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E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. október 3-án 
tartandó rendkívüli ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Az 1545/15 hrsz-ú – államilag kiemelt fejlesztési 
területé nyilvánított - ingatlant érintő beruházás HÉSZ módosításának 
elfogadása 
 
Iktatószám:  
Melléklet: 1. Elfogadási dokumentáció 
 2. Egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve 
 3. Állami Főépítész záróvéleménye 
 4. Rendelettervezet 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Polgármesteri Iroda 
 dr. Baracsi Viktória főépítész 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Gazdasági, településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 29. § (2) bekezdés 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

SZMSZ 29. § (2) bekezdés 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
 
  .......................................................................................................................  
 
A határozatot kapják: 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A tervezett fejlesztést a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához 
kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a 
268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánította. 

 
A fenti beruházás megvalósításához szükséges előkészületek, az infrastruktúra kialakítása és az 
Intézet engedélyezési terveinek kidolgozása megkezdődött.  

 
Szeptember 3-án Pécsen, a komlói börtön beruházás tárgyában, hatósági koordinációs értekezletet 
tartottak. Eredményeként az Állami Főépítész kérte a város HÉSZ-ben a tereprendezéshez és a 
beültetési kötelezettséghez tartozó előírások módosítását, pontosítását. 
 
A módosítás kiemelt fejlesztési területként kezelt, ezért a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 32. §. (6c) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a módosítási eljárás 
tárgyalásos eljárásként került lefolytatásra. 
 
A tárgyalásos eljárás a településrendezési eszköz tervezetének, a 16/2014. (X. 27.) önkormányzati 
rendelettel elfogadott SZMSZ IX. sz. függelékében szereplő partnerségi rend szerinti 
véleményezéssel indult. 

 
A fenti módosítási szándékokat tartalmazó dokumentáció, partnerségi rend szerinti véleményezése 
lakossági fórum keretében 2019. szeptember 12.-én megtörtént, a partnerek részéről észrevétel nem 
érkezett. 

 
Ezt követően a módosítási dokumentációt a partnerségi egyeztetést lezáró döntéssel együtt az állami 
főépítész részére megküldtük. Az október 2-án megtartott egyeztető tárgyaláson a dokumentációval 
kapcsolatban az államigazgatási szervek részéről kifogás nem érkezett, az anyaggal és annak 
tartalmával egyetértettek. (2. mellékletben) 

 
Az Állami Főépítész a megküldött dokumentáció és a lefolytatott egyeztető tárgyalás alapján a 
településrendezési terv elfogadását, jóváhagyását javasolta. Az elfogadási dokumentációt az 1. sz. 
melléklet, az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét a 2. sz. melléklet, a záró véleményt a 3. sz. 
melléklet, míg a rendelettervezetet a 4. sz. melléklet tartalmazza.  

 
Előzőek alapján, a kiemelt beruházásként kezelt fejlesztési területet érintő, helyi építési szabályzat 
módosítása jóváhagyható. 

 
Jelen előterjesztés szöveges része a rendelettervezet indokolásaként is szolgál. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények figyelembevételével a határozati 
javaslatot, és az előterjesztés 4. mellékletét képező rendelettervezetet elfogadni szíveskedjék! 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági 
és településfejlesztési, valamint a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési bizottság állásfoglalásának 
figyelembevételével megtárgyalta a város helyi építési szabályzatát érintő módosítás lezárását és 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1) A képviselő-testület az előterjesztésből megismerte a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítészének végső szakmai véleményét és megtárgyalta a város helyi építési 
szabályzatának módosításáról szóló - 1. melléklet szerinti - dokumentációt. 

2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Étv. 8.§ (4) bekezdés alapján a jelen 
határozat 3.) pontja szerint módosított terv nyilvánosságáról gondoskodjon, valamint a 
Korm. rendelet 43.§-a szerint 15 napon belül küldje meg a tervet, véleményezésében részt 
vett államigazgatási szerveknek és szakmai vizsgálat céljából az állami főépítésznek, 
majd ezt követően az önkormányzati tervtárnak. 

3) A képviselő-testület utasítja a városi főépítészt, hogy a jóváhagyott tervet 
sokszorosíttatást és záradékoltatást követően adja át a hatósági és adóirodának, valamint 
küldje meg az eljárásban közreműködő államigazgatási szerveknek, továbbá a központi 
tervtárnak. 

 
 
 
Határid ő:  értelem szerint  
Felelős: dr. Baracsi Viktória főépítész  
 
 
 
 
Komló, 2019. október 3. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 



 

KOMLÓ VÁROS 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 
MÓDOSÍTÁSA 

 

 
T ÁR G Y AL Á S O S  E L J Á R Á S B A N  

 
 

E L F O G A D Á S I  D O K U M E N T Á C I Ó  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

2019. OKTÓBER 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 

 
 
 
 
 

I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
 
 

1. ELŐZMÉNYEK ................................................................................................................. 4. 
2. A MÓDOSÍTÁS HELYSZÍNE ............................................................................................ 5. 
3. A MÓDOSÍTÁS BEMUTATÁSA ........................................................................................ 5. 
4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK .................................................................................... 5. 
5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ EGYEZŐSÉG ............................................... 6. 
6. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA .................................................................... 6. 

 
 
 

II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

 
7. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE ................ 7. 
 

 
 

III. MELLÉKLETEK 
 
 
 

1. MELLÉKLET: 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATA A HÉSZ MÓDÓSÍTÁSRÓL 
ÉS A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL 
 
2. MELLÉKLET: 
ÖSSZEFOGLALÓ JEGYZŐKÖNYV A PARTNERSÉGI ELJÁRÁSRÓL 
 
3. MELLÉKLET: 
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATA A PARTNERSÉGI ELJÁRÁS 
LEZÁRÁSÁRÓL 
 
4. MELLÉKLET: 
AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓVÉLEMÉNYE 
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KOMLÓ VÁROS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 
 

I. JÓVÁHAGYÁSRA NEM KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 
 
1. ELŐZMÉNYEK 

 

 
Komló Város településrendezési eszközeinek jelen módosítása, az állami beruházásból 

megvalósuló büntetés végrehajtási intézet építéséhez kapcsolódó helyi építési szabályzat 
(továbbiakban:HÉSZ) módosítás. 

 
A tervezett fejlesztést a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához 

kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket a 
268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánította. 

 
A fenti beruházás megvalósításához szükséges előkészületek, az infrastruktúra kialakítása és az 
Intézet engedélyezési terveinek kidolgozása megkezdődött.  

 
Szeptember 3-án Pécsen, a komlói börtön beruházás tárgyában, hatósági koordinációs értekezletet 
tartottak. Eredményeként az Állami Főépítész kérte a város HÉSZ-ben a tereprendezéshez és a 
beültetési kötelezettséghez tartozó előírások módosítását, pontosítását. 

 
1.1. Hatályban lévő dokumentumok 

Jelenleg hatályos településrendezési eszközök a többször módosított 177/2010. (XII.17.) számú 
határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv és a többször módosított, 28/2012. (XII.15.) 
számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervek. 

 
Komló Város településrendezési eszközeinek jelen módosítása, nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű, állami beruházásból megvalósuló büntetés végrehajtási intézet építéséhez 
kapcsolódó helyi építési szabályzat (továbbiakban:HÉSZ) módosítás. 

 
Önkormányzat már korábbi eljárás során döntött a településrendezési terveinek módosítása esetén 
alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól (Komló város önkormányzat képviselő-
testületének 16/2014. (X.27) önkormányzati rendelete IX. Függeléke), melyeket jelen eljárás során 
is alkalmazni kíván. 

 
Előzőek alapján, Önkormányzat a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési 
eljárását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján tárgyalásos eljárásként 
kívánja lefolytatni. A tárgyalásos eljárás a vonatkozó kormányrendelet szakasza szerint, a 
partnerségi egyeztetés kezdeményezésével indul. 

 
A tervezett módosítás a város fejlesztési koncepciójában megfogalmazottakkal összhangban van, a 
fő infrastruktúra hálózatot nem érinti. 
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Komló Város Önkormányzata megbízta az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft-t településfejlesztési 
döntésében meghatározott tervezési munka elvégzésével. A tervezési munka a generáltervezéssel 
megbízott tervező cégnél Dr. Kovács Péter településrendező tervező (TT-02-0656) irányításával 
készül.  
 

2. A MÓDOSÍTÁS HELYSZÍNE 
 

A módosítás Komló 1545/15 hrsz-ú ingatlan területét érinti. 

 

3. A MÓDOSÍTÁSOK BEMUTATÁSA 
 
A módosítás célja a büntetés végrehajtási intézet tervkészítési folyamata során felmerülő, kérdések, 
alapján a HÉSZ hatályos előírásainak módosítása, pontosítása az állami beruházás 
megvalósíthatósága érdekében mint: 

 a beültetési kötelezettséggel kapcsolatos előírások pontosítása, 
 a tereprendezés építési helyen kívül történő módjának helyi szabályozása  

 
A módosítás kizárólag a helyi építési szabályzat szöveges rendelkezéseit érinti. 
 
4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 
Jelen módosítás Komló helyi építési szabályzatának szöveges részét érinti. 
 
A módosítás során áttekintettük a korábban, a tervkészítés során elkészült megalapozó 
vizsgálatokat és alátámasztó munkarészeket. Megállapítottuk, hogy a munkarészek Komló 
településrendezési terveinek készítésekor a településrendezési feladatnak megfelelően, a település 
adottságainak, valamint a településhálózatban elfoglalt helyének figyelembe vételével elkészültek. 
 
Előzőek alapján a megalapozó vizsgálatok, és alátámasztó javaslatok lényegi aktualizálására nincs 
szükség. 

 
4.1. KÖZLEKEDÉS 

 
Jelen módosítási eljárás nem érint közlekedési területet, közlekedést befolyásoló vonatkozása 
nincs. 

 
4.2. KÖZMŰELLÁTÁS 

 
A módosítással érintett helyszín közműellátása biztosított. 
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4.3.TÁJ ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, ZÖLDTERÜLETEK 

 
Jelen módosítási eljárás zöldterületet, zöldfelületet, erdőterületet nem érint, nemzetközi, országos, 
vagy helyi védelem alatt álló természeti értéket nem érint, a vizsgálataink során helyi vagy országos 
védelemre javasolható természeti érték nem került elő.   

 
4.4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

 
A módosítás a hatályos településrendezési eszközök eszközrendszerébe illeszkedik, az épített 
környezet alakítására vonatkozó előírások a kulturális értékek által megfogalmazott elvárásokkal 
továbbra is összhangban vannak. 
 
4.5. KÖRNYEZETALAKÍTÁS 

 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település egészére készülő 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” esetén környezeti értékelést 
kell végezni a várható jelentős hatások ellenőrzése érdekében. 
 
A települések egyes részeinek településrendezési eszközei kidolgozásakor, módosításakor a 
környezetre gyakorolt jelentős hatás(-ok) figyelembevételével dönt a döntéshozó elvégzésének 
szükségességéről. 
 
Jelen módosítás a beültetési kötelezettsége előírásának pontosítását és a tereprendezés 
elvárásainak rögzítését tartalmazza, mely módosítások jelentős környezeti hatást nem indukálnak, 
így a módosításhoz külön környezeti értékelés készítését nem igényelte a döntéshozó Komló Város 
Önkormányzata.  

 
 

5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ EGYEZŐSÉG 
 

Komló Város hatályos településrendezési eszközei a területrendezési tervek elhatározásaival 
összhangban vannak. Komló Város jelen módosítási eljárása nem tartalmaz olyan módosítási 
elemet, mely ezen változtatna. A módosítás során a szerkezeti terv nem módosul.  
 
Jelen eljárás nem tartalmaz olyan módosítást, mely az Országos Területrendezési Terv és a 
Baranya Megyei Területrendezési Tervének összhangi vizsgálatát indokolná. 
 
6. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS 
 
A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik. Komló Város 
településrendezési eszközeinek jelen módosítása nem tartalmaz olyan elemeket, mely az 
aktivitásérték egyensúlyának igazolását szükségessé teszi. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 

 
 

7. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDELET-TERVEZETE 
 
 

Komló város Önkormányzata Képviselő-testületének 
......../2019 (.....) önkormányzati rendelete 

a  Helyi Építési Szabályzatról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Komló város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. a) 
pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bek 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti államigazgatási szervek és egyéb 
érdekeltek véleményének kikérésével Komló város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/2012. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 
1.§ A város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban:R) 2.§ b) pontja helyébe a következő szövegrész lép: 

Háromszintes növényállomány: olyan fásított terület, vagy területsáv, ahol legalább egy nagy 
vagy közepes lombtömegű fa és legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje telepített 15 m-
enként és a többi felület a talajszinten gyeppel vagy talajtakaró növényzettel borított. Javasolt 
növényfajok a 2. függelékben. 

 
2.§ A R.  6.§ a következő bekezdéssel kiegészül: 

(19)  Tereprendezés építési helyen kívül a telekhatártól 1,0 méteres távolságban nem történhet, 
kivéve:  
a) az épület gyalogos és gépjárművel való megközelítésének előkertben történő biztosítását,  
b) előkerti gépjárműbeálló,  
c) kerti szabadlépcső, illetve  
d) kerti tereplépcső létesítését. 

 
3.§ A R. 18/A.§ a következő bekezdéssel kiegészül: 

(3) A telekhatár mentén a szabályozási terven meghatározott szélességben a háromszintes 
növénytelepítésről és folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. A háromszintes 
növényállomány szaktervező által készített kiviteli terv alapján létesíthető. 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

4.§ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 6.§ (18) bekezdése. 
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5.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.  
 
Komló, 2019. ………….. hó 
 
 

_________________________ 
dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

_________________________ 
Polics József  
polgármester 

 
Záradék: 
A rendelet kihirdetése ………. 

         dr. Vaskó Ernő 
         címzetes főjegyző 

 





EMLÉKEZTETŐ 

Komló Város szabályozási tervének módosítása a kiemelt beruházásként kezelt büntetés 
végrehajtási intézetet érintő HÉSZ módosításról 

 

A lakossági fórum időpontja: 2019.09.12. csütörtök 17:00 óra 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 2. emeleti Nagyterme 

Jelenlévők: Mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Polics József tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a Komló Város Önkormányzata 
jogszabályi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben 
meghatározottak, valamint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési 
stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelettel 
elfogadott SZMSZ IX. sz. függelékében szereplő önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
lakossági fórumot tart a szükséges Komló Város rendezési tervének tárgyi módosítási 
javaslatára vonatkozóan. Ezek után részletesen ismertette a megjelentekkel a HÉSZ 
módosítási javaslatokat. 

Felszólalások/észrevételek: 

Pista József (listás képviselő): A kiemelt beruházással kapcsolatos módosítási szándékkal 
egyetértet, de a helyszínt kifogásolta. A tervezett intézmény várható kivitelezéséről, a 
beruházás lebonyolításának ütemezéséről kérdezett. 

Polics József: A beruházással kapcsolatos kormány határozatban szereplő megvalósítási 
határidőkről és a jelenleg rendelkezésre álló információkról tájékoztatta a megjelenteket, és 
további kérdés észrevétel hiányában a lakossági fórumot lezárta. 

 

 

Összeállította: dr. Baracsi Viktória 

 

2019.szeptember 13. 

 

 



















Komló város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

......../2019 (.....) önkormányzati rendelete 

a  Helyi Építési Szabályzatról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Komló város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. a) 
pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bek 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete szerinti államigazgatási szervek és egyéb 
érdekeltek véleményének kikérésével Komló város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/2012. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ A város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban:R) 2.§ b) pontja helyébe a következő szövegrész lép: 

Háromszintes növényállomány: olyan fásított terület, vagy területsáv, ahol legalább egy nagy 
vagy közepes lombtömegű fa és legalább 40 db lombhullató vagy örökzöld cserje telepített 15 m-
enként és a többi felület a talajszinten gyeppel vagy talajtakaró növényzettel borított. Javasolt 
növényfajok a 2. függelékben. 

 

2.§ A R.  6.§ a következő bekezdéssel kiegészül: 

(19)  Tereprendezés építési helyen kívül a telekhatártól 1,0 méteres távolságban nem történhet, 
kivéve:  

a) az épület gyalogos és gépjárművel való megközelítésének előkertben történő biztosítását,  

b) előkerti gépjárműbeálló,  

c) kerti szabadlépcső, illetve  

d) kerti tereplépcső létesítését. 

 

3.§ A R. 18/A.§ a következő bekezdéssel kiegészül: 

(3) A telekhatár mentén a szabályozási terven meghatározott szélességben a háromszintes 
növénytelepítésről és folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. A háromszintes 
növényállomány szaktervező által készített kiviteli terv alapján létesíthető. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

4.§ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 6.§ (18) bekezdése. 
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5.§ (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvének való megfelelést szolgálja.  

 

Komló, 2019. ………….. hó 

 

 

_________________________ 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

_________________________ 

Polics József  

polgármester 

 

Záradék: 
A rendelet kihirdetése ………. 
 

         dr. Vaskó Ernő 

         címzetes főjegyző 

 

 


