Gellénháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (…) önkormányzati rendelete
A helyi építési szabályzatról szóló
15/2007. (XI. 19.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján meghatározott partnerek és
az ugyanezen Korm. rendelet 9. számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek
és az érintett területi és települési önkormányzatok, valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerint
a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Gellénháza Község Helyi építési szabályzatáról szóló 15/2007. (XI. 19.) sz. önkormányzati
rendelete (továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező „GELLÉNHÁZA SZABÁLYOZÁSI
TERVE” című, SZA-2 rajzszámú tervlap a jelen rendelet 1. mellékletét képező szabályozási
terven lehatárolt tervezési területen belül a tervlapon ábrázoltak szerint módosul.
2. § A HÉSZ 8. § (2) bekezdés 5. pontja a következőre módosul:

Elhelyezhető
épületek száma
Több épület létesíthető

A beépítés paraméterei
Az övezet telkein
Megengedett legkisebb
Előkert
Oldalkert
5m
3,5 m

Hátsókert
7m

Beépítési mód
függvényében
Szabadon álló

3. § A HÉSZ 8. § (2) bekezdés 6. pontja a következőre módosul:
Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések
Megengedett építménymagasság: 7 m
4. § (1) E rendelet az elfogadást követő 20. napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
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