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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…………………. Ök. rendelete 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 
17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
A 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Gyál Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. 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 42. § (1) és (4) bekezdésben felsoroltak kikérésével és 
a településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének (5/2017.(II.31.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján  Gyál Város Polgármestere a következőket 
rendeli el: 

1.§ 
A Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) sz. önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-3/M1 
szelvény jelű szabályozási tervlap helyébe e rendelet 1. mellékleteként szereplő 1:4000 
léptékű SZT-3/M2 szelvény jelű szabályozási tervlap lép. 
 

2.§ 
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-4 szelvény jelű szabályozási tervlap 
helyébe e rendelet 1. mellékleteként szereplő 1:4000 léptékű SZT-4/M1 szelvény jelű 
szabályozási tervlap lép. 

 
3.§ 

A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-7/M2 szelvény jelű szabályozási 
tervlap helyébe e rendelet 1. mellékleteként szereplő 1:4000 léptékű SZT-7/M3 szelvény jelű 
szabályozási tervlap lép. 

 
4.§ 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 
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Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2021. …………... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a 
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
G y á l, 2021………………………... 
 
      ....................................................................................................  
  Rozgonyi Erik 
      ....................................................................................................  
  címzetes főjegyző 
 

http://www.gyal.hu/
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1. melléklet a …./2021.(……..) önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 

1.   melléklet SZT-3/M2 szabályozási tervlapszelvény” 
 
 
 
 
 

1. melléklet a …./2021.(……..) önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 

1. melléklet SZT-4/M1 szabályozási tervlapszelvény” 
 
 
 
 
 
 

2. melléklet a …./2021.(……..) önkormányzati rendelethez: 
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 

1.   melléklet SZT-7/M3 szabályozási tervlapszelvény” 
 

 
 


