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Hangony Község Önkorm ányzatának Képviselő - Testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §ában, valamint az építetíkömyezet alakításáról szőlő 1997 . évi LXXVII. Törvényben kapott
felhatalmazás alapján az építéshelyi rendjéról alkotott 11/2002. (VI. 25,) számú rendeletével
elfogadott Hangony község helyi építésiszabályzataról és szabályozási tervéról szóló
rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

Ár,ru,Álvos RENDELKEzÉsEK
1. §.

Jelen rendelet hatálya Hangony község külterület 052llrsz.-űt mezőgazdasági úí,a 047 ítsz.-ú
kültenileti Út, valamint a 049/1 hrsz.-ú ingatlan keleti és déli telekhataía által haárolt teriiletre
terjed ki.
2. §.

Jelen rendelet tatlalmazza a Helyi EpítésiSzabályzat módosítását, a kültenileti Szabályozási
Terv (M: 1 : 10000 ma és 1 : 4000 ma.) vonatkozó részénekmódosítását, az 1 . §-ban
meghatározott teúletre.
3. §.

A

1112002. (VI. 25.) számú rendelet 9. § ,,Gazdasági területek" fejezetének 2, Ipari terület c.

bekezdés felsorolása kiegészül.
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jelú építésiövezettel

melynek előírásai az alábbiak:
tervezett iparterület, külterületen a 049/1 hrsz.-ú ingatlanon.
a.) Kialakítható legkisebb telekteület: 5000 m2
b.) Beépítésimód: szabadonálló
c.) Beépítettséglegnagyobb mértéke30 % lehet.
d.) Megengedett legnagyobb építménl,rnagasság: 7 ,5 m
e.) BeéPÍtésfeltétele legalább részleges közművesítettség. Szennyvízcsatoma hianyában
zitrt szennyvizíároló alakítandó ki.
f.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %
g.) A 04911 hrsz.-ú ipari telephely délkeleti telekhatárrinál a Mocsolyás tanya felől a telken
belül 10,0 m-es védőerdősávot kell telepíteni, területén beültetési kötelezettséggel.

,)

4. §.

Beépítésrenem szánt területek

Az

alaprendelet ,,Közlekedési területek és létesítmények"fejezetének 4. bekezdésének 5.
pontja kiegészül az alábbiakkal.
A 052 hrsz.-ú és a 086 btsz.-ű mezőgazdasági út szabá|yzási szélességétlegalább a
csomópont és az ipari telephely bejárata közötti szakaszíín10,0 m szélességben kell
biáosítani a vétrhatő forgalom miatt (elenleg ez megk özelitően 4,0 m).

5. §.

záró rendelkezések
(1) Jelen Helyi EpítésiSzabályzaí módosítása, valamint a belteületi Szabályozási Terv
módosítása 2010. január 1. napján lépnek hatályba.

(2)

H

E rendelet haályba lépésévela jóvráhagyott Helyi ÉpítésiSzabáIyzat és a Szabályozási
Terv vonatkozó részei ajelen szabá7yozási elóírások szerint módosulnak.
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