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Homokkomárom Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2020. (…) Önk. rendelete 

Homokkomárom község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

5/2006. (IX.28.) sz. Önk. rendelet módosításáról 

Homokkomárom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, az abban foglalt 

államigazgatási szervek továbbá a partnerek véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli 

el: 

1. Módosító rendelkezések 

1. § Homokkomárom község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

5/2006. (IX. 28.) sz. Önk. rendelete (továbbiakban: HÉSZ) 15. § (3) bekezdése az 

alábbira módosul:  

„(3) Má-1 övezetben építési tevékenység az alábbiak szerint végezhető: 

a) Növénytermesztés, állattartás, állattenyésztés, halászat, továbbá az ezekkel 

kapcsolatos, helyben megtermelt termék feldolgozására, tárolására szolgáló 

építmények helyezhetők el. 

b) Legkisebb kialakítható telek mérete: 1500 m
2
 

c) Legkisebb beépíthető telek mérete: 2500 m
2
 

d) Legnagyobb beépíthetőség mértéke: 3% 

e) Az építménymagasság legnagyobb mértéke: 4,0 m és az épület legmagasabb 

pontja az 5,0 m-t nem haladhatja meg. 

f) Épületet a telekhatártól legalább 5 m távolságban lehet elhelyezni. 

g) Terepszint alatti épület és dombház az f) pontban magállapított távolságok 

megtartásával helyezhető el.” 

2. § A HÉSZ 15. § (7) bekezdése az alábbira módosul: 

„(7) Mk-2 övezetben építési tevékenység az alábbiak szerint végezhető: 

a) Növénytermesztés, borászati tevékenység, továbbá az ezekkel kapcsolatos, 

helyben előállított termék feldolgozására, tárolására, árusítására szolgáló 

építmények helyezhetők el.  

b) Amennyiben az azonos családi termelői körhöz tartozó birtoktest nagysága eléri 

az 5 ha nagyságot, úgy a birtoktesthez tartozó telken birtokközpont és kiegészítő 

központ létesíthető. Birtokközponton és kiegészítő központon az (1) bekezdésben 

felsoroltakon túl lakóépület és szálláshelyet is magába foglaló vendéglátásra 

alkalmas épületek is elhelyezhetők. 

c) Legkisebb kialakítható telek mérete: 1500 m
2
 

d) Legkisebb beépíthető telek mérete: 2500 m
2
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e) Legnagyobb beépíthetőség mértéke: 3%, de birtokközponton és kiegészítő 

központon együtt 40%. 

f) Az építménymagasság legnagyobb mértéke: 5,5 m, de birtokközponton és 

kiegészítő központon 7,5 m. 

g) Épületet a telekhatártól legalább 2 m távolságban lehet elhelyezni. 

h) Terepszint alatti épület és dombház a g) pontban magállapított távolságok 

megtartásával helyezhető el.” 

 

2. Záró rendelkezések 

3. § E rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

Homokkomárom, 2020. … 

 

 Singula Ferencné dr. Szigeti Ildikó 

 polgármester jegyző 
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Kihirdetve: … 

 

  dr. Szigeti Ildikó 

 jegyző 


