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Hangony. község onkorm ányzaíának Képüselótestüle te az 1990. évi LXV. Törvóny 16. §-ában,. valamint az épített kömyezet alakításáról és védelméről szőIó 1997 . éü LkWII
]9_ryénYben kapott felhatalm azás atapján az épités helyi rendjének biztositása érdekében az
alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

Árr.qr,ÁNos RENDELKEZESEK

1. §,

A rendelet hatálva

l r Jelen rendelet hatá.lya Harrgony község közigazgatási területére terjed ki.

2. §.

( 1) A jelen rendelet tartalmazza a Helyi Épitési Szabályzatot, valamint a hozzá 7. sz. és 2. sz.
mellékletként tartozó Kültenlleti és Belteruleti Szabályozási Ten et.

(z) Az'l. §-ban meghatarozott területen belül területet felhasználni, továbbá telket alakítani,
rendeltetését megváltoaatni, és ezekre hatósági engedélyt adrn, az.általárros hatósági
elójrások (OTElq.szabvanyok) és jelen rendeiet, 

"itu.int u Háryi npiie.i Szabályzai,
Településszerkezeti Terv és a szabá|yozási Terv együttes alka]mazásivil szabad.

(3) A közigazgatási terület teniletfelhasznalásának szabáJyoását és az egyes
teniletfelhasználási egységek funkcionális meghatírozását a Kilteruleti Szabalyozás ierv
tartalmazza_

)í
3. §.

közigazgatási és belterületi határ

(1) A település bel- és kUlteruletének hatrirvonalát a szabályoási terv jelöli.

(2) Kóztgazgatási határmódositást nem teívez a Képviselő - Testiilet.

(3) Belterületi hatrirmódosítás az alábbi területen fog történni.- Petőfi Siindor u. déli részéíL a 0114 brsz. ingatlan keleti valamint a 0i08/1 hrsz. terulet
északi része az árokig, lakóterulet cétjara,
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4. §.

]ipítéshatósági eliárások

(1) A jelen rendelt hatá,lya alá esó területen az engedélyköteles munkák körét az egyes
építményekkel, építési munkákkal, tevékenységekkel kapcsolatos építésügl hatósági
eneedélyezési eijárásokra vonatkozó 46/1997 .(Xn, 29.) KTNí rendelet 9. §-a tartalmazza,

(2) Epítési engedély csak a Településszerkezeti Tervben, a Településrendezési Szabályzatban,
a SzabáLlyozási Tervben, valarrúnt a Helyi Epítési Szabalyzatban megadott elóirások
maglartása mellett adható ki.

(3) A hilteruleten forgalmi út mellett 5,0 m2-es, a település belterúletén 1,0 m2-es
reklrimfelillet elhelyezése építési engedély köteles.

a

5. §.

szabályozási Terv elemei és a módosítás szabálvai

(1) A SzabáLlyozási Terv az alábbi kötelező és irányadó elemeket tartalma?7a.

(2) Kötelezó szabályozási elemek:

l. a köaerületek és egyéb területfelhasználási egységek határvonalai (szabrályozási
vonal)

2. az eltéíő terűletfelhasználási egységek hetiirvonalai,
3 . a Szabalyozási Tervben meghatarozott teruletfelhasznáLlási kategória,

területfelhaszrrálási besorolás, valamint övezeti besoro|ás,
4, a legnagyobb beépítettség mértéke,
5. a megengedett építménymagasság felsó hatáLra, a
6. a minimáis telekméíet,
7. kötelezó beépítési mód,
8. kötelezó építési vonalak,

(3) Iránvadó szabályozási elemek:

- Az azonos övezeten belüli telekosáás és telekhatárok.

(4) A szabályozás elemei az ajábbiak szerint módosíthatók:

a) A kötelezó szabályozási elemek módosít ásához a Telepúlésszerkezeti Terv, a
Szabiilyozási Terv és a Helyi Épitési Szabályzat egyidejű módosítása
szükséges.



II. fejezet

feltételei és szabálvai
t

-)-

b) Az irányadó szabályozási elemek módosítása - az a) pontban meghatározottak
- ' *odoriiara nélktit _ akkor lehetséges , ha az egyéb elóírásokban meghatározott

valamennyi feltétel teljesítésre kerül:

- A meglévó telekhatárok megváltoaatásához (összevonás, telekalakítás,

melyet, kótelezó s"abáúorási-uonal és telekterület korlátozás nem tilt),

t.Üptiter."na"re.i t"*á-n" kell módosítani, de az övezeíi szabályozás

kotelező elemeit be kell tartani,

6. §.

(1) A beépítésre szii,rrt teületek határait a be1- és külteruleti szabályozási tew tulalmazza,

(2) A beépítésre szánt területek építési haszrrálatuk szeint az alábbiak:

- lakóterületek
- vegyes terúletek (településközp, vegyes terület, központi vegyes terület)

- gűáa"agi te,úÚ)i-if",*t"a"^r,ni §azd ter,, ipari gaz d, terulet)

- ktilönlegesterületek

KEL

.t

7. §.

Lakóterületek

(1) Kertvárosi lakóterület

jelú építési övezet

elóírásai az alábbiak:

a) Meglévó telekstruktúra esetén a beépíthetó legkisebb telekterulet: 550 m2

tj e.é'pi e* *oa, _ oldalhataron áÜÓ

Meglévő beépités eseté; ; kialak-ult beépítési módot kell alkalmazrri,

Az oldalhatárori áffi;6ífi;vezetekben a 14,0 m_nél keskenyebb.,telkek is

beépíthető\ ;ilibJ ; !r!{ etOirasai szerinti oldalkert, illewe az

épüietek kozotti tűzvédelmi távolság betanható

o_K 30
4,5 550
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c) A beépitettség legnagyobb mértéke: 30%
d) I\íegengedett legnagyobb építménymagasság. 4,5 m

Meglévő, beépített utcasornál az építménymagasságot a kialakult helyzetnek
megfelelóen kell maghatározni.

e) A beépítés feltétele a részleges közmúvesitettség. Szennyvizcsatoma
hianyában zárt rendszerű szennyvíztárolót kell építeni_

0 Elő-, oldal- és hátsókert szabilyozása:
Uj telekosaásniil az előkert mélysége min. 5 m.
Oldal- és hátsóken az OrÉr 35. § és 36, § előirásai szerint.

jelű építési övezet

jelű építósi övezet

§

KEL

KEL

előírásai az alábbiak:

a) A kialakítandó legkisebb telekterület: kialakult teleknagyság
b) Ivleglévő telekstruktúra esetén a beépíthetó legkisebb telekterület: 550 m2
c) Beépítési mód: - oldalhatáron álló

Megiévó beépítés esetén a kialakr,rlt beépitési módot kell alkalmazni.
Az oldalhatáron álló beépitési övezetekben a 14,0 m-nél keskenyebb telkek is
beépithetőlq amennyiben az OTÉK előírásai szerinti oldalke ít, llleve az
épületek közötti túzvédelmi távolság betartható

d) A beépitettség legnagyobb mértéke,.3}%o
e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m illetve 6,0.

Meglévó, beépített utcasornál az építménymagasságot a kialakult helyzetnek
megfelelően kell meghatá,rozni.

f) A beépítés feltétele a részleges közművesítettség. Szennyvízcsatoma hiányában
zárt rendszeni szennyvíaá,rolót kell építeni.

g) Elő-, oldal- és hátsókert szabélyozása:
Eló-, oldal- és hátsókertek előirásai OTEK 35. § és 36. § alapján.
Meglévő beépítés esetén az előkertek megallapításánál az utcákban kialakult
helyzet szerint kell dönteni.

(2) Falusias lakóterület

a

o_1 30
4.5 900 jelű épitési övezet

o-K 30
4,5 K

o_K 30
6.0 K

elóirásai az alábbiak:
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a) A kialakitandó legkisebb telekterület: 90O m2
b) Beépítési mód: - oldalhatáron álló

- szabadon álló (szélső telek esetén)
c) A beépítettség legnagyobb mértéke: 30%
d) Megengedett legnagyobb építménymagass ág. 4,5 m
e) A beépítés feltétele a részleges közművesítettség. Szennyv.ízcsatorna

hiányában zál-t rendszerű szennyvíáárolót kell építeni.
0 Elő-, oldal- és hátsókert szabáIyozása,.

Az előkert mérete 5,0 m lehet.
Az építési hatóság 5,0 m-nél nagyobb elókertet is engedélyezhet . A ZöIdmező
utcából nlló tervezett lakóutcákban a magasfeszültségű vezeték
védőtávolságanak betartása miatt nagyobb elókertet kell kialakítani.

jelű építési övezet

jelű építési övezet

jelű épitési övezet

elóírásai az alábbiak.

a) A kialakítandó legkisebb telekterület: a kialakult teleknagyság
b) Meglévő telekstruktúra esetén a beépíthető legkisebb telei<íerület: 800 m2
c) Beépítési mód: - oldalhatáron áLlló

- szabadon illló (szélső telek esetén)
Meglévő beépítés esetén a kialakult beépitési módot ke1l alkalmazni.
Az oldalhataron álló beépítési övezetekben a 14,0 m-nél keskenyebb telkek is
beépithetők, amennyiben az O'Ér elóírásai szerinti oldalkert, illetve az
épiiLletek kozotti tűzvédelmi távolság betartható.

d) Abeépítettség legnagyobb mértéke: 30%
e) Megengedett legrragyobb építménl,rnagass ág. 4,5 m, illetve 6,0,

Meglévő, beépített utcasomá az épitménl.rnagasságot a kialakult helyzetnek
megfelelően kell meghatározni.

f) A beépítés feltétele a részleges közművesítettség. Szermyvízcsatoma
hiányában zárt rendszerű szennyv,íaárolót kell építeni.

g) Elő-, oldal- és hátsókert szabályozása.
Eló-, oldal- és hátsókertek elóirásai OTÉK 35, § és 36, § alapján.
Meglévő beépítés esetén az elókertek megállapításánál az utcákban kialakult
helyzet szerint kell dönteni.
Amennyiben a telek mélysége az 50,0 m+ meghaladja, s ha a terület nem áll
sem településszerkezeti, sem helyi védelem alatt, az építési hatóság 5,0 m-nél
nagyobb előkert is engedélyezhetó_

o_K 30
4.5 K

o_K 30
4\ 800

o_K 30
6,0 K
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h) A nagyobb mélységi telkeknél a szabályozási terven meghatároauk és jelöltuk
a kert és a lakótelek határát, amely a telek beépítettségétől fuggóen 50_-80 m
lehet. A beépítettség mindig az ingatlan lakótelek részére vonatkozik (lsd. a
szabályozási terven lévó ábrát).

8. §.

vegyes területek

(l) Településközpont vegye§ terüIetek

A településközpont vegyes területén elhelyezhető.
- Lakóépület,
- igazgatási éprilet,
- kereskedelíni, szolgáltató, vendéglátó, szflláshelyépület,
- egyéb szőrakoztatő kOzosségi épület,
- egyháai, oktatási, egészségügyi, szociális épület

TVr jelű építési övezet

előírásai az alábbiak:

- Köriegvzóségi hivatal. g,vógyszertar. üzletek:

a) Telekterület: meglévó kiatakult allapot
b) Beépítési mód: - szabadon alló
c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30olo
d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m lehet-
e) Beépítésfeltétele: részlegesközművesítettség.
0 Elő-, oldal- és hátsókertíe vonatkozó előirásoknáLl az adottságokat kell

figyelembe venni.

TV, jelű építési övezet

előírásai az alábbiak:

-Átalános iskola.
a) Telektenilet: meglóvő kialakult állapot
b) Beépítési mód: -szabadon álló
c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%

.r

I

sZ 30
6,0 K

SZ 30
9.0 K
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Megengedett legnagyobb épitménymagasság: 6,0 m
Beépités feltétele: részleges közművesítettség, szennyÁzltálózat |náíryáhan záí1

szennyviaárolót keIl épiteni,
Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előirásokat az OTEK 35. § és 3ó. §-a
tulalmazza.

TV3 jelú építési ovezet

elóírásai az alábbiak:

- Rendórség és szolgálati lakás:

a) Kialakítandó legkisebb telekterület: meglévő teleknagyság
b) Beépítési mód: - oldalhatáron álló
c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 3070
d) Megengedett legnagyobb építménlT nagasság: 4,5 m.

e) Beépítés feltétele: részleges közművesitettség. Szennyvízcsatoma hiárryában

zárt rendszerű szennyviztárolót kell építeni.

0 Eló-, otdal- és hátsókertre vonatkozó elóírások az OTEK 35. § és 36- §- a

lutaímazza.

TV4 jelú építési övezet

előírásai az alá'Í:biak

- Sörözó. büfé:

a) Telekteület: meglévő kialakult allapot
b) Beépítési mód: - szabadon áLlló

c) B eépítettség legnagyobb mé*éke:30Yo
d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m lehet.

e) Beépítés feltétele: részleges közínűvesítettség. Szennyv,ízcsatoma hianyában

zárt rcndszeű szennyv,íaárolót kell épiteni.

0 Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előirások az OTEK 35. § és 36. §_ a

t^ltalmazza.

TVs jelű építési ovezet

d)
e)

0

o-K 30
4,5 K

sZ 30
4.5 K

o-K 30
4§ K

elóírásai az alábbiak:
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- Elelmiszerbolt. italbolt:

a) Kialakítandó legkisebb telekterület: meglévó teleknagyság
b) Beépítési mód: - oldalhatáron álló
c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%
d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m.

e) Beépítés feltétele. részleges közművesítettség. Szennyvízcsatoma hiányában

zárt rendszeni szerrnyvíztárolót kell épiteni.
f) Elő-, oldal- és hátsókertíe vonatkozó előírások az oTEK 35, § és 36. §- a

tartalmazza.

."E

TVe

előírásai az alábbiak:

- Óvoda:
a) Telekteíület: meglévő kialakult allapot
b) Beépítési mód: - szabadon álló
c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 3O%o

d) Megengedett legnagyobb építménymagasság,. 4,5 m.

e) Beépítés feltétele: részleges közművesítettség. Szerrrryvízcsatoma hianyában
zárt rendszedl szennyvíaárolót kell építeni.

D Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó elóirások az OTEK 35. § és 36. §- a

taítalmazza.

TVr jelű építési övezet

előírásai az alábbiak:

- Művelődési hriz:

a) Kialakítandó legkisebb telekterúlet: meglévó telelmagyság
b) Beépitési mód: - szabadon álló
c) Beépítettség legrragyobb mértéke. 30oÁ
d) Megengedett legnagyobb építménymagass ág: 4,5 m.

e) Beépítés feltétele: részleges kózművesítettség. Szennyvízcsatoma hiátryában

zárt rendszerű szennyvíaárolót kell épiteni,
f) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó elóírások az OTEK 35. § és 36. §- a

1a1l2f,llazza.

SZ-K 30
4.5 K

o_SZ_K 30
tí0 K

jelű építési övezet

jelű építési övezet

l,

t

sZ-K 30
4.5 K

TVs



:'

-9-

előírásai az alábbiak;

- Posta. ifiúsági ház:

a) Telekterület: meglévó kialakult állapot
b) Beépítési mód: - oldalhatáron álló
c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%
d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m,

e) Beépítés feltétele: részleges koznrúvesitettség. Szennyvizcsatoma hiányában
zárt rendszeű szennyviaárolót kell építeni.

f) Eló-, oldal- és hátsókertre vonatkozó elóirások az OTEK 35. § és 36_ §- a
laítalmazza.

TVs jelű építési övezet

előírásai az alábbiak:

- Civil ház:

a) Kialakítandó legkisebb telekterület: meglévő teleknagyság
b) Beépítési mód: - oldalhatriron alló
c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 3OYo

d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m.
e) Beépítés feltétele: részleges közmúvesítettség. Szerrrryvízcsatorna hianyában

zált rendszerű szennyvíaarolót kell építeni.
0 Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó elóírások az OT rr 35. § és 36. §- a

tartalmazza.

TV,o jelú építési övezet

elóirásai az alábbiak:

- Római katolilius templom:

a) Telekterület: meglévő kialakult allapot
b) Beépítési mód: - szabadon á,lló
c) Beépítettség legrragyobb mértéke: 30%
d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: kialakult
e) Beépítés feltétele: részleges köznűvesítettség. SzerLnyvízcsatorna hiányában

zárt rendszeni szennyviztárolót kell épiteni,
D Eló-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírások az OTEK 35. § és 36. §- a

tartalma7?a.

o-K 30
6,0 K

SZ 30
K K
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- Takarékszövetkezet:

a) Kialakitandó legkisebb telekterúlet: meglévő telekterulet
b) Beépitési mód: - szabadon álló
c) Beépítettség legnagyobb mértéke-. 40oÁ
d) Níegengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m
e) Beépités feltétele: részleges közművesítettség.
D Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírások az OT Er 35. § és 36. §- a

taítalmazza.

TVrz jelú épitési tivezet

elóírásai az alábbiak:

- Kocsma_ kisközért:

a) Telektenilet: meglévó kialakult allapot
b) Beépítési mód: - szabadon álló
c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30oÁ
d) Megengedett legrragyobb építménymagass ág: 4,5 m
e) Beépítés feltetele: résáeges köanűvesítettség. Szennyvízcsatorna hianyában

zátrí r eldszefit szennyvíáárolót kell építeni.
0 Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírások az OTEK 35. § és 36. §- a

txla|mazza

TVrr jelű épitési övezet

előirásai az alábbiak:

-Orvosi rendeló:

a) Kialakítandótelekerület: meg!évő
b) Beépítési mód. - szabadon áló
c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30olo
d) Megengedeft legnagyobb épitménymagasság. 4,5 m
e) Beépités feltétele: részleges közrrrűvesítettség (szennyvízcsatorna hiányában

zárt szennyv,íaároló).
0 Eló-, oldal_ és hátsókertre vonatkozó előirások az OTÉr 35. § és 3ó. §- a

íula]mazza.

t

t

o-sZ_K 30
A< K

SZ-K 30
4.5 K
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jelű építési övezet

elóirásai az alábbiak:

- ABC áruhaz. bisaró:

a) Kialakítandótelekerület: meglévő
b) Beépítési mód. - szabadon álló
c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%
d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m
e) Beépités feltétele: részleges közművesítettség (szennyvízcsatorna hiányában

zárt szernyviztár olő).
f) Eló-, oldal- és hátsókertre vonatkozó elóírások az OTEK 35 § és 36. §- a

taíta|ínazza.

9. §.

Gazdasági területek

A teleptilés terűletén a gazdasági területek jellegük szerint - kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területek és ipari gazda§ági teűletek - alakíthatók ki,

(1) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület:

A területen elhelyeáető:

- Mindenfajt4 nem jelentós zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület.
- A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, használó és

személyzet szérnáta szolgaló lakások.
- Igazgatási, egyéb irodaépúlet.
- Üzemanyagtöltó
- Sportépítmény

KGr jelű építési ovezet

elóírásai az alábbiak:

- volt termelószövetkezet irodaháza:

a) Kialakítandó legkisebb telekteűlet: megJévő

.l.

o-K 30
6,0 K
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b) Beépitési mód: - oldalhataron álló, kialakult állapot
c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 300Z
d) Megengedett legkisebb épitménymagasság: ó,0 m
e) Beépités feltétele: részleges közművesitettség (szennyvízcsatoma hiányában

zárt szernyviztár olő).
f) A zöldfelület legkisebb mértéke min. 30oÁ.
g) Eló-, oldal- és hátsókertre vonatkozó elóírások az OTEK 35 § és 36. §- a

taítalma?7a.

KG, jelű építési övezet

előírásai az alábbiak.

- Gáacsere-telep. túzoltószertár. tervezett gazdasáei teület:

a) A kialakult telekterület vehető figyelembe.
b) Beépítési mód: - §zabadon alló
c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%
d) Megengedett legkisebb építménl,rnagass ág: 4,5 m
e) Beépítés feltétele: részleges közmúvesítettség (szennyvizcsatoma hianyában

zárt szennyv,íaároló).
f) A zöldfelület legkisebb mértéke: 40%.
g) Eló-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előirások az OTEK 35 § és 36. §- a

taítalma77a.

KG] jelű építési övezet

elóírásai az alábbiak:

- Tüzéo teleB_

a) Kialakítandó legkisebb telekterület. 4000 m2

b) Beépítési rnód: - szabadon áüó
c) Beépítettség legnagyobb mértéke 30Vo
d) Megengedett tegkisebb épitménymagasság: 6,0 m
e) Beépités feltétele: részieges közművesítettség (szenrryvízcsatoma hiányában

zá,r,t szerrrryv,íaároló).
f) A zöldfelúlet legkisebb mértéke: 50%o.

g) Eló-, oldal- és hátsókertre vonatkozó elóírások az OTEK 35. § és 36. §- a
1a13]11azzv.

t

SZ 30
4.5 K

sZ 30
6.0 4000



sZ 30
6,0 3000 ,KG+

-13-

jelű építési ovezet

előírásai az alábbiak:

a) Kialakítandó legkisebb telekteület: 3000 m2

b) neépitési rnód: _ szabadon álló

c) Beépítettség legnagyobb ínéítéke 30Yo

d) Megengedett legkisebb építmén},magasság: 6,0 m

"i s"epítá feltétúe: részleges kozmúvesitettség. Szennyv,ízcsatorna hiányában

zárt szer:irryt iaároló alakitandó ki,

f) A zóldfelület legkisebb mértéke,40%o,
j; a te.eps"int a,latti épitmények az éptilet beépített alapten]|letét 2ooÁ_kal

haladhatja meg.
h) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírások az oTÉx 35, § és 36, §- a

íaíta|mazza.

(2) lpari gazdasági terüIetek:

(l) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari épitmények elhelyezésére szolgáLl, amelyek más

beépítésre szánt terúleten nem helyezhetők el,

(2) Az ipari teriiúet lehet:
r jelentós mértékú zavaró hatású terület,
o egyéb terület.

(3)Ajelentósmértékűzavaróhatásúipariteruleta.kiilörilegesenveszélyes-(pl.-tűz.'.,rob,banás-fertózőveszélyes),bűzös*,ugynugyzajja járógazdaságitevékenységhez

szükséges épitmények elhelyezésére szolgál,

(4) 
^z 

egyéb ipu.i terület elsósorban az ipu,i, az energiaszolgáltatási és a
teleptiléigazdállodás építményei elhelyezésére szolgál,

jelű építési övezet

elóírásai az alábbiak:

- ]víeelévó iparterűlet (456/1 hísz.):

IGr
sZ 30
6,0 1500
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Meglévó iparterület esetében a kialakult telekerulet vehető figyelembe.
KiaÉkithaió legkisebb telekterulet: 15O0 m2

Beépítési mód: - szabadon álló
Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%o lehet
Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m
Beépités feltétele legalább részleges közmúvesítettség. Szennyvízcsatorna
hiányában zárt szennyua,ároló alakítandó ki.
A zöldfelület legkisebb mértéke: 40%.
A terepszint alatti építmények az épület beépített alapterületét 2loÁ-kal
haladhatja meg,
Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírások az OTEK 35. § és 36 §- a

taítalmaul,a.

jelű építési övezet

elóirásai az alábbiak.

- Tervezett iparterület (013 hrsz. kiilterúleten_ Ady E. út mellett):

a) Kialakítható legkisebb telekterület: 5500 m2

b) Beépítési mód: - szabadon alló
c) Beépítettség legnagyobb mértéke: 30% lehet
d) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m
e) Beépítés feltétele legalább részleges közínűvesítettség. Szennyvízcsatorna

Yllány áb an zárt szennyvíztároló alakítandó ki,
f) A zöldfeltilet legkisebb mértéke,. 4OoÁ.

g) A terepsánt alatti építmények az épúlet beépitett alapteíúletét 2lVo-kal
haladhatja meg.

h) Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírások az OTEK 35., § és 36. §- a

íaítalmazza.

10. §.

(1) - Kúlönleges területek a tervezési területen az alábbiak:

1 . Határőrség terúlete (KU-}IA)
2. Bányateíület (KÚ-B)
3. Szennyv,iztlritó telep (KU-§Z)

a)
b)
c)
d)
e)

0

c)
h)

IGz
sZ 30
6,0

Kiilönleses területek (OTEK 24.
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Kommunális hu]ladéklerakó-hety (KÜ-H)
Vízmú területe (KÚ-VT)
Zöldfelületi intézmények tenilete

- Temetők: KÜ-T
- Sportpálya: KÚ-SP

(2 ), Ha.tarótség.leru].cic..

KU-IlA

( j)..B,anya.t gru.le.t ; KU-B

Külterületen a Tsz. major mellett homokbánya.

(fl..§.z9.4l_ryx]ai.,:ítő.t9J9p (volt bárrya): KU-SZ

(il..Kp..uununá.lis.hu.lladéklsr.+kó.--hg!y;KÜ-H
A településtól DK-i iranyban, a Pere-völgyben- 1993-tól üzemel,

nefogidóképessége: 40OO0 m3.

(ó)..Y. j.a:.rú..t.e.ru!s1.g: belterületen: KÜ-VT

(7) - Zöldfelületi intézménvek területei:

4.
5.

6.

a)
b)

c)
d)
e)

0

Telekterület: meglévő
Beépítési mód: - szabadon áLlló

oldalhatáron álló
Beépítettség legnagyobb mértéke: 30%

Megengedett legnagyobb építménymagasság: ó,0 m

Beépítés feltétele: részleges közművesítettség.
Elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó elóírások az OTEK 35, § és 36, §- a

taílalmazza.

- T._em.eJ.ó.klKÜ-TE
a) A temető bőűtése: 1030 hrsz. teíület igénybevételével,

b) Legrragyobb beépitettség: 37o

c) Epítménymagasság legnagyobb értéke: 4,5 m

- §Bg..dpalya; KÚ-SP
a) Telek terulete: meglévő tele}terület
Uj neepitesi mód: csak kiszolgáló éptilet (öltözó, lelátó) építhetó,

c) Legnagyobb beépítettség: 50Á lehet

d) Legnagyobb épitménymagasság: 6,0 m
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III. fej ezet

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÓVBZrrr SZABÁLYOZÁSA
BEÉPÍTÚSRE NENI SZÁNT TERÜLETEK

1l.§.

közlekedési terüIetek és létesítménvek

(1) A közlekedési területeket és létesítményeit, azok szabliyozási szélességit és
vedőtávoIságait a Szabályozási Terv ábrázolja,

(2) 
^z 

utak szabályozási szélességgel meghatározott teniletsávjai mentén létesítmény
elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad,

(3) A (2) bekezdés szerinti terúletsávba esó meglévő épületeken végezhetó mindennemű
építési tevékenység - csak a területsáv kialakulásának várrható idejét, az épúletnek a
területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét)
mérlegelve, az iiletékes közlekedési szakhatóság allásfoglalásanak figyelembevételével
- engedélyezhető.

(4) A közlekedési teniletek körébe a következő közlekedési létesitménvek tartomak:

1 Forgalmi út Kr
Ozd-Domahíua
Dózsa Gy. u., Rikóczi u., Szőnyi M, u,
Szabályozási szélessége: 18-20 m között vátozik

2 q.ijljtőűt Kr
Rákóczi utca, Dózsa Gy. utcától északra esó része
Szabályozási szélessége: 12,0-20,0 m között

3. Lakóutak K3
(belterületi utcák)

4. Vegyesforgalmi utak K4

5. Mezógazdasági út Ks

r2.§.

ziildterületek

(1) A zöldteruletek szabá{yozását Iail- és belteruleti Szabályozási Tew tarlalmazza.
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(2) A belteületi zöldterületek funkcionális tagozódása.

KP - közpark
1. meglévó: Jubileumi park (365 hrsz.)
2. teívezett,. mellette lévó teíület a park bővítéseként (36612ltsz-)

ZT - közterületi zöldfelület, köaér, díszpark

A közparkban és közkertben épület nem helyeáetó el (szobor, emlékmű igen),

13.§.

Erdőterületek

, (1) Az erdóvel kapcsolatos alapvető jogszabalyi elóírásokat az 1996. évi LIV. tÖrvény az

erdőről és az erdő védelrnéról, valamint a végrehatására kiadott 3112000- (\'I. 26.) F\TvÍ

rendelettel módositott 29ll997 . (Iv. 30.) FM rendelet taílalmazza,

(2) A településrendezési tervben erdőterület megsziintetését, funkcióvátását nem terveztÜk.

(3) Belteruleten a 758 hrsz. ingatlanon a lakótenilet és a Hangony_patak között valamint a

Dózsa Gy. utcák csatlakoiásá,rráJ, a meglévó árok és kiilterületi Út közötti teruleten

védőerdő telepítését javasoljuk.

14.§.

Mezőeazdasáei rendeltetésű területek

(1) A mezőgazdasági terület a növénytermesz1és és az á{lattenyésáés, továbbá az ezekkel
i ' ' 

kapcsobfts termlékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezése céljára szolgálÓ terület,

(2) A mezőgazdasági rendeltetésű területet más célokra felhasználni nem lehet, azaz

rendeltetésének megfelelő hasznosítást kell folytatni,

(3) A mezőgazdasági rendeltetésű terület a kulteruletnek a Szabalyozási Terven

mezógazdasági teruletként (M) szabályozott része,

(4)AmezógazdaságirendeltetésűteriiLletakövetkezőövezetekfetagozódik:

NIl - szántó
M2 - rét, legelő
NI3 , zánkert
M4 - g},umölcsös



1VlK - belteruleti kert
1VIT - tanyák tenilete
1VIG - Tsz. major területe

(5) A mezógazdasági rendeltetésú területen elhelyezhetók az lvl - K belteruleti kert

kivételével az alábbi létesítmények;

1. A mezőgazdasági tenilet a növénYermesaés és az állattenyésáés, továbbá az

...tt "l kup",oíutoi te,mét,fetdolgozás és _tárolás épitményei elhelyezése

céljára szolgáló terület,

2 A teületen:

, a72}m2-t el nem érő területú telken építményt elhelyezni nem szabad,

- 
" 

ZZó-iSdOrn''i"ruúugv,asU telken - u 
"ádu,, 

a gyep és a szantó múvelési

ágban nyilvántarton ti"eije*r _ 3oÁ-os beépitettséggel egy gazdasági éPület

éi terepszint alatti épiLmény (pince),

_ 
", 

r]óó _r, ..gt uiuao teruTetű teiten épitmény 3%_os beépitettséggel

helyezhetó e1.

3. Lakóépület szólő, gyumölcsös és kert múvelési ág esetén 3000 #, egyéb

múvelési ág ";;i; BÓÓo ,' telekterület feJert helyeáetö :l é, T 11_inn' 
3

teke"déseben irJge"g"J* u"epi otség felét nem haladhatja meg. A ki,ilönálló

1akóépület építmarymagassága legfeljebb 7,5 m lehet,

4. Ha a telek tenilete nem éri el az építmény elheJyezhetősegéhe' szÜkséges

teruletnagysagoi úgy a tulajdono,ok ,"gálupodása alapjiin a kozvetlenül

szomszédos íJiiJ,Jgv"ri., 
,területe 

szerint siámított, egy közös építmény

helyezhető el.

5.Aterületenelhelyeáetóépítménytazadottterúletépítésihagyományainak
megfelelően kell kialakítani,

(6) Lakóépület nem helyeáetó el:

_ lö -

- infiastrukturális nyomvonalak védőtávolságánbelúl,

- vízgazdálkodásiterületen,

- talajvízszennyezésre tulérzékeny teruleteken,

- védőtávolságokban,

- beltertiletikertekben.
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15.§.

közműterületek. közműlétesitménvek

(1) A kózmúlétesítmények elhelyezésére vonatkozóan az, oT,Éx elóírásait, az NISZ ,7 
48,7

szabványt, valamint u trrói.i.ro ágazati szabványokat és előirásokat be kell tartani. A

tervezet1 |étesitmények 
"ln-ety.,","i"t 

a közművezetékekre és a műtárgyakra vonatkozó

előirásokat, védótávolságokat biaositani kell,

(2) A meglévő és a tervezett közművezetékek és mútárgyak:

Ivóvizhélőzat,. A település nagy részén kiépult (70-80%),

Szennwízelvezetés:Jelenlegnemmegoldott.-Késóibiekbenahá|ózaÍkiépítésévelkell
számolni, A B:A,._Z.."ő.i ,r.""viíz_elhelyezési koncepció terv alapjárr a település

minden területére kiterjáő, ,gyi,g" kózségi szerrnyv,ízelvezető, rendszer Van

előirányozva" központi átemelessel §zenisimon, Bolyok városrészeken át Ozdra,

Csaoadélnáz-elvezetés: Nyílt áLrok rendszerrel történik, befogadó a Hangony-patak,

Gázellátás: A településen kiépúlt a giuhálózaL

Hírközlés: A vezetékes telefont a MATÁV tiaemelteti, Mobil adótorony nincs, de a vételi

lehetőség jó.

Villamos energia eilátás: ,A. teleptilésen kiépült,

(3) Utépítésnél a közmúvek eg.videjű kiépítéséről, s. kesóbbikben az útrekonstrukciónál a
t ' kOáűvek egyidejű rekonstrukciójáról is gondoskodni kell,

(4) A járulókos közmúlétesítmények elhelyezésénél a varosképi megielenést és az esztétikus

követelményeket is figyelembe kell venni,

(5)AközmúgerincvezetékeketatelkenbelülifeltaÍóutakvabalyozásiszélességénbelűlkell
vezetni, az optimarrs lxtasi-- i"rr",o.eg biztosítása érdekébeq terulettakarékos

elrendezéssel,

(6) A vízvezeték hálózatra fold feletti ttizcsapokat kell szerelni,

(7)AmennfbenakÖzségbenlévóüanrúvettartatékkéntfennkivánjaatelepüléstartani,
annak a 12311997. (\,1I. í8 ji;r__ rendelet szerinti védóterületét biztosítani kell_

§:]
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tV, fejezet

AZ ÉpíTETT És rnnunszETl KöRNyEzET vEDELivIE

16.§.

A védett és védőterületekkel összefügeő általános szabálvok

(l) Azokon a tenileteken. ahol a meglévó létesitmény üzemeléséhez előirt védötávolság a

teniletegységen beltil neri ű;"i§i.i", 
-"" 

ioráuti szennyezést okozó, a meglér,ő

.róárig" növeló tevékenység nem engedélyezhető,

í2) Az eneedélvezési tervben fel kell túntetni a tervezett épitmény kórnyezetében lévő,

' védótáiolság biaositását igénylő létesitményeket,

(3) A védóteíületek beépítésének vagy egyéb módon tórténó felhasználásának feltéte]eit u l

káros hatás mértéke, . hö;;d;g#ls az iltetékes szakhatóságok véleménye lapján az

építésügyi hatóság allapítja meg,

(4)A20kWmagasfeszültsegűvezetékvédőtávolságátbekelltartani'Ezazoszloptólmért
6,5-6,5 m távolság mindkét oldalon

(5) A Bükki Nemzeti Park lgazgatósága á{tal megadot - a község ktil- és belteruletén lévő -
természeti terúletek ".*#;;;iiil-rr..pűruot 

fontos értéket képÜseinek. A tervezett

fejlesztéseknél "".t"t 
u tát"t,t"t tgy"t,-b, kel1 venni, (1, sz, melléklet)

17.§.

típitett érték védelme

A telepúlésen múemlékileg védett épület nem található,

Helyi védelemre j avasoljuk:

- római katolikus templom

- Somoskői-kúria: 1872, Rákóczi u- 161, (hrsz, 499)

- Lakóhiiz: Rákóczi u, 224-226, (\lrsz,215,216)

- Lakóhárz: Rákóczi u, 65, (hrsz, 658)

- Lakóház: Rákóczi u, 101, (hrsz, 909)
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18.§.

iégészeti lelőhelvek védelme

(i) A Borsod,Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság a a teryhez. kapcsolódó

beruházások során énniett is'Áert régészeti lelóhelyek pontosabb. kiterjedésének

nl"lrrut*o.u.at, valamint veszélyeztetett réSzeinek feltárását szükségesnek tartja.

(2)Azesetlegesenelókerüló,mégismeretlenr!'eél-etilelőhelyekfeltárásaanyagiterheinek
viselése tekintetében a gorsoá_ebaúj_Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatósága M 7.997

évi C).,, töívény 35. s. l. p"rt:at"" megiatározoitak tartja iráLrryadón ak Ez a|apján a

régészeti lelőhelyek .ujhutáo,á,u, feltárása,,,. leletanyagának elhelyezése, és

konzerválása cerjatOr igá,i,t t'u,t u i,gé",ti lelóhelyeket ves:|lye;ztet.ő.beruházók

uúl tán1ogutaűra_ (e-oatmailag sztikség_es méretű megelózó feltá,rás, dokumentalás,

;i.ődig;; i"].*o_.*aárl"r.i". Ji a leláhelyezés rendkívúli költségit a fejlesztések,

beruházások költségeibói kei fedezni, oly módon, hogy a tervezé; _s9lán, 1 jelies

u"t.ruú.i koltség Ésaúib 9 ezrelékét ene a célra ketl biztositani. (1997, éVi c)[.
tórvény 35. § (3) bekezdés)).

(3)AköágazgatásiteületennyilvántartottrégészetilelóhelyeketaLI.sz.melléklet
tartalmazza.

19.§.

Az élőviláe és a tái védelme

(1)Aterületreelóírtzoldfelűletifedettség,védófásításkialakításátésmódjátazépítmények
engedélyezési tervében _-.ó.ái.ioá hianyában az oúr 25. §_ában fosa|t tábl,oat

szerint - kell igazolni,

(2)Azépítésiengedélybenelókellímiaszabalyozásszerintinövénytelepítéstésavédelmi'-' 
"áuia.itar,, 

á"ty"i a" építményekkel egy időben ke1l megvalósítani,

(3) Megtévó zöldfelúletek rekonstrukciójara engedély csak kertészeti kiüteli terv alapjárt

adható.

(4)Azépítményekelhelyezéseéshaszrrálatasoránatermészetesélőhelyekvédelmét'továbbá
a teruleten átyezeíő """űiir,"o"Jakat ,7öldfolyosók" ferrntartásával kell biztosítani,

(5)Azerdőként,közparkkéntésköZterületekzoldfelületkéntjeloltteruletrefatelepítésiés
beúltetési kotelezettséget b.Ln ;;._, A meglévó és tervezett közpark nóvénltelepítését

mielóbb el kell kezdeni.

(6) A természetvédelmi szempontból érzékeny terirleteken csak olyan tevékenység végeáető,
' ' ;"r' u ie.."rr"ti értékek sérulését, pusaulását, zavatását nem okozza,
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(7) A természetvédelmi torvény útmutatásait be kell tartani,

20.§.

A íiild védelme

(i) Epítmények létesítése, illetve az épitési terúlet elókészítése soíán a termőlold védelméról,' ' 
osszegyújtéséről, megfeleló kezeléséről és újrahasznositásárő| az építtetőnek kel1

gondoskodnia.

(2) Az épitmény terepszint alatti és feletti helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a' - 
használatukkal összefiiggésben keletkezó folyókony telepiilési és veszélyes hulladék a

talajba ne kerülhessen.

(3) A gépjármú_közlekedés terúletén és a parkolókban a gépjárművekből származó' ' 
,""Áy"ré, kózvetlen talajba jutásának megakadályozására csak szilárd burkolat létesítése

engedélyezhető.

(4) A különbözó terúletfelhasmáLlások zöldfelületeit legalább az övezeti szabalyozásban

megadott mértékig növényzettel kell betelepíteni,

(5) A beépitésre szánt teriiieteken, valamint a tereprendezéssel, vízrendezéssel érintett' ' 
részeken a humuszos termőréteg megmentéséról gondoskodni kell. A humuszos

termóréteget az épitési munkák megkezdésekor le kell szedni és hllon depóban kell

elhelyeznil Az épús befejezése utan a deponalt humuszos termóréteget az építménnyel

igénybe nem vett csatlakozó terület talajara el kell teriteni,

(6) A csapadékv iz etvezetéséről úgy kel1 gondoskodni, hogy az a kömyezó termófoldeken

belvizet" pangóÜzet ne okozhasson-

(7) A kiÜtelezés és tjaemeltetés soráLrr biaosítani kell, hogy a ká,ros kömlezeti hatások a

csatlakozó termófold minóségében kárt ne okozzanak,

(8) A talaj, a tdú\lz és rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása még

átmenetileg sem engedhetó meg,

(9) A csatomázatlan teületeken a szennyvizcsatorna_hálózat megépítéséig átmeneti

közműpótló berendezésként _ szigoruan ellenőrzötten kivitelezett _ záít, yí7z^íő

szennyiaározó medencék lótesítése engedélyeáetó . A zárt szenrtyviaitroző

medencékból az összegyűjtött szennyvizet a kijelólt szennyvízleüdtó hellre kell szállítani.

(10) A csapadékvíz elvező árkokba tóítént esetleges szennyvízrákötéseket, valamint a
' 

felhagyott^kutakba történt esetleges szennylü_bevezetéseket meg kell szúntetni.
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(11)Avérllalkozásiterületenkeletkezőipariszennyvizeketatelkenbelülkellelőtisaitani
'..ioru]-,,rii-, to.autemog;-;6.). Á w"*yrir"t csak a hatóságok által előírt mértékű

előtisaitás után szabad a közcsatornába bevezetru,

(\2)Amagasabbanfekvóteületekóllefolyócsapadékvizekellenabeépitettteruleteket
övarkok létesitésével k.il ;a;;. L övárÉok beiteruleti nyilt árkokba csatlakozása előtt

hordaléHogók telepítése szükséges,

(13) A rendelkezésre alló anyagi lehetóségek figyelembevételével töíekedni kell a

keletkezó szennyvizek "ru"*itr;n"t 
mielóbbi megnyuglató megoldására. Közműpótló

berendezésként "ruk 
*;;;; ellenőriáetően- i<ivitelezett, zárt szenrryviáíroző

medencék használata r"gua-t utá-i. Az osszegyűjtott szennyvizek kijelolt szennyvízletidtő

helyre történő elszallitásáról gondoskodni kell,

21.§.

A levegőtisztaság védelme

(1) A 2111986, (\T 2 ) MT rendelet, a 3/1988 (\rI. 19].KW rendelet szerint a VÉOPtt t,

tenileti kategóriába tartozik Hangony teljes bel- és külterülete,

(2) A teruleten kizárólag olyan tevékenysés folytath3t9, és olyan építmények helyeáetók el,

amelyek légszennyezesr 

*a"vugÜÚ"'Áeia,"'_- 
komyezetterhelése - az adott terület

védeuségi kategóriájara ,oi*it""o követelményeket teljesíti, kömyezetteíhelé§t nem

okoz.

(3)Alevegőtisztaságárrakvédelmérőlszólóhatályosrendeletek-4l|986.(vI.02.)számú
oKTH rendelkezer .""i.i u'froeir L lúgótisztaság_védelmi_.kategóiára az }VÍSZ

21584tl,gg0.'-q.m-v"""tr"u"go*au'agikóvetelmerryei',címúszabvárryimissziós
határértékeit biáosítani kel1

(4)Ajelenlegérvényesjogszabályszerintmezőgazdasá€itermeléssoránkeletkezőnövényi
hulladék nfilttéri, va]amint hagyományos energiatermáló berendezésben történó égetése a

nem védett irr"tu" teú *áií". 
"r",, 

áüó területeken a nádas és más víánövények

égetése, a tarióégetés .."t "-zllioor 
(II. 14.) Korm. rendeletben szabályozott módon

lehetséges.

(5)Azallattartástazönkormá'ÍtyzatállattartásiszabályairólszólórendeletetaÍta'rÍ^77a.

22.§.

vizek védelme

(1) A települést érintóen vízrninóség-védelmi szempontból kiemelten fontos a

' 
szennyví)elvezetésekmegnyugtató megoldása,



1^

(2) A község belterületét érintő vízfolyások vízminóségét fokozottan védeni kell.

(3) Az éló- és talajüzek sem közvetlenül, sem közvetve nem szennyezhetók,

(4) A csapadékvizek befogadóba vezetését biáositani kell,

(5) A patakok medrét a kezelőnek rendszeresen karban kell tartania,

(6) A Hangony_patak partélétől számított 6_6 m széles, a többi patak esetében min, 
^3,0_3,0 

m

széles t"""tol ,auuun épület, építmény, kerités nem helyezhetó el, azt a fenntartási

munkák száLrnára szabadon kell haglT ri, (44l1999, (III, l8,) Korm, rendelet,)

(7) Az ivóvinezetékek kózegészségügyi védósávjára vonatkozó 12311j97. (\iIJ. 18.) Korm.

rendeletben foglaltakat be keli tartani.

(8)A33/2000.(u.17')Korm.rendeletszerintajóváhagyásrakerúlóújvagymódosított
településrendezési tervekben fel kell ttintetni a területek szennyeződés-érzékenYségi

besorolását is. Az em]ített rendelet értelmében Hangony a települési soros listán ,p"
érzékenységi besorolást kapott.
A rendelethez tutozó 2/2. számű melléklet 2. pontja értelmében azonban kérelemre, adott

területekíe vonatkozóan ettól elérő érzékenységi besorolás is megallapítható.

(9) A vízgazdalkodásról szóló 1995. évi Lvfi. Törvényben, valamint a víáasználatok,
' - 

csapadé'kvíz_elvezetés, szennyvíz_elhelyezés és _kezelés rendjét szabályozó
jogszabáyokban elóírtakat kell figyelembe venni.

(10) A mély fekvésú terúletek, utcák, terek rendezett csapadékvíz-elvezetését, a kialakított

nyíltárkok rendszeres karbantartásával biaosítani kell,

23.§.

A területek zai- és rezgésvédelme

1)]

Zajvédelmi szempontból a módositott 12tlg83. (v. 12.) MT rendelet 4. § (1) bekezdósben

foglaltak az iran}adók. E szerint ,A zaj_ és rezgésvédelmi követelményeket a területrendezési

tei,ekben érvénrre kell juttatni. A kómyezetbe zajt, ill. rezgést kibocsátó és a zajtól, ill.

rezgéstől védenáó létesitményeket úgy kell tervezni, egymáshoz viszonftva elhelyemi, hogy

a iaj és rezgés ne haladja *"g u ."g"og" dett zij., ill. rezgésterhelési határértékeket." Ezen

határértékeká a 4t,L984. (I. 23) EúN{ rendelet 1_4. sz. mellék]etei tartahnlzzák,



24.§.

kommunális hulladék elhelvezése

(1) A kommunalis hulladék elhelyezése Hangony- külteniletén, a Pere_völgyben történik A
lerakóhely 40000 m3 nagyságú.

(2) A mód. 10211996. (uI. 12.) Korm, rendelet és a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi
XLIII. Törvény elóírásait be kell tartani, ennek értelmében az üzemelŐ hulladéklerakó
teljes körú környezetvédelmi felülvizsgálatát a törvény hatáybalépésétól szárnított két

éven beliil el kell végezni, és a felúlvizsgálat dokumentációit a kömyezetvédelmi
Felügyelóségnek be kell nyújtani.

(3) A hulladék elhelyezésével kapcsolatban az alábbiakat kell figyelembe venni.

- Tilos a hulladékok illegáüs lerakása és égetése.
- Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék közé juttatni.

- A veszélyes hulladékok - melyek körét a mód. |02/7996. (VII. 12.) Korm.
rendelet 2, sz. melléklete határozza meg - környezetszennyezést kizáró módon
és szelektíven tórténő glujtéséról és ártalmatlanításaról a hulladék
tulajdonosának (beleértve a lakosságot is) kell gondoskodni.

- A veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az

átvevő kezelésére vonatkozó jogosultságaró1,

(4) A kömyezet védelrnének általános szabáLlyairól szóló 1995. éü Ltr. Törvényben

foglaltakat illetve ezer törvénnyel összhangban a Nemzeti kömyezetvédelmi
célá{lapotokat és előírásokat figyelembe kell venni.

(5) 2002, január l_jén hatályba lép a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének fettételeiről szóló 98/2001. (\i'I. 15,) Korm. rendelet, ezzel egyidejúleg a
veizélyes hulladékokról szóló mód. 10211996. (W. 12.) Korm. rendelet hatáJyát veszti

25.§.

saiátos ioeintezménvek

Azokat a területréSzeket, amelyek a szabályozás közuthoz tartozó terúletként jelól, az építési

telek kialakitása során útként kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegy-'ezni.
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26.§.

Egvéb rendelkezések

(1) A szabályozási terven jelölt 013 brsz. területen lévő ipari gazdasági teűletre szabá{yozási
tervet kell készíteni, a részletes program ismeretében,

(2) Jelentősebb környezeti hatású beruházások esetén az engedélyezési eljárásba minden
esetben be kell vonni a környezetvédelmi hatóságot.

(3) Termófold más célú hasznosítása előtt minden esetben szükséges az illetékes foldhivatal
engedélye. A végleges, más célú hasznosítás előtt kérelem, vázrajz, teületkimutatással
lehet a körzeti öldhivataltól kérni az engedélyt, míg az idóleges más célú hasmosítás
esetén a fentiekhez csatolni kell a rekultivációs tervet, melyet agronómiailag indokolni
kell. (1994. évi LV. tv-ben foglaltakat kell figyelembe venni.)

(a) El kell készíteni a település ktrl- és beltertiletének csapadékviz-elvezetési valamint a
belterületi szennyvízhiáLlózatának kiviteli terveit.

V. fejezet

27.§.

záró rendelkezések

(1) A jelen helyi építési szabilyzat és a mellékeltét képező Inil- és belteruleti szabayozási
terv 2002. július 1. napjan lép hatályba.

(2) A jelen helyi építési szabályzat jóvahagyásával Hangony község egyszenisített összevont
rendezési terve (Tsz. 003/90) hatiilyát vesái, kivételt képez a,flangonl-tó körüli teíúlet
szabályozási terve és ennek helyi építési szabályzata".

(3) A belteruletbe vonással és a múvelés alóli kivonással ütemezetten igénybe vehetó
fejlesaési területeket a tényleges igénybevételt megelóző átmeneti idószakban a
Öldtörvény vonatkozó előirásai szerint a jeleniegi haszná{ati módjuknak megfelelóen kell
művelni, hasznosítani.

(4) Jelen hell építési szabáLlyzat elóírásait a hatáLlyba lépést kóvetően a még el nem bíriilt,
folyamatban lévő rigyekben is alkalmazni kell.

Hangony, 2002. június 25.

Schlögl Zoltánié
körjegző

!,, '-;! *
Jvlk[(ait v-<:l*',,J)
Han§oniyi Ltkzló
polgárt&ester



Záradék:

Ezen rendelet a Képviseló_Tesület 2002. június 25. napján megtartott ülésén kihirdetésre

került-

H a n g o n y, 2002. június 25.

' ,..:,_'_. ',',_nj._j
Schlögl Zoltánné

körjeglző



1. sz melléklet

HANGoNY

IIrsz/alrészlet

03la,c

03ó

09k

010

OI1la-c

o72

013/a,c

013/b

014

016/8a" c, d

016/8b

O21/7a,b

02|/7d

043

044

045/7

045/2

046114 d,,f

046l7c

04,I

052

060/a, c

060ö, d

082l2b, c, f

lVIűvelési ág

erdó

gyep

gyep

kivett

gyep

kivett

gyep

kivett

kivett

gyep

kivett

gyep

kivett

kivett

kivett

kivett

kivett

gyep

kivett

kivett

kivett

kivett

gyep

gyep

08212d

080/1

088

089

090/8

090/9

090/10a

090/10b

090/l5a

090/80

09l/8a

091/8b

091l9a, c

091l9b

091/l4

09),l20

o97/2l

09Il22

091/28

a9Il29

09ll40

091/4|-44,46

091l45

091/49

kivett

ÉJ9P

kivett

kivett

erdó

erdó

erdó

legeló

legelő

erdő

erdő

gyep

gyep

erdő

erdó

erdő

gyep

erdó

gyep

erdó

l\lvÉlt

erdó

kivett



[Irszlalrészlet

09 i /51

091/53a

091i 5 5

091l60a, c

091/60d

09I/61

091l62

09ll63

09ll64

a9íl70a

09I170b

091,/7I

093

094l4

0941,7

094l9

095

09614a,b

096l},1a

U9o/ l lo

a96l12a-c

096l14

096/15-16

096l17

0107

0172l76

0116/1

0116i2b, h

011ó2c, f
01 16i2g

012l /3

Művelési áe

gyep

gyep

kivett

gyep

erdő

gyep

kivett

gyep

gyep

erdő

gyep

gyep

kivett

gyep

erdő

gyep

kivett

kivett

erdó

gyep

gyep

erdő

gyep

kivett

kivett

gyep

erdó

erdó

gyep

gyep

012117-8

C12I19a, c

012ll9b

0i21/10a_ b. f
0121/10c, d

0121l12

0121/15

0121/16

0lzll|7b
0122l2

0l22l3a

ol22l4

0|22l5a, c

0I22l5b

0123l5-,7

0I23l10a

0123llob

0\23l12

o\3l14-17

a125i2
nr1(/1o

0l25l21

0125l22

0125l24-26

o125l28-29

0126

01]0

013ll2-6

0131/8-i0

013 1i 12-15

0131/16_17

gyep

kivett

gyep

gyep

gyep

gyep

kivett

erdő

kivett

gyep

kivett

gyep

erdő

kivett

erdó

gyep

kivett

erdő

gyep

erdő

gyep

gyep

kivett

kivett

gyep

gyep

gyep

gyep

gyep

kivett



Hrsz./alrészlet

0131l19-20

0133/l -3

0134/l2-I8

0135/l

0138

0l41/1l

oI4I/14

o474611

04746l5

04146/6

04146/8

05086/

05087/

05088/

05089/a

05089/b

05l02/

05l07

Művelési áe

gyep

kivett

gyep

kivett

erdó

erdő (kivett?)

gyep

gyep

kivett

erdő

erdó

kivett

gyep

gyep

erdő

gyep

gyep

erdő
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