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Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2021. (…) Önkormányzati rendelete  

a Gyöngyösfalu község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 

10/2015. (IX. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Gyöngyösfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján 

és a 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az országos településrendezési 

és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alkalmazásával, a benne foglalt államigazgatási szervek 

továbbá a partnerek véleményének kikérésével a Gyöngyösfalu község Helyi Építési 

Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10/2015. (IX. 29.) Önkormányzati rendelet 

módosításáról az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

Gyöngyösfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyöngyösfalu község Helyi 

Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 10/2015. (IX. 29.) Önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási Terve az e rendelet 1. 

mellékletében lehatárolt változással érintett területen belül az ábrázoltaknak megfelelően 

módosul.  

 

2. § 

A HÉSZ 19. § új (11) bekezdéssel egészül ki. 

„(11) A KÖu-00 jelű övezet az országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak 

elhelyezésére kijelölt terület. Az övezet jellemzői: 

Út 
megnevezése 

Települési 
kategória 

Közút 
kategória 

Kezelő Védő-távolság 
(m) 

Szabályozási 
szélesség (m) 

Utcanév 

KÖu-00 
gyorsforgal

mi út 
K.II.B. 

KKK/Magyar 
Közút NZrt. 

külterületen 
100 

35-45 M87 

„ 

3. § 

A HÉSZ 2. függeléke kiegészül a jelen rendelet 1. függelékében ábrázolt 

mintakeresztszelvényekkel. 

 

4. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Gyöngyösfalu, 2021. … 

 

 

 Tóth Árpád Dr. Vaskó János 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 

Kihirdetve: … 

  Dr. Vaskó János 

 jegyző 
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1. melléklet a …/2021. (…) Önk. rendelethez 

Szabályozási Tervet módosító tervlap 

(külön dokumentum!) 

 

 

2. függelék a …/2021. (…) Önk. rendelethez 

„2. függelék 

a 10/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 

KÖZUTAK  MINTASZELVÉNYEI” 

 

14. KÖu-00 típus 
Útkategória: K.II.B. 

Településrendezési kategória: gyorsforgalmi út 

 

 
15. KÖu-00 típus 

Útkategória: K.II.B. 
Településrendezési kategória: gyorsforgalmi út 

 


