Gyékényes Község Önkormányzata Képviselőtestületének
4/2019.(IV. 18.) önkormányzati rendelete
Gyékényes Helyi Építési Szabályzatának
és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló
6/2007.(VI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyékényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A.§ (3) bekezdésében
és a 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az
Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Korm.
rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján a következőket rendeli el:
1.§
(1)

Gyékényes Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének
megállapításáról szóló 6/2007.(VI. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) az 1.
melléklet szerinti 5. melléklettel (SZT-1 jelű külterület szabályozási tervlap) egészül ki.

(2) A R. a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel (SZT-2/1, SZT-2/2 és SZT-2/3 jelű belterület
szabályozási tervlapokkal) egészül ki.
2.§
A R. 6. mellékletét képező SZT-2/2 és SZT-2/3 jelű belterület szabályozási tervlapok József
Attila utcával, az 544 hrsz-ú közúttal, az 543 és 544 hrsz-ú zöldterülettel és a 372/15 hrsz-ú
kavicsbányával határolt telektömbjének normatartalma helyébe e rendelet 3. melléklete
szerinti tervlap normatartalma lép.
3.§
(1) E rendelet 1.§-a az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és az
érintett államigazgatási szerveknek történt közlést követő 15. napon, de legkorábban a
kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba.
(2) E rendelet - az 1.§-ban foglaltak kivételével - az állami főépítész hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatalnak és az érintett államigazgatási szerveknek történt közlést
követő 16. napon, de legkorábban a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

Kisiván István
polgármester

Szarvas Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. április 18.
Szarvas Zsolt
jegyző

1. melléklet a 4/2019.(IV. 18.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 6/2007.(VI. 7.) önkormányzati rendelethez
SZT-1 jelű külterület szabályozási tervlap

2. melléklet a 4/2019.(IV. 18.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 6/2007.(VI. 7.) önkormányzati rendelethez
SZT-2/1, SZT-2/2, SZT-2/3 jelű belterület szabályozási tervlapok

3. melléklet a 4/2019.(IV. 18.) számú önkormányzati rendelethez
SZT-2/2-3/M jelű módosított belterület szabályozási terv kivonata.

