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Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018.(XII.27.) önkormányzati
rendelete Adásztevel község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 6/2008. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosításáról
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Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladat- és
jogkörében 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 4. § (3)
bekezdésében biztosított felhatalmazással élve, a következőket rendeli el:
1. § (1) Adásztevel község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 6/2008.(IV.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. §
(2) bekezdés ab) és ac) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ab) gazdasági terület:
aba) ipari terület, (egyéb terület - egyéb ipar) - GIPe
abb) ipari terület, (egyéb terület - mezőgazdasági üzem) - GIPÜ
abc)ipari terület, (egyéb terület - településgazdálkodás) - GIPeT
ac) különleges terület:
aca) temető terület - KTE,
acb) sportpálya területe - KSP,”
(2) A Rendelet 12. § (2) bekezdés bc) és bd) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„bc) erdőterület:
bca) védelmi - Ev
bcb) gazdasági - Eg
bd) mezőgazdasági terület,
bda) általános - Má,
bdb) kertes - Mk,”
(3) A Rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A mezőgazdasági terület lehet
a) általános mezőgazdasági terület,
b) kertes mezőgazdasági terület.”
2. § (1) E rendelet 2018. december 31. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet „Az előírások hatálya” alcíme és 1. §-a, a 4. § (7) bekezdése, a 14.
§ (4) bekezdés b) pontja, a 15. § (6) bekezdése, a 17. § (6) bekezdése, a 18. § (2) bekezdése,
a 21. § (7) bekezdése, a 22. § (5), (10) és (11) bekezdése, a 23. § (8) bekezdése, a 24. § (7)
bekezdése, a 26. § (7) bekezdése, a 30. § (1) és (5) bekezdése, a 31. § (8) bekezdése, a 33.
§-a, a 35. § (1), (6) és (9) bekezdése, az „Egyéb védelmi előírások” alcíme és 38. §-a és a
40. § (2) bekezdése.
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Adásztevel, 2018. december 11.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2018. december 27.
Adásztevel, 2018. december 11.

Kelemen László
jegyző

