
Rimóc Község Önkormányzati Képviselő-testületének  
8/2001 (VII.26.) számú rendelete 

A településközpont szabályozási tervéről  
 

I. 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

 
1. §. 

 
(1) Rimóc Község Önkormányzata Rimóc község központjának egy részére 

vonatkozó helyi építési szabályzatát ezen rendelettel állapítja meg. 
(2) E rendelet hatálya Rimóc Községnek a szabályozási tervlapon „tervezési 

területként” lehatárolt területére terjed ki. 
(3) Jelen rendelet hatálya alatt álló területen területet felhasználni, építeni, építési 

telket és területet kialakítani, épületet, műtárgyat és más épületet tervezni, 
kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, helyreállítani, rendeltetését megvál-
toztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni  
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

tv. 
- az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló  

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) előírásai  
- a 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védel- 

mének szakmai szabályairól, 
- jelen rendelet és szabályozási terv előírásai szerint szabad. 

 
2. § 

 
Jelen szabályozás csak az 1.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott terület 
szabályozási tervének módosításával együtt módosítható. 
 
 

II. 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 
3. §. 

 
(1) E rendelet Rimóc község területén, a tervezési területként megjelölt területen 

építési szempontból  
- beépítésre szánt 
- beépítésre nem szánt területet határol el. 

(2) A tervezési terület beépítésre szánt területét a településközponti vegyes terü- 
let, míg a beépítésre nem szánt területet a közpark alkotja. 

 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET 
 

4. §. 
 

(1) A tervezési területet alkotó településközponti vegyes területen (részleten) 
elhelyezhető: 



- lakóépület 
- igazgatási épület 
- egyházi, oktatási épület. 

 
(2) A területen nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál 

nehezebb tehergépjárművek számára. 
 

(3) A településközponti vegyes beépítésű területen az építési telek méretét és a 
beépítés feltételeit az alábbi táblázat alapján kell meghatározni. 

 

Az építési telek 
Övezeti jele Beépítési 

módja 
Legnagyobb 
szintterület 

sűrűség 

Legkisebb 
területe (m2) 

Legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

Épület 
legnagyobb 
magassága 

TV Szabadon 
álló 

oldalhatáron 
álló 

0,5 600 50 K 

A legkisebb telekszélesség: 16.0 m 

A legkisebb zöldterület: 20 % 

 
(4) A területet teljes közművesítéssel kell ellátni. 

 
(5) Állattartási épület a területen nem létesíthető, kivéve ha az önkormányzat 

állattartási rendelete lehetővé teszi. 
 

 
Beépítésre nem szánt terület 

 
5. §. 

 
(1) A beépítésre nem szánt területet képező közpark területén elhelyezhető: 

- a pihenést szolgáló építmény 
- emlékmű 
- a terület fenntartásához szükséges épület. 

 
(2) A közpark területén épület legfeljebb 2 %-os beépítettséggel létesíthető. 

 
 

III.  
ÉRTÉKVÉDELEM 

 
 
 

6. §. 
 

(1) Az értékvédelem országos vagy helyi rendelet alapján kijelölt természeti vagy 
művi (épített) környezetét, vagy annak elemeit részesíti védelembe. 

 
(2) Az épített környezet védett elemét a településközpont (részlet) szabályozási 

terve jelöli. 



Helyi egyedi védelem 
 

7. §. 

 
(1) A tervezési területen lévő rk. templom részére helyi védelmet kell biztosítani 

(jele H). 
 
(2) A védett érték: 

 
- helye: Rimóc község, Hunyadi út 4 sz. hrsz: 645. 
- tulajdonos és kezelő: Rimóci rk. Egyházközség 
- a védettség kategóriája: egyedi védelem 
- rendeltetése: rk. templom 

 
(3) A helyi egyedi védelem alá helyezett templomnál:  

- az épület tömegét, tetőformáját 
- a homlokzati jelleget (homlokzati nyílásrend, tagozatok) meg kell tartani. 

           A templom belsőben a bibliai témájú freskók megtartását, továbbá a népi mo- 
           tívumok rekonstrukcióját kell biztosítani a falfestésnél (a megmaradt képek  
           alapján.) 
 

(4) A helyi védelemmel érintett épület (rk. templom) fenntartásával, a védelemhez 
fűződő jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos részletszabályokat  
e rendelet hatálybalépését követő legfeljebb egy éven belül önkormányzati 
rendeletben kell szabályozni. 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

8. §. 
 

(1) E rendelet 2001. augusztus 1 napján lép hatályba. 
Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított illetve a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

 
(2) A község településrendezési tervének készítésekor jelen szabályzat előírásait 

a tervben figyelembe kell venni. 
 
 
 
Rimóc, 2001. július 26. 
 
 
 
Beszkid Andor s.k.      Lőrikné Kiss Ibolya s.k. 
polgármester        jegyző 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 


