Tisztelt Felsőcsatári Lakosok!

Az utóbbi időben megnövekedett az érdeklődés az ingatlanok rendeltetésváltozására/ rendeltetés
módosítására vonatkozóan, főleg a Felsőcsatár, Szőlőhegy esetében. A kérdések nagy része gazdasági
épületből lakóingatlanná történő módosításra vonatkozik. Azt gondoltuk, hogy egy tájékoztatás
elkészítése segítséget jelentene az érdeklődők számára.
1. A rendeltetésváltozás jogszabályi háttere:


Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.)
Korm.rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1.§ értelmében területet használni, építmény
elhelyezésére felhasználni, telket alakítani, építés alapjául szolgáló tervet elkészíteni, építményt
építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, elmozdítani vagy lebontani,
továbbá az építmény rendeltetését megváltoztatni e rendelet, valamint a helyi építési szabályzat
rendelkezései szerint szabad. Az OTÉK 29.§ (4) bekezdése értelmében a mezőgazdasági
területen - a (8) bekezdés kivételével - lakóépület szőlő, gyümölcsös és kert művelési ág esetén
3000 m2, egyéb művelési ág esetén 6000 m2 telekterület felett helyezhető el úgy, hogy az a
megengedett 10%-os beépítettség felét nem haladhatja meg. A különálló lakóépület beépítési
magassága legfeljebb 7,5 m lehet. Az OTÉK 29.§ (8) bekezdése értelmében a mezőgazdasági
területen lévő, zártkerti művelés alól kivett telken építmény legfeljebb 10%-os beépítettséggel
helyezhető el. A különálló lakóépület beépítési magassága legfeljebb 7,5 m lehet.

Lakóingatlanná történő minősítés esetén az OTÉK 105.§-ban foglaltaknak kell megfelelni: A lakás
olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit
(lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba,
mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó)
és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok
együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszertárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű,
lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető,
huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé
teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló
munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének
legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem
számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos
alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést,
természetes megvilágítást biztosítani kell.


Felsőcsatár község képviselő testületének 9/2003 (XII.16.) önkormányzati rendelete
Felsőcsatár község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Hely Építési
Szabályzatáról (a továbbiakban: HÉSZ) 25.§ értelmében

1) Általános mezőgazdasági (árutermelő) övezetben Má:
a./ Beépíthető telek területe szántó, gyep művelési ág esetén:
lakóépület:

min. 20 ha telekterület esetén

gazdasági épület:

min. 10 ha telekterület esetén.

b./ Beépíthető telek területe szőlő, kert, gyümölcs művelési ág esetén:
lakóépület esetén:

min. 10 ha telekterület esetén

gazdasági épület:

min. 5 ha telekterület esetén.

c./ Beépítettség max 2 %, de gazdasági épület maximális alapterülete telkenként max. 500 m2,
lakóépület alapterülete max. 200 m2 lehet.
d./ Megengedett legnagyobb építmény magasság 4,5 m.
e./ Beépítési mód szabadon álló, előkert min. 10,0 m.
f./ Az övezetben nagy létszámú és hígtrágyás állattartó telep a meglévő és tervezett
lakóterületektől 1000 m-es távolságra létesíthető.
(2) Vashegy mezőgazdasági övezet területe KEM övezetre:
a./ Beépíthető telek területe:
aa./ lakóépület: szőlő, gyümölcsös, kert művelésiág esetén min. 3000 m2, egyéb művelési ág
esetén 6000 m2 építhető.

ab./gazdasági épület: min. 720 m2 telekterület esetén, kialakult esetben az ennél kisebb telek is
beépíthető.
b./ Kialakítandó új telek területe: minimum 720 m2 lehet.
c./ Beépítettség szőlő, gyümölcs és kert művelési ágban lévő és ténylegesen úgy művelt területek esetén
max 8 %, egyéb művelési ágak esetén 3 %, azonban gazdasági épület maximális alapterülete telkenként
egy építményben megvalósítva max. 150 m2, lakóépület alapterülete építményben megvalósítva max.
110 m2 lehet.

d./ Lakóépület csak legalább 14,0 m széles telken létesíthető.
e./ Épületek elhelyezésénél az előkertet az illeszkedés szabályai szerint, annak hiányában min. 8,0 m, de
legfeljebb 20,0 m-ben kell meghatározni.
f./ Megengedett legnagyobb építmény magasság: hegygerincen, fennsíkon lévő területen legfeljebb 3,5
m, egyéb lejtős területen legfeljebb 4,5 m, de a legmélyebb terepszinttől mért főpárkány magasság max.
6,0 m lehet.
g./ Beépítési mód oldalhatáron álló, legalább 1,50 m oldalkert figyelembevételével. A legkisebb
zöldfelület aránya 80 %.
h/ Kerítés nem létesíthető. A Kápolna 80-110 m sugarú környezetében épület nem helyezhető el
(2) Vashegy mezőgazdasági övezet területe KEM övezetre:
a./ Beépíthető telek területe:
aa./ lakóépület: szőlő, gyümölcsös, kert művelési ág esetén min. 3000 m2 egyéb művelési
ág esetén 6000 m2 építhető.

ab./gazdasági épület: min. 720 m2 telekterület esetén, kialakult esetben az ennél kisebb telek
is beépíthető.
b./ Kialakítandó új telek területe: minimum 720 m2 lehet.
c./ Beépítettség szőlő, gyümölcs és kert művelési ágban lévő és ténylegesen úgy művelt területek esetén
max 8 %, egyéb művelési ágak esetén 3 %, azonban gazdasági épület maximális alapterülete telkenként
egy építményben megvalósítva max. 150 m2, lakóépület alapterülete építményben megvalósítva max.
110 m2 lehet.
Egyéb művelési ágon a művelés alól kivont ágat is érteni kell!
(A HÉSZ teljes terjedelmében az alábbi címen érhető el:
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh0eg1ed6dr5eo2dt9ee8em9cj0bz7bx2bw7bw2bw7by2c )



A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Tr.) 26/C.§
értelmében a polgármester a bejelentést követően, az Ákr. szerinti teljes eljárásban a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tvtv.) meghatározott határidőn
belül a tervezett építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó elhelyezését vagy
rendeltetésváltoztatást - feltétel meghatározásával vagy anélkül - tudomásul veszi, ha a bejelentés
a tervezett rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek.

A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi
építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján - az ingatlan-nyilvántartásban
történő átvezetés céljából - rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az építési
engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december
31. után épített építmény felépült.
A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a
rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli
rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak
megfelel, - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - hatósági bizonyítványt állít ki az
építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.

2.

A rendeltetésváltozás ügyintézési menete:

Kérelem kitöltését követően (erre formanyomtatvány nem áll rendelkezésre) helyszíni szemlére kerül
sor, és amennyiben a kérelem, valamint a szemlén látottak megfelelnek a jogszabályi
hivatkozásoknak az önkormányzat hatósági bizonyítványt állít ki. A kérelemnek tartalmaznia kell a
kérelmező személyes adatait, és elérhetőségét, az ingatlan helyrajzi számát, térképmásolatot és
alaprajzot.
A hatósági bizonyítvány kiállítását követően a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztály I. (9700 Szombathely, Welther Károly utca 3.) hozza meg a bejegyzésre
vonatkozó határozatot.

Felsőcsatár, 2020.10.21.

