
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

21/2005. (IX. 19.) K t r.  s z. rendelete 

az álattartásról szóló 11/1004. (III. 25.) K t r.  s z. rendelet módosításáról 

1. § A 11/2004. (III. 25.) K t r.  s z. rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. 
számú melléklete lép. 
2. § A rendelet többi része változatlan marad. 
3. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Melyet a folyamatban lévő ügyekre is 

alkalmazni kell. 

Sárbogárd, 2005. szeptember 9. 

Juhász János 
polgármester 

Krupa Rozália 
jegyző 

Kihirdetve: 2005. szeptember 19. 

 Krupa Rozália 
jegyző 

1. számú melléklet a 21/2005. (IX. 19.) K t r.  s z. rendelethez 

Az állattartási övezetek besorolásáról 

 

I. állattartási övezetbe II. állattartási övezetbe III. állattartási övezetbe IV. állattartási övezetbe 
Sárbogárd rendezési tervének 
övezeteiből: 
- nagyvárosias lakóterület (Ln) 
- kisvárosias lakóterület (Lk) 
- kertvárosias lakóterületből 
(Lke): 
•Lke/k-alnt-Á 
•Lke/k-aint-Ó 
 
- vegyes területek  
• településközponti vegyes 
terület (Vt) 
• központi vegyes területek 
(Vk) 
 
Kivéve:  
Vk/Május 1. major 
VK/KM Nagyhörcsök 
Vk/T Tank utca északi része, 
Árpád utca keleti oldala a 
haladás és Tank utca között, 
Vk/k-O Árpád utca nyugati 
oldala a Haladás és Tank 
utca között, 
Vk/T-Ker Ady Endra 

Sárbogárd rendezési 
tervének övezeteiből: 
 
- kertvárosias lakóterület:  
(Lke-ből) 
•Lke/k 
•Lke/k-SZ 
•Lke/T 
 
Vk/T Tank utca északi 
része, 
Árpád utca keleti oldala 
a Haladás és Tank utca 
között a. kereskedelm-
egység létesítéséig, 
Vk/k-O Árpád utca 
nyugati oldala a Haladás 
és Tank utca között a 
kereskedelmi egység 
létesítéséig, 
Vk/T-Ker Ady E. 
Haladás út sarok a 
kereskedelmi egység 
létesítéséig. 

Sárbogárd rendezési 
tervének övezeteiből: 
 
- falusias lakóterület (Lf) 

Sárbogárd rendezési 
tervének övezeteiből: 
 
- gazdasági területek 
Vk/Május 1. major 
VK/KM Nagyhörcsök 
 
- ipari terület GipM 
 
- mezőgazdasági területek:  
Má, Má-gy, Má-Öko, Má-
K, Má-M 
 



Haladás út sarok. 
 
- gazdasági területek  
• kereskedelmi, szolgáltató 
terület (Gksz) 
• ipari terület (Gip) 
• üdülő területek (Üü) 
• különleges területek (K-) 
• közlekedési területek (Köu, 
Kök – MÁV) 
• zöldterületek (Z-) 
• erdőterületek (E-) 
• vízgazdálkodási terület (V) 
-mezőgazdasági területek Mk 

Jelmagyarázat 

1. Lke/k-alnt-Á= kertvárosias lakóterület, kialakult alapintézmény terület – Általános iskola 
2. Lke/k-aint-Ó= kertvárosias lakóterület, kialakult alapintézmény terület – Óvoda 
3. Lke/k= kertvárosias lakóterület, kialakult oldalhatáros beépítéssel 
4. Lke/k-SZ= kertvárosias lakóterület, kialakult szabadon álló beépítéssel 
5. Lke/T= kertvárosias lakóterület, tervezett oldalhatáros beépítéssel 
6. GipM= kialakult ipari területek – jellemzően mezőgazdasági funkcióhoz kötötten 
7. Má= általános mezőgazdasági terület 
8. Mk= kertes mezőgazdasági terület 
9. Má-gy= mezőgazdasági rendeltetésű gyep, rét, legelő 
10. Má-Öko= ökogazdálkodásra javasolt mezőgazdasági területek 
11. Má-K= mezőgazdasági területek különleges felhasználással 
12. Má-M= birtokközpont alakítható ki 
13. Vk/T= Központi vegyes területen, tervezett központi terület 
14. Vk/k-O= Központi vegyes, kialakult oldalhatáros beépítésű terület 
15 Vk/T-Ker= Központi vegyes területen, tervezett kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó centrum 

 

 


