1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK
Településszerkezeti terv módosítása
….…/2021.(…..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel
Helyi építési szabályzat módosítása
….…/2021.(…..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

…/2021.(…) HATÁROZAT
Tárgy: Településszerkezeti terv módosítása
Homokmégy Község Képviselő-testülete településszerkezeti tervét az alábbiak szerint
módosítja:
1.) A településfejlesztési döntés alapján:
a) Az 1. melléklet szerint falusias lakóterület helyén iparterületet, iparterület helyén
mezőgazdasági üzemet jelöl ki.
b) A 2. melléklet szerint mezőgazdasági terület rovására a falusias lakóterületet kiterjeszti
és kereskedelmi szolgáltató területet jelöl ki falusias lakóterület helyén.
c) Iparterület helyén mezőgazdasági üzemet jelöl ki a 3. melléklet szerint.
d) Gazdasági területet általános mezőgazdasági terület rovására a 4. melléklet szerint
kiterjeszti.
2.) Területrendezési tervi megfelelés érdekében általános mezőgazdasági terület helyén
véderdőt jelöl ki a 5. melléklet szerint.
3.) Biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében általános mezőgazdasági terület helyén
erdőt jelöl ki a 6. melléklet szerint és hektárban számolva 20,19 biológiai aktivitásérték
többletet rögzít.
4.) Állami adat átvételeként a régészeti lelőhelyeket a 7. melléklet szerintiekkel kiegészíti.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

…/2021. (…) határozat 1. melléklete

…/2021. (…) határozat 2. melléklete
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…/2021. (…) határozat 3. melléklete

…/2021. (…) határozat 4. melléklete

…/2021. (…) határozat 5. melléklete
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…/2021. (…) határozat 6. melléklete

…/2021. (…) határozat 7. melléklete

5

Homokmégy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021.(...) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályokról szóló 7/2010. (XI.03.)
önkormányzati rendelet módosításáról1
Homokmégy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja valamint,
az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárásban véleményezési jogkörében
eljáró államigazgatási szervek és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével
figyelembe véve az Ügyrendi Bizottság véleményét is a következőket rendeli el:
1.§ A helyi építési szabályokról szóló 7/2010. (XI.03.) rendelet (a továbbiakban: R. ) 4.§ (1) c) pont
helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) különleges beépítésre szánt,amely:
ca) Falusi turizmus terület
cb) Mezőgazdasági üzem”
2.§ A R 7.§(2)d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) Építménymagasság:
da) a db) pontban foglalt eltéréssel: max 4,5 m
db) (Lf-1*) építési övezetben az utcai telekhatártól legalább 15 m-re lévő gazdasági célú
építmények: max 7,5m”
3.§ (1) A R 10.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az egyéb ipari terület:
a) (Gip-1) agráripari-,
b) (Gip-2) településgazdálkodási-,
c) (Gip-3) általános építési övezetekre tagolódik
(2) A R 10.§ a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) (Gip-3) építési övezet előírásai
a) az építési övezetben elhelyezhető:
aa) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú épület
ab) szolgálati lakás, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a
használó és a személyzet számára
ac) iroda
ad) a termeléssel összefüggő szociális épületek
b) Kialakítható telek: min 1200m2
c) Beépítés módja: szabadon álló
d) Beépítettség: max 50%
e) Építménymagasság max 9 m
f) Zöldfelület: min 25%
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2020. szeptemberi partneri egyeztetésre bocsátottak fekete színnel, 93/2020.(XII.07.)határozat szerinti módosítás
kékkel
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4.§ A „Mezőgazdasági üzem című 10/B.§-sal egészül ki:
„10/B.§ Mezőgazdasági üzemi terület előírásai
(1) elhelyezhető:
a) elsősorban gazdasági tevékenységi célú építmény (beleértve a nagylétszámú állattartást
szolgálókat is) és azok kiszolgáló építményei és szociális épületei
b) kereskedelmi, szolgáltató épület,
c) iroda,
d) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül lakás
(2) Telek területe legalább. 1200 m2
(3) Beépítési mód szabadonállóan legalább az adott oldalon mért homlokzatmagasságnak
megfelelő elő-, oldal- és hátsókerttel.
(4) Beépítettség: max 40%
(5) Beépítési magasság: max 9 m épületmagassággal meghatározott, a toronyszerű
műtárgyak, tárolók magassága max 30m.
(6) Zöldfelület: min. 40%
(7) (Mü*) védett területen lévő mezőgazdasági üzemi területi építési övezetben kizárólag a
legeltető állattartással kapcsolatos építmények helyezhetők el a (2) –(6) bekezdés szerinti
feltételekkel.
5.§ A R 27.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.§ Homokmégy településképi rendeletében szabályozott helyi védettségű épületeket a
szabályozási terv és a HÉSZ 3. függeléke tartalmazza.”
6.§ A R 30.§(2) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:
„e) Toronyszerű műtárgy, tároló: Magasságához képest kis alapterületű, ömlesztett,
illetve szemes termények, vagy folyékony anyagok tárolására alkalmas épített
vagy szerelt műtárgy.”
7.§ E rendelet hatályba lépését követően R
(1) a) Igazgatási terület m=1:16 000 méretarányú (SZ-1) szabályozási terv e rendelet 1.
melléklete szerint módosul.
b) Beépítésre szánt területek m=1:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási terv:
ba) 5.3. szelvénye helyébe e rendelet 2/1. melléklete,
ba) 5.7. szelvénye helyébe e rendelet 2/2. melléklete,
bc) 6.6. szelvénye helyébe e rendelet 2/3. melléklete,
bd) 8.9. szelvénye helyébe e rendelet 2/4. melléklete
be) 9.8. szelvénye helyébe e rendelet 2/5. melléklete
be) 9.9. szelvénye helyébe e rendelet 2/6. melléklete
bf) 10.10. szelvénye helyébe e rendelet 2/7. melléklete lép
c) Régészeti lelőhelyeket tartalmazó 4. függelék e rendelet 1. függelékével egészül ki.
(2) Hatályát veszti a R
a) 3.§(4) bekezdése,
b) 6.§(3) bekezdése,
c) 7.§ (6) bekezdés f) pontja,
d) 10.§(3) bekezdés g) pontja és (6) bekezdése
8.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerősen el nem bírált ügyekben is, ha az
építési tevékenységet vagy a telekalakítást kérelmező számára kedvezőbb.
Tapolcsányiné Varga Krisztina
polgármester

Csefkóné Busa Andrea
jegyző
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1. melléklet a …/2021.(…) önkormányzati rendelethez
1. tervrészlet
Igazgatási terület m=1:16 000 méretarányú (SZ-1) szabályozási terve az alábbiak szerint
módosul.

2. tervrészlet
Igazgatási terület m=1:16 000 méretarányú (SZ-1) szabályozási terv az alábbi két régészeti
lelőhellyel egészül ki:
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1. függelék a …/2021.(…) önkormányzati rendelethez
A R Régészeti lelőhelyek megnevezésű 4. függeléke az alábbiakkal egészül ki:
Azonosító
62056
62062

Név
Öregcsertő - 3. sz. lh. (Kustár R.)
Öregcsertő - 5. sz. lh. (Kustár R.)

Hrsz
032/13
011/7, 011/5, 011/6, 011/8

