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I. VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ MŰLEÍRÁSA 

1. Az érvényes településrendezési eszközök ismertetése 
A hatályos településrendezési eszközök az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről 
(OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletnek és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 
szóló módosított 2000. évi CXII. Törvénynek megfelelően készültek.  
 
A településfejlesztési koncepciót 2002. március 13-án fogadták el. 
A Településszerkezeti tervet a 111/2003.(XII.18.) sz. határozattal fogadta el és egyes pontjait a 
100/2011 (VII.28.), majd legutóbb a 83/2015 (VI.29) sz. határozattal módosította.  
A HÉSZ és a szabályozási terv Nagyvázsony község 12/2003.(XII.19.) sz. rendelettel került 
elfogadásra, majd a 8/2010.(VIII.2.) sz. és a 13/2015.(VI.30.) sz. rendelettel módosította. 

2. A településfejlesztési döntés ismertetése 
Nagyvázsony Község Képviselőtestülete a jelen településrendezési terv módosításról szóló szándékát 
a 44/2015.(III.11.), 45/2015.(III.11.) és 54/2015.(V.26.) számú kt. határozatokban fogalmazta meg.  
A 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 45.§ (2) bekezdése alapján az eljárás rendjét 
az Eljr. VI. Fejezete határozza meg. Ez alapján a településrendezési eszközök egyeztetése teljes 
eljárás szerint zajlik, a 37. § szerinti előzetes tájékoztatás jelen dokumentációval történik. 
A módosítások jellege és súlya alapján az Eljr. 45.§ (2) a) pontban megfogalmazottak szerint, az OTÉK 
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
alkalmazásával kívánja megvalósítani.  
 
A tervezett változtatások illeszkednek a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz. Nem tartalmaznak 
olyan szándékot mely a település hosszú távú fejlesztési céljainak irányainak módosításával jár, nem 
változtatják meg alapvetően a település környezeti, társadalmi, gazdasági és az infrastrukturális 
adottságait.  
 
A jelen eljárásban szereplő módosítások alapján változik a rendelet (HÉSZ) és a Rendelet 1. sz. 
melléklete (belterület szabályozási tervlapja). 
Az egyeztetési eljárás során a módosítás az eredeti tervlapok kivágatán kerül bemutatásra. Elfogadása 
után egységes szerkezetben kerül dokumentálásra.  
 
A partnerekkel történő egyeztetés és a nyilvánosság bevonása a 117/2013.(VI.12.) sz. kt. határozatban 
foglaltaknak megfelelően történik.  

3. Az eljárás ismertetése 
Az Eljr. 37.§ szerinti előzetes tájékoztatás megkérése a 2015. június 14-i dátumozású dokumentációval 
történt, melyre az érintett államigazgatási szervek, önkormányzatok és partnerek megadták 
tájékoztatásukat. A tájékoztatások figyelembe vételével készült el a véleményezési anyag. 
 
A módosítás területét a Balaton törvény U-1 és U-2 övezete, valamint az SZ-1, T-2, A-1 települési 
övezete érinti. 
A módosítás teljes mértékben megfelel a fenti övezetek törvényi előírásainak. 
A nevezett övezetek határai teljesen egyértelműek és nem érintik a módosuló terület határát, ezért nem 
szükséges lehatárolni. 
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Mivel ha minimálisan is, de új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre és a szerkezeti terv ennek 
megfelelően, valamint az új övezet bevezetése miatt is változik, így a biológiai egyenérték igazolása 
szükséges, melyet az alátámasztó munkarész tartalmaz. 
 

4. A módosítások leírása 
 
1. sz. módosítás: A módosítás célja az Lf-3 és Lf-3* övezetekben az épületek közterület felőli 
homlokzatainak és a vár felőli homlokzatoknak az egységesebb és a hagyományokhoz jobban 
illeszkedő elemekkel történő előírása. Ez vonatkozik a homlokzat szélességére, magasságára, 
vakolathúzására, tetőkialakítására, színezésére.  

A módosítás a nevezett övezetek HÉSZ előírásait pontosítja. 
A terület a BTSZ szerint U-1-es területbe esik, valamint érinti a T-2, SZ-1 övezet. 

2. sz. módosítás: A jelenlegi és a távlati 77-es sz. főközlekedési út közötti mezőgazdasági területen a 
meglévő gazdasági területtel összefüggésben lévő területrészen új beépítésre szánt gazdasági-
kereskedelmi-szolgáltató terület kijelölése. A terület a jelenlegi belterülettől egy védő erdősávval kerül 
elválasztásra, mely egyúttal a biológiai egyenérték megtartását is szolgálja a falukép védelmén túl. A 
terület déli oldalán és a 77-es úttól délre jelenleg is gazdasági területek vannak, így ezekhez illeszkedik 
az új gazdasági terület, melyre azért is van szükség, mert a jelenlegi gazdasági területen már minden 
ingatlan elkelt. Közlekedésileg kedvező helyen fekszik, mert a 77-es úttal egy meglévő 20 m széles út 
köti össze a területet.  
A módosítás a HÉSZ 1. és 2. sz. mellékleteit a szabályozási tervlapokat érinti.  
A terület a BTSZ szerint döntően az U-1-es területbe esik, valamint érinti a T-2, Á-1, SZ-1 övezet. 

3. sz. módosítás: A belterület DK-i része melletti ipari területen lévő egyik üzem fejlesztése megkívánja 
az ingatlan összevonását több szomszédos ingatlannal, melyek már egy tulajdonban vannak. Annak 
érdekében, hogy a 032/27 hrsz-en meglévő üzemcsarnok bővíthető legyen a módosítás lehetővé teszi 
a szomszédos 032/9 és 032/28 hrsz-ekkel való összevonást. Ennek érdekében megszüntetésre kerül a 
032/9 és 032/27 hrsz-ek közti út. Annak érdekében, hogy minden ingatlan hasonló színvonalú úttal 
továbbra is ellátott legyen a 027/9 hrsz-ből egy 6 m széles nyél alakítható ki a 032/26 ingatlan 
bővítményeként. 
A 032/28 hrsz tóhoz közeli építési helyére pedig szigorúbb építési feltételek lesznek érvényesek, annak 
érdekében, hogy a tájhoz és a tó funkciójához jobban illeszkedő funkciójú és kialakítású épületek 
jelenhessenek csak meg. 
A módosítás érinti a HÉSZ Gksz-1 övezetére vonatkozó szabályokat (építménymagasság 1,5 m-es 
növelése), valamint a HÉSZ 1. mellékletét a belterület (beépítésre szánt területek) szabályozási 
tervlapját.  
A terület a BTSZ szerint U-2-es területhez csatlakozik, a hatályos szabályozás szerint most is Gksz 
övezet, valamint érinti a T-2, Á-1, SZ-1 övezet. 

5. Részletes tájékoztató a Környezeti vizsgálatról 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) 
bekezdése értelmében a településrendezési tervek és a HÉSZ kisebb módosítása esetén a rendelet 
szerinti környezeti vizsgálat szükségességét a tervmódosítás várható környezeti hatása jelentőségének 
eseti meghatározása alapján kell eldönteni.  

A tájékoztatási szakaszban ismertetett önkormányzati álláspontot, miszerint nem szükséges a 
környezeti vizsgálat elkészítése a „Zöldhatóság” kérte részletes indoklással ellátni. A többi 
jogszabályilag érintett hatóság vagy egyet értett az önkormányzat döntésével, vagy nem nyilatkozott. 

A részletes tájékoztató a dokumentációban található. 
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6. A Területrendezési tervvel (Balaton törvény) való összhang vizsgálata 
Az egyes területekre vonatkozó fejlesztési lehetőségek szabályait és az építés rendjét Nagyvázsony 
Község Helyi Építési Szabályzata határozza meg, mely a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi 
CXII. Törvény (Továbbiakban: Btv) törvényi keretein belül mozoghat.  
A tervezési területet a Btv. alapvetően U-1 és U-2 települési és gazdasági terület övezetébe sorolja, 
valamint az alábbi védelmi övezetek érintik a területet: 

•  Történeti települési terület övezete 
•  Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete 
•  Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

A területfelhasználásra vonatkozó legfontosabb előírások a települési és gazdasági terület övezetének 
előírásai között szerepelnek.  
 
A Btv. a települési területek felhasználására vonatkozó előírásait a 37. §-ban, a gazdasági területek 
felhasználására vonatkozó előírásait a 38. §-ban fogalmazta meg.  
 
A Btv. a települési terület övezetére vonatkozóan az alábbi előírásokat állapítja meg: 
27.§ (T-2 övezet) Történeti települési terület övezete 
� A történeti települési terület övezetének (T-2) területét- a kulturális örökségvédelem 
tekintetében illetékes államigazgatási szervek állásfoglalása alapján- a településrendezési tervekben a 
tényleges kiterjedésének megfelelően a (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése érdekében szükség 
szerint védőövezetével együtt kell lehatárolni és e törvény előírásait a településrendezési tervekben 
lehatárolt területen kell érvényesíteni. 
� Az OTRT kulturális szempontból kiemelten kezelendő terület országos övezete és a történeti 
települési terület kiemelt térségi és megyei övezet előírásai mellett  
� a) a település szabályozási tervében a HÉSZ-ben és a helyi építészeti örökségvédelmi 
rendeletben – meg kell határozni és elő kell írni a látványvédelmet, településkép védelmet, a 
zöldfelületek fejlesztését, az épületek paramétereit, az építmények helyi építészeti hagyományokhoz 
való illesztésének előírásait, építési anyagait,  
� b) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyak 
kiépítésénél, korszerűsítésénél a lehetőség szerinti terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani 
� c) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, tárló telep, ártalmatlanító és átrakó nem 
létesíthető. 

31.§ (SZ-1 övezet) A felszíni szennyeződésre érzékeny területek övezetén (teljes tervezési 
terület)  
� a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 
mezőgazdasági termelés folytatható; 

b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves 
anyagok lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), 
valamint a hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem létesíthető. 
 
37. §  (U-1 övezet) A települési terület övezetén (0354/2 hrsz  és környezete) 
� a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és 
természeti adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, környezetalakítással, 
tájrendezéssel foglalkozó szakági munkarészeit, illetve a vízpart-rehabilitációs szabályozási 
követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket a helyi építési szabályzatban 
kötelezően figyelembe kell venni; 
� b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; 
� c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; 
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� d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének 
lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell 
meghatározni; 

e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, 
illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények 
érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak 
mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani. 
 
38§ (U-2 övezet) A gazdasági terület övezetén (0354/2 hrsz és környezete) 
� a) a településszerkezeti tervben új jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület nem jelölhető ki, 
� b) a település központi belterületéhez kapcsolódó gazdasági területen az új kereskedelmi, 
szolgáltató terület legfeljebb 50%-os, valamint az egyéb ipari terület legfeljebb 40%-os beépítettségű 
lehet, és az új telephelyek területének legalább 30%-át fás növényzettel fedetten, a telekhatár mentén 
kell kialakítani, 
� c) a település központi belterületétől elkülönülő gazdasági területen új kereskedelmi, szolgáltató 
terület, valamint az egyéb ipari terület beépítettsége legfeljebb 30%-os lehet és az új telephelyek 
területének legalább 50%-át fás növényzettel fedetten kell kialakítani. 

 
A területet érinti még az A-1 övezet is. 
 
A módosítás mindegyik övezet esetében megfelel a BTSZ előírásainak. 

 



 7 

 
 
 
 

HATÁROZAT tervezet 
 
 

…../2015.(.….) sz. önkormányzati határozat 
 
 
Nagyvázsony község Önkormányzati Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján 2015. 
……………………..-i hatállyal Nagyvázsony község településszerkezeti tervét a jelen 
határozat mellékletét képező m-SZE tervlapon szereplő változások szerint módosítja. 

 

1. sz. melléklet: Nagyvázsony településszerkezeti terve - m-SZE (M 1: 10 000) tervlap. 
 

2. sz. melléklet: Nagyvázsony településszerkezeti terv műleírás kiegészítése 
A 111/2003.(XII.18.) sz. h a t á r o z a t  (a továbbiakban: Határozat 
Nagyvázsony község településszerkezeti terv leírás Külterület, Beépítésre szánt területek, 
Gazdasági terület leírás az alábbival egészül ki: 
2.sz. módosítás területe a 0411/2 hrsz 4,37 ha-os része gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató 
területfelhasználásba kerül, míg 1,68 ha-os része védelmi célú erdőterületbe. 

 
 
 
 
 

        
 ........................................   ....................................... 

jegyző      polgármester 
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RENDELET TERVEZET 

Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…./2015.(………..) önkormányzati rendelete 

Nagyvázsony Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
12/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról1 

 
 

Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 6/A § (3) bekezdésében 
és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az 
Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
a Veszprém megyei Kormányhivatal állami  főépítészi feladatait ellátó Építésügyi Osztálya,  a 
Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya,  a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága,   a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatósága,  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága,  a Veszprém 
megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,   Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,   Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 
Hivatala, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztálya, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási 
Központ,   a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala,   a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala,  a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya,   a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága,   a Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatala,   Veszprém megyei Rendőr főkapitányság  a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal,   a Veszprémi Bányakapitánysága a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, a 
Veszprém Megyei Önkormányzat  
továbbá Nagyvázsony Község Önkormányzata 117/2013.(VI.12.) számú a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján az eljárás során kifüggesztéssel 
értesített partnerek, továbbá a szomszédos települések véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
1.§ (1)  Nagyvázsony község Önkormányzat Képviselő-testületének a Nagyvázsony község helyi építési 
szabályzatáról 12/2004. (V.25.) önkormányzati rendelete (A továbbiakban: R) 9. § (1) bekezdés 
táblázata egy új sorral egészül ki:  
Övezeti 

jel 
Kialakítható telek 
min. nagyság (m2) 

Kialakítható telek 
legkisebb telek 
szélesség (m) 

Beépítés 
módja 

Max. 
beépítettség 

mértéke, (%) 

Max. építmény magasság (m) 

Lf-3* 1200 20 O 30 4,0 
 
(2) A R.  9.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
3. Az Lf3-as övezetekben az előkert mérete 7 méter, az Lf-3* övezetben az utcai 

homlokzat átlagában 10 m, ha a szabályozási terv másképp nem jelöli. A többi 
övezetben a kialakult helyzethez igazodó, az illeszkedés szabályai szerint. Az Lf-3* 
övezetben - az Lf-3 övezet előírásainak betartása mellett - főépület a kijelölt építési 
vonalon utcavonalra merőleges tetőgerinccel, oromfalas kialakítással építhető. Az Lf-3 

                                                 
1 módosítás az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának megfelelően  
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övezetben az utcai homlokzat „macskalépcsős” kialakítású kell legyen. Az Lf-3* 
övezetben az utcai és az azzal ellentétes homlokzat is „macskalépcsős kialakítású 
kell legyen. A melléképületek a főépülettel azonos hajlásszögben, magastetővel 
építhetők, a hátsó, déli homlokzatot is oromfalasan kell kialakítani. Az Lf  övezetekben 
a tető hajlásszöge 40-45° közötti lehet. Az Lf-3* övezetben maximális beépíthető 
alapterület telkenként max. 300m2.[6]  

 
(3) A R.  9.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
5. Az övezetben égetett agyagcserép ill. ahhoz színben és formában alkalmazkodó egyéb 

héjalás alkalmazható. Nem alkalmazható a fémlemez, és táblás lemezfedés. A 
hagyományos szürke palafedés csak az Lf-1 és Lf-2 területeinek melléképületein ill. a 
meglévők pótlására és annak folytatásaként alkalmazható. Az Lf-3 és Lf-3* övezetben 
csak piros égetett cserépfedés alkalmazható. Az Lf-3 övezet utca homlokzatán és az 
Lf-3* övezet utcai és azzal ellentétes oldali homlokzatán csak 2x3 osztású max. 
120/150 nagyságú ablakok helyezhetők el. Az Lf-3 és Lf-3* övezetekben az 
oromfalas homlokzatokon a nyílások körül és a sarkokon a hagyományokhoz 
illeszkedő vakolathúzás alakítandó ki. Az Lf-3 és Lf-3* övezetekben az épületek 
színe csak világos pasztell törtfehér, szürke, vagy okker lehet. 

 
(4) A R.  9.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
9. Az épület magasságának illeszkednie kell a két szomszédos épület és a környező 

beépítés átlagos magasságához. Utcai homlokzatszélessége az Lf-1 és Lf-2 
övezetekben a 10 m-t nem haladhatja meg, míg az Lf-3 övezetben a 8,0 m-t, az Lf-3* 
övezetben pedig a 7,5 m-t nem haladhatja meg. 

 
(5) A R.  13.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
2. A gazdasági terület övezeteiben az építési telkek kialakítása és beépítése során 

alkalmazandó paramétereket a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

Övezeti 
jele 

Kialakítható/  
beépíthető 
telek min. 

nagysága   (m2) 

Kialakítható  
Telek legkisebb 

telek szélessége  
(m) 

Beépítés 
módja 

beépítettség 
mértéke 

max. (%) 

építménymagasság 
max. (m) 

Gksz-1 1000 30 SZ 40 7,5* 
Gksz-1* 1000 30 SZ 20 6,0* 
Gksz-2 3000 30 SZ 20 6,0* 
Gm 3000 30 SZ 30 6,0** 
*       kémény vagy technológiai torony esetén a szükséges méret 

* * terményszárító, silótorony, takarmánykeverő és víztorony magassági korlátozás 
nélkül elhelyezhető, azonban a 10 m-nél magasabb építmények környezetbe illesztését az 
engedélyezési tervhez melléklendő látványtervvel kell igazolni. 

 
(6) A R.  13.§ (4) bekezdés e. pontja törlésre kerül 

 
(7) A R.  13.§ (4) bekezdés f. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 
f. A létesítmények használatbavételi engedélye kizárólag abban az esetben adható ki, ha 
a növénytelepítés megtörtént és a jogszabályilag szükséges számú parkolóhely az 
ingatlanon belül biztosított. 

 
(8) A R.  14.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
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(1) Az épületeket a szabályozási terven jelölt építési helyen belül kell elhelyezni. Ahol 
nem került ábrázolásra az építési hely, ott az elő-, és oldalkert minimum 10 méter, míg 
a hátsókert minimum 10 méter vagy az ábrázolt kötelező beültetési sáv szélessége kell 
legyen. 

 
(9) A R.  14.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
(2) Az övezetekben tervezett épületre, építményre vonatkozó építési engedélyezési 
tervhez a teljes telektömb területét bemutató beépítési helyszínrajzot kell csatolni, 
melynek tartalmaznia kell a jogszabályi előíráson túl a teljes telektömbre vonatkozó 
információkat is. 
A Gksz1 övezetben elhelyezhető minden OTÉK-ban felsorolt funkció. 

 
A R. mellékletét képező szabályozási tervlapok normatartalma helyébe e rendelet 
1.sz. mellékletében lehatárolt telektömbök normatartalma lép. 

 
 
2.§ E rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.  

 

 
         Fábry Szabolcs János    Weller-Jakus Tamás 

   polgármester     jegyző 
 
 
A rendelet elfogadásának napja: 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  
 
 
Nagyvázsony, 2015. augusztus. 
 
Weller-Jakus Tamás 
jegyző  
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II.  MELLÉKLETEK 

 
TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
 
 
Alulírott Németh Ferenc TT-1 19-0221 nyilatkozom, hogy jelen településrendezési terv 

módosítás megfelel a felsőbb szintű jogszabályoknak és terveknek.  

A terv az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. 

(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 

követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készült.  

 

 

 
Nagyvázsony, 2015. augusztus 06. 
 
 
 

…………………………… 
Németh Ferenc 

 
 


