
TERVEZET 

 

Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

  

…./2020 (…. ….) önkormányzati rendelete 

 

a helyi építési szabályzatról szóló 17/2003. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Étv. 6. § (1) bekezdésében, illetve a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

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 28. § 

(1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. §  Koroncó Község Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 17/2003. 

(XII. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § az alábbi bekezdéssel 

egészül ki: 

 

„/3/ A jelen helyi építési szabályzat az SZT-1, SZT-2, SZT-3 és SZT-4 jelű, Tutiterv Kft által 

készített, 0106/01 munkaszámú, 2003.12. dátumú Szabályozási Tervvel együtt, a Dani 

István által készített SZTM-1, SZTM-2, SZTM-3, SZTM-4, SZTM-5 jelű módosított 

szabályozási tervekkel, valamint a Studio 2M Építész Iroda BT. által készített SZTM2-1 

és SZTM2-2. jelű, továbbá a Talent-Plan Kft. által készített SZTM2/M1 jelű módosított 

szabályozási tervekkel együtt érvényes.” 
 

 

2. §  Jelen rendelet mellékletei: 

 

1. melléklet (továbbiakban szabályozási tervmódosítás): Külterületi szabályozási tervlap: 

méretarány 1:5 000, tervszám: SZTM2/M1, munkaszám: 20084” 
 

 

3. §   A R. 4. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi ponttal: 

 

• „különleges terület - bánya terület  Kbb” 

 

 

4. §   A R. 22. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi ponttal: 

 

10. különleges terület - bánya terület  (Kbb)” 

 

 

 

 



 

5. §   A R. 24. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül: 

 

„/2./ A közutak és közterületek számára a szabályozási tervben meghatározott építési területet 

biztosítani kell. 

K0 közlekedési területbe a 83. sz. gyorsforgalmi út Koroncót érintő szakasza tartozik. 

K1 közlekedési területbe a 8418.sz. országos mellékút Koroncót érintő szakasza tartozik. 

Szabályozási szélesség: 16-30m. (meglévő belterületi szakasz:16m; új beépítésű 

területen a belterületi szakaszon: 30m) 

belterületen: Győri út, Hunyadi utca 

K2 közlekedési területbe a helyi gyűjtőutak tartoznak. 

Szabályozási szélesség: 16-22m. (meglévő belterületi szakasz:16m; új beépítésű 

területen a belterületi szakaszon: 22m) 

(belterületen: Szent István utca, Rákóczi utca, Szent László utca, Széchenyi utca; meglévő és 

tervezett településközi utak) 

K3 közlekedési területbe a helyi kiszolgáló utak tartoznak. 

Szabályozási szélesség: 12-16m 

K4 közlekedési terület a gyalogos utak területe 

Szabályozási szélesség: 3-8m” 

 

 

6. §  A R. kiegészül az alábbi 28/D. §-al: 

 

„28/D. § Különleges bánya terület (Kbb) 

/1./ Különleges, beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás 

céljára szolgáló terület (Kbb) övezet területén csak a bányászati tevékenységhez, a 

rendeltetésszerű használathoz kapcsolódó építmények, létesítmények helyezhetők el. 

/2./ Az övezet területén a beépítés mértéke legfeljebb 2% lehet. A beépítettségbe a kitermelés 

és feldolgozás technikai és gépi berendezései, valamint a tárolás mobil konténerei nem 

számítanak bele. 

/3./ A közterületi telekhatárok mentén és a villamos légvezeték védőtávolságának 5m-es sávja 

bolygatás mentesen, szabadon megtartandók. 

/4./ Az övezetben elvárt közművesítettség mértéke: hiányos közművesítettség. 

/5./ A bányatelek tájrendezési célja a mezőgazdasági művelésű terület visszaállítása (szántó 

vagy rét legelő). A rekultivációs munkálatokat a kitermeléssel párhuzamosan — nem csak a 

bányászati tevékenység felhagyása után — kell végezni. Az egyes területeken, ahol a 

kitermelés véget ért, a terepet a végleges formájában, az utóhasznosítási terveknek 

megfelelően rendezni kell. A rekultácivációt követően tájseb, roncsolt felület nem maradhat.” 

 

 

Záró rendelkezések 

 

7. §.   (1) Jelen rendeletet a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell. 

  (2) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépéstől 

számított 3. napon hatályát veszti. 

 

 

Koroncó, 2020. 

 



 

Radicsné Kincses Mária               dr. Cseresznyák Klára 

           polgármester                                                      jegyző 


