
 
Dömsöd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete a 

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. 
§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési 
eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Tr.) 32. § (1) bekezdés c) pont és 32. § (6a) bekezdése c) pont szerinti eljárásban a Tr. 9. 
számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, és az érintett területi és 
települési önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek 
véleményének kikérésével Dömsöd Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII. 31.) önkormányzati 
rendeletét a következők szerint módosítja: 

 

1. § Jelen rendelet 1. sz. melléklete az SZT-1-M3 és SZT-1-M4 jelű Szabályozási Tervlap. 

 

2.§(1) Dömsöd Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII. 31.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) SZT-1 jelű szabályozási tervlapot módosítja e rendelet 1. sz. 
melléklete szerinti normatartalom. 

(2) HÉSZ 1.§ (2) bekezdése kiegészül e) és f) pontokkal: 

„e) SZT-1-M3: Szabályozási terv módosításaa 095/23 hrsz. ingatlanra vonatkozóan, mely módosítja az 
SZT-1 jelű tervlapot 

f) SZT-1-M4: Szabályozási terv módosítása a 0196/3, 0196/7-9 hrsz. ingatlanok területrészeire 
vonatkozóan, mely módosítja az SZT-1 jelű tervlapot” 

 

3.§ Dömsöd Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII. 31.) önkormányzati 
rendeletének 4.§-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki: 

„(11) Amennyiben egy telken belül különböző övezetek kerültek meghatározásra, akkor az így 
kialakult övezethatár által megosztott telekrészek területére kell a vonatkozó övezeti előírásoknak 
teljesülniük.” 

 

4.§Dömsöd Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 
az alábbi 16/A. §-al egészül ki: 

„A Gip-2* jelű ipari gazdasági övezet 
(megújuló energiatermelő építmények elhelyezését megengedő területek) 

16/A. § 

(1)  A Gip-2* jelű ipari gazdasági övezet a napelempark elhelyezésére alkalmas övezet, 
amelyben az energiatermelő rendszerek és az azok üzemeltetéséhez, kiszolgálásához 
szükséges építmények helyezhetők el. 

(2) A Gip-2* jelű építési övezet előírásai: 
a. Beépítési mód szabadon álló 
b. A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 10 % 
c. A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 40 % 



(3) A Gip-2* jelű építési övezetek területén 4 m előkerteket, 3 m oldalkerteket és 5 m 
hátsókerteket kell kialakítani.” 

 

Záró rendelkezések 

 

5. §E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

  ...........................................   ..........................................  

 Bencze István dr. Bencze Zoltán 
 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve 2018. február 21-én a Dömsödi Polgármesteri hivatal hirdetőtábláján (2344 
Dömsöd, Petőfi tér 6.) 

 

 

dr. Bencze Zoltán 
jegyző 

  



1. melléklet: Dömsöd Nagyközség 2/2018. (II.21.) Önk. rendeletének 1. számú melléklete 

 

SZT-1-M1 számú szabályozási tervlap kivágat 

 

DÖMSÖD SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK TERVLAP RÉSZLETE(M 1:4000) 

GUTAI BERTA TT/1 01-4858  



 

SZT-1-M2 szabályozásitervlapkivágat 

 

DÖMSÖD SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK TERVLAP RÉSZLETE(M 1:4000) 

 
GUTAI BERTA TT/1 01-4858 

 

  



JELMAGYARÁZAT 

 



 

 

 

 

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET HATÁRA (2018) 


