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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2010 (VII.9.)  
 

Önkormányzat i  RENDELETE 
 

a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Étv.) 7.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljár-
va, az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, a Közép-
Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az ÁNTSZ Ba-
lassagyarmati, Rétsági és Szécsényi Kistérségi Intézete,a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága, 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság, a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal Észak-Magyarországi Iroda, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Nógrád Megyei 
Földhivatal, a Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, a 
Nógrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, 
a Honvédelmi Minisztérium Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság, a Miskolci Bányakapitányság, a Nemzeti Hírközlési Hatóság véleményének 
kikérésével  a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 2/2003. (II.13.) önkor-
mányzati rendelet (továbbiakban: HÉSz.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1.§ A HÉSz. 1.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) E rendeletet a következő mellékletekkel és függelékkel együtt kell alkalmazni: 
 a) Mellékletek: 
     1/a. melléklet: H – 3 M2 Módosított Külterületi szabályozási terv M= 1:10 000 
     2/a. melléklet: H – 4 M2 Módosított Belterületi szabályozási terv M = 1:  2 000 
 b) Függelék:  
             1. függelék: Régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű területek (Kubinyi Ferenc        

Múzeum régészeti hatástanulmánya alapján)” 
         

2.§  A HÉSz. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A kis- és nagytestű állatok tartására vonatkozó előírásokat (tartható állatok darab-

száma, védőtávolság) az állattartásról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.” 
 

3.§ A HÉSz a 10.§-t követően a következő alcímmel és 10/A.§-szal egészül ki: 
 

„Ipari gazdasági terület 
(Gip1 jelű) 

 
10/A.§ (1) A jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület a különösen veszélyes (pl. tűz-, rob-

banás-, fertőzésveszély), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez 
szükséges építmények elhelyezésére szolgál. 

(2) Az építmények elhelyezésére építési telket kell kialakítani. A telkek méretét és a 
beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni: 
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Az építési telek 

 
beépítési 

módja 

 
övezeti jele 

legkisebb te-
lekterülete 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

legnagyobb 
építménymagas-

sága (m) 

legkisebb 
zöldfelülete  

(%) 

Szabadon ál-

ló 

Gip1 K 30 K* 40 

 
K*=kialakult állapot, új építmény esetében maximum 10 méter. 

A legkisebb zöldfelület mértéke az OTÉK 25.§ előírásai szerint számítandó. 
 

(3) A terület beépítésének feltétele a részleges közművesítettség, továbbá a kommuná-
lis és ipari szennyvizek zárt, szivárgásmentes tárolása. 

(4) A szükséges gépkocsi parkolót telken belül kell kialakítani. 
(5) Az ipari gazdasági területen (Gip1) az építmények elhelyezésére építési helyet kell 

meghatározni, ahol az alábbi előkerti minimum értékeket kell betartani: 
a) Szabadság út felől 25 méter, 
b) Arany J. út felől 100 méter, amely egyben a műemléki környezet határa is 
c) a 314 helyrajzi számú közterület felől 10 méter, 
d) a 315/1-2 helyrajzi számú út felől 10 méter. 

 Az előkerti minimum értékeket új épületek, építmények, illetve átépítések esetén 
kell betartani. Meglévő épületek, építmények átépítése, bővítése csak abban az 
esetben engedélyezhető, ha az átépített épület, illetve bővítés a megadott építési 
helyen belül van. 

(6) A terület határán mért, megengedett mértékű hangnyomásszint feleljen meg a 
hatályos jogszabályi előírásoknak. 

 (7)Az ipari gazdasági területen keletkező hulladékok (kommunális és veszélyes hul-
ladékok) megfelelő tárolását és rendszeres elszállítását engedéllyel rendelkező 
szállítóval kell biztosítani. 

(8) A terület csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. Az összegyűjtött csapadékvizet 
megfelelő tisztítás után – ha szükséges, torkolati műtárgy segítségével – lehet a be-
fogadóba vezetni. 

(9) A Szabadság út felől – a lakóterületek védelmének érdekében – a 25 méteres elő-
kerten belül védőfásítás telepítése szükséges. 

(10) A területen új épületek, építmények létesítése a jelenlegi hasznosítást nem kor-
látozó, de kizárólag a környező lakóterület további környezeti veszélyeztetésével 
nem járó célból (pl. nem tűz- és robbanásveszélyes anyagok raktározása) engedé-
lyezhető. 

(11) Meglévő épületek hasznosításának megváltoztatása, a tevékenység bővítésének 
megkezdése előtt az új épületekre vonatkozó feltételekkel engedélyezési eljárást 
kell lefolytatni.” 

 
4.§ (1) A HÉSz. 11.§-ának címe helyébe a következő alcím lép: 

„Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
(Gksz)” 

 
(2) A HÉSz 11.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elsősorban nem jelentős zavaró hatá-
sú gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.” 
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(3) A HÉSz 11.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az épületek elhelyezésére építési telket kell kialakítani. A telkek méreteit és be-
építési feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni: 

 
Beépítési 

módja 
Övezeti 

jele 
 

Legkisebb 
területe 

(m2) 

Legnagyobb 
beépítettsége

(%) 

Legnagyobb 
építményma-
gassága (m) 

Legkisebb 
zöldfelület 

(%) 
 

Szabadon 
álló 

 

 
Gksz 

 
K 

 
30 % 

 
K 

 
30 

 
A legkisebb zöldfelület területe az OTÉK 25.§. előírásai szerint számítandó.” 

 

5.§ A HÉSz 14.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Különleges területnek minősíti a Szabályozási Terv: 
a) a temető területét, 
b) a sportpálya területét, 
c) szabadidő parkot, 
d) a dögkutat, 
e) a különleges rekreációs területet.” 

 
6.§ A HÉSz. a 18.§-t követően a következő alcímmel és 18/A.§-szal egészül ki: 
 

„Különleges rekreációs terület 
(K – R) 

 
18/A.§ (1) Különleges rekreációs terület a 047 helyrajzi számú terület. 

(2) A különleges rekreációs területen az alábbi építmények helyezhetők el: 
a) sportpályák, 
b) játszótér, 
c) sportépítmények kiszolgáló létesítményei, 
d) a terület fenntartásához szükséges tárolásra alkalmas építmények, 
e) a szabadidő eltöltésére és egyéb rekreációs célra alkalmas építmények. 

 
(3) Az építmények elhelyezésére építési helyet kell kialakítani. A telkek méretét és a 

beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni: 
 

Az építési telek 

Beépítési 
módja 

Övezeti 
jele 

Legkisebb 
telekterülete 

Legnagyobb 
beépítettsé-

ge (%) 

Legnagyobb 
építményma-
gassága (mé-

ter) 

Legkisebb 
zöldfelülete 

(%) 

Szabadon ál-
ló 

K -R 3000 25 4,50 40 

 
(4) A területet legalább részleges közművesítettséggel kell ellátni. 

(5) A kialakított telekméret az építmények elhelyezésén túl biztosítsa a rendeltetés te-
rületigényét, valamint  a szükséges parkolóhelyek saját telken belüli elhelyezését. 
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(6) Az építmények elhelyezésére építési helyet kell meghatározni az alábbiak szerint: 

a) előkert minimum 5 méter 
b) oldalkert minimum 5 méter, 
c) hátsókert minimum 6 méter. 

 Az építmények a megadott építési helyen belül helyezhetők el. 
 
(8) A terület csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. Az összegyűjtött csapadékvizet 

megfelelő tisztítás után – ha szükséges torkolati műtárgy segítségével – lehet a befo-
gadóba vezetni.” 

 
7.§ A HÉSz. 19.§ (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

„ f) különleges beépítésre nem szánt terület.” 
 

8.§ A HÉSz. 33.§-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 
„(9) A mezőgazdasági területek övezeteire jelen szabályzat előírásain túl a termőföld vé-
delméről és használatáról szóló törvények és jogszabályok előírásait is érvényesíteni kell.” 

 
9.§ (1) A HÉSz. 34.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A vízgazdálkodási területek a vízgazdálkodással kapcsolatos területek: 
 a) a folyóvizek medre és parti sávja, 
 b) állóvizek medre és parti sávja, 
 c) vízbeszerzési bázisok és védőterületeik.” 
 

(2) A HÉSz 34.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az élő vízfolyások (patakok) partélétől mindkét oldalon belterületen 6-6  méteres, 

külterületen 10-10 méteres sávot szabadon kell hagyni (kezelősáv), azon belül épít-
ményt elhelyezni nem lehet.” 

 
(3) A HÉSz. 34.§-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) A víztározó tervezése során a patak ökológiai funkcióinak fennmaradását minél telje-

sebben figyelembe kell venni. Meg kell vizsgálni  egy szárazmedrű, átfolyó jellegű tá-
rozó építésének lehetőségét is. 

(6) A tervezett tározó érinti a vízmű üzemeltetésében lévő ivóvízvezetéket és annak mű-
tárgyait, ezért  már a tervezés kezdeti szakaszában egyeztetés szükséges.” 

 
10.§ A HÉSz. a 34.§-t követően a következő alcímmel és 34/A.§-szal egészül ki: 
 

„Különleges beépítésre nem szánt terület 
(Kk-R jelű) 

 
(1) A különleges beépítésre nem szánt területen elsősorban a szabadidő és egyéb rek-

reációs  tevékenységhez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el (sportpálya, ját-
szótér, sétaút stb.) 

(2) A létesítmények szabadon állóan helyezhetők el. 
(3) A létesítmények legnagyobb magassága 3,5 méter lehet. 
(4) A legkisebb terület min. 5000 m2, a legnagyobb beépítettség 2 % lehet. 
(5) A legkisebb kialakítandó zöldfelület 70 %. 
(6) A terület csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. Az összegyűjtött csapadékvizet 

megfelelő tisztítás után – ha szükséges torkolati műtárgy segítségével – lehet a be-
fogadóba vezetni.” 
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11.§ A HÉSz. a 47.§-t követően a következő alcímmel és 47/A.§-szal egészül ki: 
 

„Régészeti lelőhelyek védelme 
 

47/A.§ (1) A hatályos törvények alapján a régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva ál-
talános védelem alatt állnak. A régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat el-
vének figyelembe vételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok 
állománya számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne 
károsodjanak. A régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti ál-
lapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni. A régészeti lelőhelyek vé-
delmére irányuló intézkedéseknek elsősorban megelőző jellegűeknek kell lenniük. 

 
(2) A régészeti lelőhelyen tervezett földmunka (bontás, alapozás, pince- és mélygarázs 

építése, közművesítés, tereprendezés, nyomvonalas létesítmények kiépítése, stb.), il-
letve telekalakítási eljárás engedélyeztetése során a hatályos törvény alapján a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területileg illetékes irodáját szakhatóságként 
előzetesen meg kell keresni és az engedélyeztetési eljárásba be kell vonni. 

 
(3) A hatályos törvény értelmében a régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó beruházá-

sokkal el kell kerülni. Ha lelőhely elkerülése a beruházás költségeit aránytalanul meg-
növelné, illetve a beruházás másutt nem valósítható meg, akkor a beruházással veszé-
lyeztetett régészeti lelőhelyeket a beruházás megvalósításának megkezdése előtt előze-
tesen fel kell tárni.  

 
(4) A hatályos törvény értelmében amennyiben a régészeti lelőhelynek nem minősülő te-

rületen földmunkák során váratlan lelet vagy régészeti emlék kerül elő, a felfedező (a 
munka felelős vezetője) köteles: 

a) A tevékenységet azonnal abbahagyni és azt az illetékes múzeum nyilatkozatá-
nak kézhezvételéig szüneteltetni. 

b) Haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes múzeumot, valamint az ille-
tékes települési Önkormányzat jegyzőjét. E kötelesség a felfedezőt, az ingatlan 
tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli. A jegyző a bejelentés 
alapján köteles az illetékes múzeumot és a tevékenység jellege szerint illetékes 
hatóságot haladéktalanul értesíteni. 

c) A helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a jegyző 
vagy az illetékes múzeum, vagy a Hivatal intézkedéséig gondoskodni kell. 

d) Az illetékes múzeum a bejelentést  követően köteles  a helyszínt, illetőleg a le-
leteket haladéktalanul megvizsgálni és a tevékenység folytatásának feltételeiről 
írásban nyilatkozni és a nyilatkozatot egyidejűleg a Kulturális Örökségvédelmi  
Hivatalnak is megküldeni. 

e) Amennyiben az illetékes múzeum  nyilatkozata alapján  a további tevékenység 
a régészeti emléket, illetőleg az előkerült régészeti leletet nem veszélyezteti, az 
nyomban folytatható. 

f) Ha a múzeum nyilatkozata alapján a régészeti emlék vagy a lelet veszélyezte-
tése nélkül a tevékenység még részlegesen sem folytatható,  a tevékenység jel-
lege szerint illetékes hatóság köteles annak folytatását azonnali hatállyal meg-
tiltani és legfeljebb 30 napra felfüggeszteni, és intézkedéséről a Hivatalt értesí-
teni. A múzeum köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és fo-
lyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az előkerült régészeti leletet ide-
iglenesen elhelyezni. Ha a mentő feltárást nem lehet 30 nap alatt elvégezni, a 
Hivatal ideiglenesen védetté nyilváníthatja a földterületet. Ennek hiányában a 
munka folytatható. 



 6

(5) A rekreációs terület építésénél a földmunkák alkalmával régészeti felügyeletet igé-
nyelnek. A tározó építésénél tervezett földmunkák során megelőző régészeti terep-
munka javasolt. 

 
(6) Tolmács község területén jelenleg ismert régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű terüle-

tek találhatók (hrsz. szerint, ill. utcai lehatárolás szerint), melyet a 2.sz. függelék tar-
talmaz.” 

 
12.§ (1) A HÉSz. 48.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A községben tervezett országos jelentőségű természeti területeket, valamint az öko-
lógiai hálózatot a Szabályozási Terv jelöli.” 

 
(2) A HÉSz. 48.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A külterületen tervezett fejlesztések, beruházások ügyében (telekalakítás, építmény 
elhelyezés, termőföld más célú hasznosítása: belterületbe vonás, művelési ág meg-
változtatása stb.) az illetékes természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.” 

 
(3) A HÉSz. 48.§-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Védelmi célú zöldsávok és egyéb zöldfelületek telepítésekor elsősorban a táji-, ter-
mészeti- és környezeti feltételekhez alkalmazkodó, őshonos fa- és cserjefajokat kell 
alkalmazni. 

(4) A patakok partélétől 50-50 méteres  sávot eredeti állapotában kell megtartani. 
(5) A Kálvária és környezetében található földvár országos jelentőségű védett természeti 

emlék, melyet a szabályozási terv jelöl.” 
 

13.§ (1) A HÉSz. 49.§-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki: 
„Levegővédelem” 

 
(2) A HÉSz. 49.§-a a következő (4)-(7) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az ipari gazdasági területen (Gip1) új légszennyező technológiák nem létesíthetők.   
(5) Nem létesíthető, illetve nem működtethető olyan helyhez kötött diffúz légszennyező 

forrás, amelynek működése a légszennyezettségi határérték túllépését okozza a ha-
tásterület határán. 

(6) Az engedélyezett meglévő légszennyező források működtetésénél az elérhető leg-
jobb technikának megfelelő módszereket, eljárásokat, termelő-, illetőleg tisztítóbe-
rendezéseket kell alkalmazni. 

(7) A működés során a légszennyező források üzemeltetőjének mérésekkel igazolnia 
kell, hogy a rendeletben, más jogszabályokban vagy hatósági határozatban megálla-
pított kibocsátási határértékek teljesülnek. Amennyiben a kibocsátási határértékek 
nem teljesülnek a környezetvédelmi hatóság köteles a légszennyező forrás működé-
sét megtiltani.” 

 
14.§ (1) A HÉSz. 50.§-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki: 

„Zaj- és rezgésvédelem, vízvédelem” 
 

(2) A HÉSz. 50.§-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 
„(8) Víznyerés céljából létesítendő létesítményeket kizárólag jogerős vízjogi létesítési 

engedély birtokában lehet kiépíteni. A vízjogi engedélyeket rendezni kell a már meg-
lévő, engedéllyel nem rendelkező vízi létesítmények esetében is.” 

 
 

15.§ A HÉSz. az 50.§-t követően a következő alcímmel és 50/A.§-szal egészül ki: 
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„Vízgazdálkodás 

 
50/A.§ (1) A mindenkor hatályos rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek el-

hárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályok alapján 
beépítésre újabb területet kijelölni csak a terület vízrendezésének műszaki megoldá-
sát alátámasztó munkarész elkészítése után lehet – a tervezett létesítmények megva-
lósítása esetén jelentős mértékben megnő a burkolt felület, ami az elvezetésre kerülő 
csapadékvíz mennyiségének növekedését vonja maga után. 

(2) A fejlesztéssel érintett területen csak elválasztott rendszerű csatornázás valósítható 
meg. 

(3) A csapadékvizeket lehetőség szerint helyben kell tartani (nyílt, vagy zárt záportáro-
zók). 

(4) A csapadékvíz elvezetését lehetőség szerint nyílt árkokkal kell megoldani. 
(5) Vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és 

megszüntetéséhez, továbbá annak használatba vételéhez, üzemeltetéséhez vízjogi 
engedélyt kell kérni.” 

 
16.§ A HÉSz. az 50/A.§-t követően a következő alcímmel és 50/B.§-szal egészül ki: 

 
„Hulladékgazdálkodás 

 
50/B.§ (1) A területen feltöltés, tereprendezési munkálat csak hulladéknak nem minősülő inert 

anyaggal végezhető. 
(2) Az építési tevékenységnél, tereprendezésnél keletkező hulladékokat hulladékkezelési 

engedéllyel rendelkező szervezetnek kell átadni. A hulladék szállítását csak hulla-
dékkezelési engedéllyel rendelkező szervezet végezheti. 

(3) Az esetleges fejlesztési- építkezési munkák során keletkező építési és bontási hulla-
dékok kezelése során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályai-
ról szóló, mindenkor hatályos rendelet előírásait be kell tartani. 

(4) A tervezési területen hulladékot – tekintet nélkül annak veszélyességére – elhelyezni, 
lerakni, tárolni tilos. 

(5) A szennyvíz és csapadékvíz csatornák üzemeltetőinek a kivitelezést elfogadó nyilat-
kozatát be kell nyújtani a Felügyelőségre. 

(6) A zárt rendszerű szennyvízgyűjtőben összegyűlt szennyvíz rendszeres szippantásáról 
és hatóságilag engedélyezett leűrítő helyre történő szállításáról gondoskodni kell. 

(7) A  víziközmű törzshálózat ivóvíz ellátó vezetékek bővítése, átalakítása és kiváltása 
vízjogi létesítési engedély köteles vízimunka, amelyre külön eljárás keretében vízjo-
gi létesítési engedélyt kell kérni a Felügyelőségtől.” 

 
17.§ A HÉSz. az 53.§-t követően a következő címmel, alcímmel és 53/A.§-szal egészül ki: 

 
„A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ  

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK ELŐÍRÁSAI 
 

Telekalakítás, helyi közút céljára történő lejegyzés 
 

53/A.§ (1) A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat által meghatározott telekalakítás 
csak az érintett telek kiszolgálásához szükséges út egyidejű kialakítása idején engedé-
lyezhető. 
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(2) A beépítésre szánt területen kialakítandó építési telkek előírás szerinti megközelíté-
sének biztosítása érdekében a szabályozási terven jelölt kiszolgáló út kiépítése a ha-
tályos törvény szerinti lejegyzést követően történhet.” 

 
18.§ A HÉSz. az 53/A.§-t követően a következő alcímmel és 53/B.§-szal egészül ki: 
 

„Beültetési kötelezettség 
 

53/B.§ (1) Beültetési kötelezettség terheli a szabályozási terv szerint az ipari gazdasági terület 
(Gip1) Szabadság út felőli 25 m széles sávjának azon részét, ahol meglévő épít-
mények még nincsenek. 

 (2) A növénytelepítésnél (kötelező fásítás, háromszintű zöldfelület) őshonos, táj- és 
természeti adottságoknak megfelelő fa- és cserjefajokat kell alkalmazni. 

(3)  A beültetési kötelezettség végrehajtása a mindenkori ipari gazdasági terület (Gip1) 
tulajdonosának feladata.” 

 
Záró rendelkezés 

 
19.§ (1) Ez a rendelet 2010. július 12-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. Ez a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 

(2) A képviselő-testület az e rendelettel módosított területekre vonatkozó szabályozási 
tervet e rendelet 1. és 2. mellékletében állapítja meg. 

(3) A HÉSz. a rendelet 1. függelékét képező 1. függelékkel egészül ki. 
 

20.§ (1) Hatályát veszti a HÉSz. 11.§ (7) bekezdése. 

 
 
Tolmács, 2010. július 8. 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
 
Kihirdetési Záradék: 
 
A Rendelet kihirdetve: 2010. július 9. 
 
 
 Torma Andrea 
 körjegyző  
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Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2010. (VII.9.) önkormányzati rendelet 

1.melléklete 

 

„Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2003. (II.13.) önkormányzati ren-

delet 

1/a. melléklete 

 

 

H – 3M Módosított külterületi szabályozási terv  M = 1:10 000” 
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Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2010. (VII.9.) önkormányzati rendelet 

2.melléklete 

 

„Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2003. (II.13.) önkormányzati ren-

delet 

2/a. melléklete 

 

 
H – 4M Módosított belterületi szabályozási terv  M = 1:  2 000” 
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Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2010. (VII.9.) önkormányzati rendelet 

1.függeléke 

 
„Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2003. (II.13.) önkormányzati ren-

delet 

1. függeléke 

 
 

Tolmács község területén lévő régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű területek 
(a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum régészeti hatástanulmánya alapján) 

 

 

 Régészeti lelőhelyek: 

 Belterületen: 75, 229/1, 230/1-2, 232, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243 hely-

rajzi számú területek 

 Béke tér – Tolmácsi út alsó szakasza – Szépvölgyi út eleje -  Sport út 

 

 Külterületen:  

 052/1, 0204, 0208 helyrajzi számú területek 

 

Régészeti érdekű területek: 

Belterületen:  

349/1-2, 353/5, 353/9-10 helyrajzi számú területek 

 

 Külterületen:  

 0110/2-4, 0113-0132, 0135/1, 0238/2-17, 0236/2, 0260-0269 helyrajzi számú területek 

 volt honvédségi gyakorlótér 

 Ökörhálás és Férges” 

 
 


