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KISGYŐR KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
32. § (1)b) bekezdés szerinti egyszerűsített eljárás alapján
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I.TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
Nem változik

II.HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……………… számú önkormányzati rendelete
Kisgyőr Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2004.(X.26.) számú
ökormányzati rendelet módosításáról
KISGYŐR Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 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 33. § (1) d) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljárva, a partnerségi egyeztetés szabályaiban
megjelöltek, a partnerek, érintett területi, véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1.§
Kisgyőr Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2004.(X.26.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) 29 §. (14) bekezdés c) pontja hatályát veszti.
2.§
A R. kiegészül 40/A §-sal
40/A §
(1)Valamennyi építési övezetben elhelyezhető műtárgy legnagyobb építmény
magassága technológiától függő legmagasabb értéke - mobil átjátszó torony
esetében - 35 m.
(2)Ajánlott védőövezet a szakirodalom szerint lakóépülettől min. 50 m, oktatási
épülettől pedig min. 200 m.
3.§
Jelen rendelet előírásait a rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
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4.§
A rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Kisgyőr, 2017. május…..

…………………………………..

……………………………………..

Polgármester

Jegyző

Záradék:
A rendelet a 2017. …………….. napján kihirdetve.

Kisgyőr, 2017. …………..

PH

……………………………
Jegyző

