
Hangony Ktizség Polgármesterének

11/2020. (XI.18.) iinkormányzati rendelete

a Hangony Kiizségi ÖnkormányzatKépvisel - Testiilete Hangony Kiizség Helyi Építési
Szabályzatár l és Szabályozási Tervér l szóló lll2002. (VI.25.) iinkormányzati

rendeletének módosításáról

Hangony Kcizség Polgármestere a katas r favédelemr 1 és a hozzá kapcsolódó egyes

torvények módosításár I sz l 2011. évi CXXVIII. tcirvény 46. (4) bekezdésében, az épített
kornyezet alakításár L és védelméról sz I 1997, évi LXXVIII. tcirvény 62. (6) bekezdés 6.

pontj ában, valamint a 13. ( 1 ) bekezdésében kapott felhatalm azás a|apján, az Alaptórvény 32.

cikk (1) bekezdés a) pontj áhan meghatározott feladatkorében ellárva a teleptilésfejlesáési
koncepcióról, azintegrált teleptilésfejlesáési stratégiáról és a telepiilésrendezési eszkozól<róI,
valamint egyes telepiilésrendezési sajátos jogintézményekr l szóló 3I4l2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 42. (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogk rében eljáró államigazgatási
szervek véleményének kikérésével a partnerségi egye etést kovet en Hangony Kozség Helyi
Építési SzabáIyzatár I és SzabáIyozási Tervér l szóló 11l20O2. (VI.25.) onkormányzati
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.

(1) A Hangony Kozség Helyi Epítési Szabályzatáról és SzabáIyozási Tervér 1 sz I 11l20O2.
(VI.25.) cinkorményzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. (2) bekezdés 8. pontja
helyébe a kovetkezó 8. pont keri,il:

8. Mez gazdasági tizemi teri.ilet: rÜ-Vtg-2

a) Alakítható legkisebb telekterrilet: 1500 m2;
b) Alkalmazhat beépítési mód: szabadonáLl ;

c) Telekre vonatkoztatott legnagyobb beépítettség: 30%;
d) Telekre vonatko atott megengedett építménymagasság: 6,0 m;
e) Minimálisan alakítandó zoldfeltilet: 55%;

f) Az ovezeten beltil elhelyezhet lakóéptil et, mezó- és erd gazdálkodási
({izemi) építmény.

g) Egy építési telken beliil csak egy lakóéptilet építhet , melyben
legfeljebb két onálló rendeltetési egység (lakás) helyezhet el.

h) Beépítés feltétele: legalább részleges kozm vesítettség.

(2) 
^ 

Rendelet 10. (2) bekezdése a kovetkezó 9. ponttal egésztil ki:

9. Kiilonleges idegenforgalmi tertilet: rÜ-t ovezets

Az óvezet ,t bb, onálló rendeltetési egységet magában foglaló, 6,5 m-es
építménymagasságot meg nem haladó, jellemzóen idegenforgalmi és lakó funkciójri,
ezen beliil a falusi turizmust kiszolgáló funkciójri épriletek elhelyezésére szolgál.

a) Alakítható legkisebb telekteriilet: 1000 m2;

b) Alkalmazhat beépítési mód: szabadonálló (kialakult);
c) Telekre vonatkorta''rifi legnagyobb beépítettség: 30 %;
d) Telekre vonatkoztatott megengedett építménymagasság: 6,5 m;



e) Minimálisan alakítandó zoldfeliilet: 40 %;

D Az civezetben elhelyezhetó:
fa) lakóéprilet,
fb) kereskedelmi szolgáItató, vendég|át , szálláshely szolgáltató éptilet,
fc) sportépítmény,
fd) mez - és erd gazdasági (nem nagyizemi) építmény.

g) Beépítés feltétele: legalább részleges kozm vesítettség;
h) Országos jelent ségri tájképvédelmi teriileten, illetve más természetvédelem alattáI|

terí.iletek szomszédságában az épileteket, építményeket természetes hatást kelto,
hagyományos tomegformálás, tájba ill módon kell kialakítani.

2.

A Rendelet a kovetkez 18/A. -sal egésziil ki.

18/A.

A Hangony }48l2helyrajzi szám ingatlant érint en uj régészeti lel hely keriilt kijelolésre.
A Teleptilésrendezési Terv módosítását kovet en a teniletentervezett beruházás engedélyezési
folyamatába sziikséges bevonni a Borsod -lxbai|-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építési és

Örokségvédelmi Os áIyát Várhatóan szi.ikségessé válik a régészeti lel hely tewezet|

foldmunkát áItaI érintett tertilet foldmunkékatmegelózó, elózetes feltárása. A régészeti feltárás

módját (teljes feltilettí megelózó feltárás, régészeti megfigyelés és annak keretében végezhet

bontómunka) a tewezett beruhé.zás engedélyes és kiviteli terveinek ismeretében határozzák

meg.

(1) Hangony kozség egységes szerkezetu Kiilteriileti Szabályozási tewe módosul a jelen
rendelet 1 számu melléklete szerint.
Rajzszám: T-2lM-|

(2) A SzabáIyozási Tervben a módosítással nem érintett teri.iletrészek szabályozása
v áItozatlanul érvényben marad.

Ez arendelet a kihirdetését kovet napon lép $.!,1,|yba és az a " kovet napon hatá|yát vesái.; ''{"

3.

Kovács Béla Szilárd
polgármester

kihirdetési záradék:

é#=- . .\,
\- z Y ) " --<-/-----? - dr. Sallai Attila
jegyzó

A rendelet kihirdetésre keriilt 2020. november 18. napján.



IIl2020. (XI.18.) cinkormányzati rendelete 1. melléklete

M-l JELU MODOSITAS: A SzabáIyozást Terv ovezeti szabáIyozásának módosítása a kiilteriileten

A módosítással érintett teríilet lehatárolása:

A Telepiilésszerkezeti Terven jel lt teriiletfelhasználási egység, yéitozás a 04812 hrsz. ingatlant és

k myezetét érinti.

A módosítás leírása:

A 04812 helytajzi szátm mez gazdasági teriiletként, M-T mezógazdasági teriilet, tanya besorolásri

ingatlan és k myezete rendeltetésének ,,Kiil nleges, beépítésre nem szánt mez gazdar'ági twemi
teriilet"-re Kii-mg-2 besorolásra t rténó yáItoztaíása.

Módosuló Szabályozási Terv részlete
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A módosítás tervszám az T-2lM-1

Késztilt az állarrti alapadatok felhasználásával Tervezó: Lautner Em ke TT/1-05-0079
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