
 

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2019 (III.28.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 13/2017(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Üröm Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában 

és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 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 29. §-a alapján meghatározott partnerek és a 9. mellékletben felsorolt államigazgatási 

szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) E rendelet 1. sz. melléklete: SZ-1M Üröm község szabályozási tervének módosítása. 

(2) Az 1. sz. melléklet területi hatálya: Dózsa György utca - Petőfi Sándor utca - 153 hrsz. út - Ady 

Endre utca által határolt terület. 

 

2. § 

 

A helyi építési szabályzatról szóló 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 31. § 

(12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"31.§ 

(12) Nemzeti Ökológiai Hálózat, Natura 2000 terület határától beépítésre nem szánt területen legalább 

10 méteren, beépítésre szánt területen legalább 5 méteren belül épület nem helyezhető el. Ha 

emiatt beépítésre szánt területen, az építési helynek az így kialakult határvonalra merőleges 

szélessége 7,5 méternél kisebbre csökken, az 5 méteres távolság legfeljebb 3 méterig 

csökkenthető, amennyiben ezáltal a 7,5m-es építési hely szélesség biztosítható." 

 

3. § 

 

A jelen rendelet 1. sz. mellékletének hatálya alá eső területre vonatkozóan a R. 2. sz. 

melléklete hatályát veszti. 

 

4. § 

 

E rendelet a közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba. 

 

Üröm, 2019. március 27. 

 

 

Laboda Gábor        Dr. Halász Mónika 

 polgármester                   jegyző  

 



Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 41. § (4) bekezdése alapján kihirdetve és 

kifüggesztve: 

 

 

Üröm, 2019. március 28. 

 

        Dr. Halász Mónika 

         Jegyző  

  



1. melléklet 

  



2. melléklet – Állami Főépítész záró véleménye 



 

 

 


