmi hatóságok engedélye alapján, a kiala-
kult beépítéshez igazodóan elhagyható (egy tűzszakaszként számolva egy nagyobb 
területegységre).” 

4. § A rendelet 23. §-a  a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) A hidrogeológiai „B” védőidom területén az alábbi előírásokat kell betartani: 

a) új létesítmény /épület használatbavételi engedélye csak teljesen közművesített építési 
telken adható meg, 

b) új vagy meglévő létesítménynél környezetvédelmi hatásvizsgálat, vagy környezetvé-
delmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizs-
gálati eredménytől függően megengedhető 

- bányászati tevékenység 

- fúrás, új kút létesítése 

- fedő- vagy víztároló réteget érintő egyéb tevékenység 

c) a területen szervestrágyával kijutatott N hatóanyag nem haladhatja meg a 
170kg/ha/év mennyiséget. 

c) műtrágyát (termésnövelő anyagot) kizárólag talajvizsgálatára alapozott szaktanács 
alapján lehet kijuttatni. 
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5.  § A rendelet mellékletét képező Sz-2 jelű tervlap normatartalma az Óvoda utca – 0154 
hrsz út – tervezett belterületi határ – Haraszt út által határolt területet érintően jelen rende-
let mellékletét képező SZ tervlap normatartalma szerint módosul. 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

 

Szentantalfa, 2015. október 26. 

 

 

 
Kiss Csaba         Lukács Ágnes 
polgármester              jegyző 

 
 
 
Záradék:  
Kihirdetve: 2015. november 16. 

 Lukács Ágnes 
         jegyző 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK  
1. Településrendezés 

A tervezési terület Szentantalfa belterülete mellett, a község délkeleti határánál fekszik. A 
beépítetlen telkek dél-keleti irányban enyhén lejtő domboldalon helyezkednek el. A nyugati 
határoló - Óvoda utca mentén lakóterületi fejlődés indult el. Ehhez csatlakozva a terület a 
jóváhagyott Településrendezési tervben tervezett belterületben, kertvárosias lakóterületi be-
sorolásba van. A Szabályozási terv alapján 36 telek alakítható ki jelenleg. 

Az Önkormányzat már két nagyobb telekre megosztási vázrajzot készíttetett, a kialakított 
telkek a hatályos övezeti előírásoknak megfelelnek, azonban a sarkokon a vázrajz eltér a 
Szabályozási terven javasolt telekosztástól. A kialakított telkeken a kötelező építési helyek 
korrekciója vált szükségessé. 

A területen elektromos légvezeték halad, ennek kiváltása folyamatban van. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Az Óvoda utca melletti meglévő lakóterület   Fejlesztési terület az Óvoda utcától keletre 

 

Területrendezési terv és a térségi tervek 
összhangjának igazolása 

 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területren-
dezési tervének térségi övezeteit a 2010-
ben jóváhagyott Településrendezési terv 
készítése során részletesen megvizsgáltuk 
és a hivatalos alaptérképre feldolgoztuk. A 
településrendezési terv területhasználatai és 
a térségi területhasználati besorolások elté-
rését megvizsgáltuk, a törvényi előírásnak 
megfelelnek.  

A jelenlegi módosítás során új beépítésre 
szánt terület nem kerül kijelölésre, a Szabá-
lyozási terv kis mértékű módosítása a Btv 
előírásait nem érinti. A lakóterületi fejlesztési 

terület Btv-nek való megfeleltetését a jóváhagyott terv tartalmazza. 
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Szabályozási javaslat 

A területre érvényes Lke-1 kertvárosias lakóterület előírásai az alábbiak: 

• Beépíthető legkisebb telekterület 850 m2,  
• Minimális telekszélesség 16 m, mélység 40 m, 
• Beépítési mód: Oldalhatáron álló, 
• Legnagyobb beépíthetőség 25%,  
• Legkisebb kialakítandó zöldfelület 50%, 
• Legnagyobb építménymagasság 4,5 m 

• A telkeken legfeljebb egy családi házban két lakás helyezhető el, és az OTÉK-ban előír-
taknak megfelelően a helyi ellátást szolgáló egyéb funkciók. 

Az övezeti paraméterek nem módosulnak. A telkeken jelölt kötelező építési helyek javasolt 
telken belüli beépítési lehetőségre változnak. Az Óvoda utcával párhuzamos tervezett utca 
14, a rá merőleges utca 12 méter szélességgel kerül szabályozásra. 

 

2. Közlekedés  

A tervezés során kiindulási alapnak tekintettük az érvényben lévő településrendezési terv 
közlekedési munkarészeit (Pro Arch Építész Stúdió 2010, közlekedéstervező: Heckenast 
Judit, okl. közlekedés tervező). Az alábbiakban a jóváhagyott terv alátámasztó munkarészé-
nek összefoglalását és kiegészítését közöljük. 

Országos utak és tervezett fejlesztései 

Az országos utakat és azok fejlesztéseit a tervezett módosítás nem érinti. 

Szentantalfa közigazgatási területét a 7312j. összekötőút és a 73117j. bekötőút, országos 
mellékutak érintik. A Balaton törvény, valamint a megyei terv szerint kiemelt jelentőségű új 
mellékút fog kiépülni Nagyvázsony-Zánka között, a 7312j. út részbeni átépülésével, új elke-
rülő szakaszok beiktatásával.  

Az országos úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kap-
ja: 

• Tervezett kiemelt jelentőségű országos mellékút (Nagyvázsony-Zánka): K.V.B.,  
• Tervezett országos mellékutak (Balatoncsicsó-Monoszló, Tagyon-Dörgicse): K.V.C.,  
• 7312j. út: K.V.C., B.V. b-D., 
• 73117j. út: K.V.C., B.V. c-B. 

Települési utak és tervezett fejlesztéseik 

Az Önkormányzat a tervezett lakóterületi fejlesztés észak-déli irányú új utcáját a Szabályo-
zási terv szerint kialakította. A telekalakítás során felmerült, hogy a tervezett nyugat-keleti 
irányú utcát módosítaná, a csatlakozó telkek-közterületek, közmű vezetékek és a távlati fej-
lesztési terület miatt. Az egyeztetések után a tervbe csak az utca szabályozási szélességé-
nek minimális módosítása került, és a javasolt telekhatárok és építési helyek módosultak. A 
lakóutcák szabályozási szélessége 12 méter. 

A lakóterületi fejlesztéstől délre, a gazdasági területnél továbbra is fennmarad a távlati tele-
pülési úthoz kapcsolódó 14 m szabályozási szélesség. 
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A helyi úthálózat az alábbiaknak megfelelő tervezési kategóriák szerinti besorolást kapja: 
• helyi kiszolgáló (lakó) utak: B.VI. d-D., 
• önálló kerékpárutak: K.VII., B.VII. 
• önálló gyalogutak: K.VIII., B.VIII. 
• helyi külterületi utak: K.VI.C. 

Gyalogos felületek, Kerékpárút, turistaút: 

A gyalogos közlekedés érdekében a fejlesztési területen járdaépítésre van szükség.  

Parkolás, rakodás: 

Az új létesítményekhez minden esetben telken belül kell biztosítani az OTÉK szerint szüksé-
ges parkolóhelyeket és a rakodási lehetőséget. 

 

3. Tájrendezés 

A tervezett módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a beépítés in-
tenzitása nem nő. A területen védelem alatt álló természeti-, táji érték nem található. A táj-
rendezési munkarész kiegészítése a jóváhagyott terv alátámasztó munkarészében foglaltak-
hoz képest nem szükséges. 

A terület hidrogeológiai ’B’ védőterületbe tartozik, a vonatkozó 123/1997(VII.18) kormány-
rendelet előírásai betartandók, az ivóvízbázis minőségét veszélyeztető tevékenység nem 
folytatható. 

4. Környezetalakítás 

A tervmódosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, a Szabályozási terv 
módosítás védett vagy védendő elemet nem érint. Az érvényben lévő 2010-ben készült Te-
lepülésrendezési terv tartalmazott Környezeti vizsgálatot és értékelést, amelyben a lakóterü-
leti fejlesztés hatásait is értékelte. A jelen tervben a beépítés intenzitása nem nő, új területek 
nem kerülnek kijelölésre, ezért a környezeti vizsgálat és értékelésben foglaltak továbbra is 
érvényesek. 

A humuszos termőréteg védelme érdekében a területen az építkezések megkezdéséig a 
művelést fenn kell tartani. Az épületek számára igénybevett területekről a felső humuszos 
réteget külön kell deponálni és termőközegként felhasználni. A szomszédos területek meg-
közelítését az úthálózat, külterületi mezőgazdasági utak biztosítják. A terület beépítése a 
környező területek mezőgazdasági hasznosítására nem gyakorol negatív hatást. 

5. Közművek 
A tervezés során kiindulási alapnak tekintettük az érvényben lévő településrendezési terv 
alátámasztó munkarészeit (közművek és hírközlés: BESZT Kft. Gáspár Géza VZ-T 
9/0195/2013, Péter Ferenc KÉ 19-0502/2014). 

Vízellátás 

A település beépített területe és a szőlőhegy egy része is vezetékes vízzel ellátott. A térség 
ivóvízellátását a Bakonykarszt Zrt. biztosítja, jelenleg a vízkivétel a Balatoncsicsó II. számú 
kúttal történik. 

A tervezett lakóterületi fejlesztés vízigénye a meglévő hálózat bővítésével biztosítható. 

Szennyvízelvezetés. 
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Az állandó lakosok száma: 393 fő. Az átlag vízfogyasztásból számolt szennyvíz mennyiség 
napi 41,8 m3 a településen, ez a nyári csúcsidőben 63 m3-re nő.  

A településen szennyvíz csatorna jelenleg nincs. A meglevő lakóterületek szennyvízcsatorna 
hálózatának kiépítésére és szennyvíztisztító berendezésre 2003 évben készült vízjogi enge-
délyezési terv. A tervre vízjogi létesítési engedély került kiadásra (15789/2010 ügyszám, 
280/6835 – 16318 VKSZ.), amely 2012-ben érvényét vesztette. A településen a közeljövő-
ben nem várható, hogy a szennyvízcsatorna hálózat kiépüljön. A település a 240/2000 
(XII.23.) Korm. Rendelet szerint a Balaton érzékeny vízgyűjtő területen helyezkedik el. 

A Balaton tv alapján 9.§(4) alapján1 Szentantalfán egyedi szennyvízkezelő berendezés2 épí-
tésével van lehetőség a lakóterületi fejlesztés megvalósítására. 

Villamosenergia ellátás 

A település villamosenergia ellátását az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja. A 
külterületen lévő középfeszültségű hálózatok a község transzformátor állomásait táplálják.  

A község és közvetlen környezetének villamos teljesítményét jelenleg 5 db 20/0,4 kV-os trf. 
állomás biztosítja, mintegy 0,9 MVA kapacitással. A tervezett fejlesztés a villamosenergia 
igénye a meglévő hálózatról biztosítható. 

A középfeszültségű gerinchálózat (a 63/0 számú vonal) a tervezett lakóterületi fejlesztés 
mellett halad. A jelenlegi fejlesztési terület a gerincvezetéket nem érinti, távlatban azonban 
ez a terület is fejlesztésbe vonható. Ebben az esetben a vezeték kiváltását szükséges lenne. 
A lakóterületi fejlesztést érintő kisfeszültségű vezeték és trafó kiváltása már folyik. 

A község területén törekedni kell a szabadvezetékeknek folyamatosan földkábelbe helyezé-
sére.  

Közvilágítás 

A község főútja ME4b, míg az egyéb belterületi útjai ME5 és ME6 osztályúak. A közvilágítási 
berendezések a kisfeszültségű szabadvezeték hálózatra ültetett lámpakarokból és lámpates-
tekből állnak. Az új hálózatok földkábeles, kandeláberes hálózattal javasoljuk kialakítani, nát-
riumlámpás vagy kompakt fénycsöves lámpatestekkel. 

Hírközlés 

A település földkábeles helyi hálózata 1997-ben a MATÁV RT beruházásában épült, a jelen-
legi szolgáltató a T-Com Magyarország Nyrt. A hálózat jelenleg 60 %-os telítettséggel üze-
mel, így a várható új területek ellátása az RSU és nagyelosztó szekrények bővítése nélkül 
biztosítható. A T-Com Nyrt. az új ingatlanok, fejleszteni kívánt településrészek ellátását szin-
tén földkábeles hálózattal tervezi az igények beérkezése esetén. 

A mobil telefonhálózatok lefedettsége megfelelő. Mindhárom mobilszolgáltató teljeskörű 
szolgáltatást tud nyújtani. 

                                                           
1Btv 9.§(4) A kiemelt üdülőkörzet partinak és partközelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agg-
lomerációba nem tartozó 2000 LEÉ alatti településeinek beépítésre szánt területein, illetve belterüle-
tein, ahol a szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki, illetve a tisztítómű tovább nem terhelhető új 
épület építésére építésügyi hatósági engedélyt adni, illetve az engedélyek érvényét meghosszabbí-
tani csak akkor lehet, ha a vízügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelő berendezés 
létesült. 

 
2 egyedi szennyvízkezelő berendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem 
közműves, biológiai tisztítását energiabevitel segítségével végzi, 147/2010.(IV.29.) alapján 
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Mellékletek
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Alulírott R. Takács Eszter vezető településtervező nyilatkozom, hogy a Szentantalfa község 
Szabályozási terv módosítása során a településrendezési eszközök -, Szabályozási terv és 
Helyi Építési Szabályzat módosítás, és ennek alátámasztó munkarészei – a 
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet  - OTÉK 2012.08.06-án hatályos településrendezési tar-
talmi követelményei alapján készültek. 

 

 

 

 

Budapest, 2014. április 16. 

 

 

 

        R. Takács Eszter  

       Vezető településtervező TT1-01-2883/01 
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Alulírott R. Takács Eszter vezető településtervező nyilatkozom, hogy a Szentantalfa község 
Szabályozási terv módosítása során a vonatkozó előírásokat betartottam. 
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