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BEVEZETÉS 
Gyál Város helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos előzetes Önkormányzati 
intézkedések: 
Gyál Város Önkormányzat Polgármestere a 113/2020. (XI. 26.) és a 127/2020.(XI.26.) sz. 
Polgármesteri határozatával döntött Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges 
módosítása tárgyában. (2. számú melléklet). 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) számú 
Kormányrendelettel (a továbbiakban: Korm.rendelet) elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva önkormányzat képviselő-
testületének feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
A KT. hatáskörében eljárva a Polgármester -összesen mintegy 1,26 ha területére vonatkozóan a 
tervezett beruházások érdekében- támogatja a szabályozási terv módosítását. Döntését a 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rend. 32. § (6a) bek. c) pontja alapján hozta meg. (lásd: 2.melléklet) 
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELJÁRÁS 
A hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a településrendezési eszközök 
módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Településrendezési kódex) alapján - állami főépítészi 
eljárás keretében folytatom le.  
A Településrendezési kódex 42/A.§ szerint a településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi 
eljárás keretében történhet, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása elsősorban az 
övezethatár módosítására irányul: 
„32.§(6a) *  A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, 
amennyiben a településrendezési eszköz módosítása 
c) helyi építési szabályzatban meghatározott szabályozási elem pontosítása érdekében történik, az 
alábbi esetekben: 

ca) szabályozási vonal kialakult állapotnak megfelelő módosítása, vagy szabályozási vonal 
vonalvezetésének módosítása, amely következtében a szabályozási szélesség nem csökken, vagy a 
már meglévő közterület szabályozási szélességének csökkentése 10%-nál kisebb mértékű és a 
megmaradó szabályozási szélesség legalább 12 méter, amely a településszerkezeti terv 
módosítását nem teszi szükségessé, 
cb) övezet, építési övezet határának a módosítása, amely a településszerkezeti terv módosítását 
nem teszi szükségessé, vagy 
cc) építési hely, építési határvonal vagy építési vonal módosítása;” 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje 
alatt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet [a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 546/2020. (XII. 
2.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
A Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, 
településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági 
eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. b) pont 
alapján a TRE-módosítás munkaközi egyeztetési tervdokumentációjának partnerségi egyeztetése, 
elektronikus úton is történhet. 
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ELŐZMÉNYEK-INDOKLÁS 
Kérelmezők (Agroplast Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) és 
az 
Idomok Kft (1147. Bp. Csömöri út 108.) kérelmére Gyál Város 113/2020. (XI. 26.) és a 
127/2020.(XI.26.) sz. Polgármesteri határozatával döntött Gyál Szabályozási tervének 
(továbbiakban: SZT) módosításáról, hogy azt összehangolja a területeken tervezett projektek 
építési szándékaival. A módosítási területek jelen módosítással érintett területekkel szomszédos 
ingatlanokon tervezett beruházások bővítési területeként értelmezhetők. Ezen fejlesztői 
beruházások megvalósítása telekegyesítés után azonos építési övezetbe tartozó területen 
lehetségesek. Tehát a módosítással a tervezett fejlesztések azonos építési övezetbe sorolása után 
megvalósíthatóvá válnak. 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVELŐZMÉNYEK 
A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:  
• 189/2014.(XI.27.) határozat Gyál Város településfejlesztési koncepciójáról 
• 190/2014.(XI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1) 

178/2015.(VII.16.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M1jav) 
-egységes szerkezetben 
130/2018.(VI.28.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M2) -
egységes szerkezetben 
37/2020.(II.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M4) -
egységes szerkezetben 
125/2019.(VI.27.) Kt. határozattal elfogadott Gyál Város településszerkezeti terve (TSZT/M4) -
egységes szerkezetben 
 

• 17/2014.(XII.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról (HÉSZ) 
16/2015. (VII.16.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatáról 17/2014.(XII.01.) önk. 
rendelet módosításáról 
2/2017.(I.30) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról. 
18/2018.(VI.29.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról. 
4/2019. (II.01.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
9/2019. (V.31.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
11/2019. (VI.28.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
7/2020.(II.28.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
5/2020.(V.29.) önk. rendelet Gyál Város helyi építési szabályzatának részleges módosításáról 
 

A HÉSZ rajzi módosuló mellékletei: 
Rajzjel Rajz megnevezése Méretarány 

SZT Szabályozási terv; szelvényszám: 17 – 18. (2 db A3)  M= 1:4.000 
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A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJA-TERVEZÉSI FELADAT 
 
Az Állami főépítészi eljárás keretében elvégzendő módosítási feladatok, melyekre a 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 32.§ 6, c) pontja cb) alpontja lehetőséget biztosít: 

a) a 2215/40 hrsz telek építési övezet határának a módosítása Gksz-2 övezetről Gksz-12 
övezetre. Ezzel összefüggésben a 2215/27 hrsz-ú telek DNY-i határán húzódó övezethatár 
törlésre kerül, ezzel a 2215/27 hrsz-ú telek mintegy 180 m2-es területrésze, -melyet 
szabályozási vonal választ el a telektesttől- szintén Gksz-12 övezetbe kerül. 

b) a 2215/52 és 2215/53 hrsz telek építési övezet határának a módosítása Gksz-13 övezetről 
Gksz-12 övezetre 

Jelen állami főépítészi eljárásban a módosítási területre vonatkozóan a HÉSZ szöveges módosítása 
nem szükséges. A módosítás keretében a 2215/40, 2215/52 és 2215/53 hrsz-ú területek övezeti 
besorolása változik, vagyis a szabályozási tervi mellékleten történik módosítás. 
A tervterület lehatárolását, a Városon belüli elhelyezkedését az 1 ábra (áttekintő térkép) mutatja be. 
Az egyes részterületi változásokat az SZT módosítások esetén is 1:4.000 léptékben dokumentáljuk 
az egyeztetés és jóváhagyás időszakában a részterületre vonatkozóan A3-as szelvényen.  
 

1. ábra módosítással érintett területek (szabályozási tervlap módosítása) 

 
 
Településtervi módosítás a település egyéb területeit nem érinti, a fent leírt SZT módosítással 
érintett területén kívüli településrészekre a jelenleg érvényes szabályozási terv hatályos.  
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HATÁLYOS HÉSZVONATKOZÓ ELŐÍRÁSAI 
 
50.§ 

(1) A Gksz-2 jelű építési övezet előírásai 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 10,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20 
h.) Szintterületi mutató 0,6 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
k.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
l.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
61§ 

(1) A Gksz-12 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 3000 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 50 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 50 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 10,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 10,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
k.) A Közműellátás mértéke: teljes 

 
62§ 

(1) A Gksz-13 jelű építési övezet előírásai: 
a.) Beépítési mód szabadonálló 
b.) Az építési telek legkisebb területe (m2) 2500 
c.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb beépítettség (%) 45 
d.) A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti legnagyobb beépítettség (%): 45 
e.) A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül 
f.) A beépítésnél alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6,0 
g.) A beépítésnél alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 25 
h.) beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert (m): 5,0 
i.) beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert (m): 6,0 
j.) beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m): 5,0 
k.) A Közműellátás mértéke: teljes 
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Kivonat a hatályos szabályozási terv SZT-12 tervlapjából: 
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A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ 
ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

 
A szabályozási terv rajzi módosítása csak az övezethatár módosítására szorítkozik, érdemi 
változtatásokat nem tartalmaz. 
- A Gksz-12 övezeti határának pontosítás a tulajdoni viszonyokhoz igazodóan a telekegyesítések 
megvalósítása érdekében a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6a), c) pontja cb) alpontjának 
megfelelően. 
 
1. A 2215/40 hrsz telek építési övezet határának a módosítása, mely során a terület Gksz-2 

övezetből Gksz-12 övezetbe kerül. 
 
A vállalkozás üvegszálas poliészterfeldolgozással, műanyaggyártással foglalkozik. A 
műanyaggyártás területén szerzett tapasztalataikat a mezőgazdaság és az ipar számos területén 
hasznosítják. 

 
 
A módosítással érintett 2215/40 hrsz-ú területén egy fémforgácsoló üzem kialakítása tervezett. A 
telek tulajdonosa a szomszédos 2215/51 hrsz telephelyen működő Agroplast Műanyagipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 
Az övezethatár korrekcióra vonatkozó módosítási igény belterületen, az Agroplast Műanyagipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1 db telkét érintően merült fel. Az Önkormányzat a módosítási 
igényt támogatta, mivel a két telek két különböző építési övezetbe tartozik és a fejlesztő a kialakult 
2215/51 hrsz-on működő telephely építési paramétereivel szeretne élni. Továbbá az építési hely 
kialakítása is kedvezőbben alakulna egyazon telek és övezet kialakításával. 
Ezzel összefüggésben a szintén szomszédos 2215/27 hrsz-ú telek DNY-i határán húzódó övezethatár 
törlésre kerül, ezzel a 2215/27 hrsz-ú telek mintegy 180 m2-es területrésze, -melyet szabályozási 
vonal választ el a telektesttől- szintén Gksz-12 övezetbe kerül. Ezen további övezethatár korrekcióra 
azért van szükség, mert a közterület kialakítása után ez a telekrész önálló telekként nem 
hasznosítható, viszont a Gksz-12 övezet telkeihez tud telekhatárrendezés után kapcsolódni. 
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Tervezői megállapítás szerint a 2215/40 hrsz telek a kialakult 2215/51 hrsz-ú telephelyhez szervesen 
kapcsolódik. A telephely fejlesztése helyhez kötött beruházásként értelmezhető. A 2215/40 hrsz 
telek közterületi kapcsolata jelenleg a Szövetkezet utca felől biztosított. A módosítást követően és a 
telekegyesítés után a közterületi kapcsolat és a közműkapcsolatok is biztosíthatóak maradnak.  
A Kőrösi út a terület összközmű ellátását biztosítja és a Szövetkezet utcából is elérhető a víz, gáz és 
villamosenergia ellátás is. A közműszolgáltatók felé csak a továbbtervezés során a ténylegesen 
jelentkező igények bejelentése szükséges. 

 

Hatályos SZT-12 tervlap 
kivonata 

 

 

Tervezett SZT-12 tervlap 
kivonata 
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A 2215/40 hrsz telek hatályos és tervezett övezeti besorolása 
 hatályos tervezett 
 Gksz-2 építési övezet Gksz-12 építési övezet 
Beépítési mód szabadonálló szabadonálló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 4000 3000 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb 
beépítettség (%) 

45 50 

A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti 
legnagyobb beépítettség (%) 

45 50 

A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül építési helyen belül 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb 
épületmagasság (m) 

10 10 

A beépítésnél alkalmazható legkisebb 
zöldfelületi arány (%) 

20 25 

beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert 
(m) 

5 5 

beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert 
(m) 

6 10 

beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert (m) 5 5 
Közműellátás mértéke: teljes teljes 

 
Az övezetváltással és módosítással az eddigi 45%-os építési lehetőség 50%-ra nő és a beépítésnél 
alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány (%) 20%-ról 25%-ra nő. Továbbá nem jelentősen, de 
változik a kialakítható telekminimum és a hátsótelek minimális mérete is.  

 
2. A 2215/52 és 2215/53 hrsz telek építési övezet határának a módosítása mely során a terület 

Gksz-13 övezetből Gksz-12 övezetbe kerül. 
 

Az IDOMOK Kft. víz-, gáz-, fűtésszereléshez szükséges anyagok felhasználásával, forgalmazásával 
foglalkoznak. Viszonteladók számára nagykereskedelmi irodáink, a lakosság, valamint a szereléssel 
foglalkozó szakemberek számára kiskereskedelmi boltjaink nyújtanak lehetőséget arra, hogy 
minden szükséges anyagot könnyedén beszerezhessenek egy helyen. 

 

 
 

Az Idomok Kft. 2215/53 hrsz telkének Kőrösi út felé eső területén működő telephely üzemel. A telek 
jelenleg két építési övezetbe tartozik. A telephely bővítése céljából rövidtávon a telek hátsó részét 
szeretné raktárépülettel beépíteni. A telkének két különböző építési övezetbe tartozó telephelyének 
egyazon építési övezetbe sorolása mellett a tulajdonos szintén a Kft. tulajdonába lévő szomszédos 
2215/52 hrsz-ú telek Gksz-12 övezetbe sorolását kérelmezte, mely a telephely hosszú távú bővítési 
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területét képezi. A módosítással érintett 2215/52 és 2215/53 hrsz-ú területeit hosszú távon szeretné 
egyesíteni, hogy a tervezett fejlesztési elképzeléseit megvalósítsa. 
 
A módosítási igény belterületen, az Idomok Kft 2 db telkét érintően merült fel igényként. Az 
Önkormányzat a módosítási igényt támogatta, mivel a két telek két különböző építési övezetbe 
tartozik és a fejlesztő a kialakult 2215/51 hrsz-on működő telephely építési paramétereivel szeretne 
élni. Továbbá az építési hely kialakítása is kedvezőbben alakulna egyazon telek és övezet 
kialakításával. Ugyan mindkét módosítást érintő teleknek a hatályos szabályozási terv szerint 
közterületi kapcsolata a Kőrösi úttal párhuzamosan kijelölt 16 méter szabályozási szélességű 
tervezett közúton biztosított, de a fejlesztő a két telek egyesítése után a Kőrösi útról tervezi a 
terület feltárását és közműellátását. 
 
Telephelyfejlesztés első ütem. A 2215/53 hrsz-ú telephely hátsó telekrészének raktárépülettel való 
beépítése. 

 
 
Tervezői megállapítás szerint a 2215/52 hrsz-ú telek és 2215/53 hrsz-ú telekvég a kialakult Kőrösi 
útra nyíló 2215/53 hrsz-ú telephelyhez szervesen kapcsolódik. A telephely fejlesztése helyhez kötött 
beruházásként értelmezhető. A 2215/53 hrsz telek közterületi kapcsolata jelenleg is a Kőrösi út felől 
biztosított. A módosítást követően és a telekegyesítés után a közterületi kapcsolat és a 
közműkapcsolatok is biztosíthatóak maradnak az összközműves Kőrösi útról. A közműszolgáltatók 
felé csak a továbbtervezés során a ténylegesen jelentkező igények bejelentése szükséges. 
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Hatályos SZT-12 tervlap 
kivonata 

  

Tervezett SZT-12 tervlap 
kivonata 
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A 2215/52 és 2215/53 hrsz telek hatályos és tervezett övezeti besorolása 
 hatályos tervezett 
 Gksz-13 építési övezet Gksz-12 építési övezet 
Beépítési mód szabadonálló szabadonálló 
Az építési telek legkisebb területe (m2) 2500 3000 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb 
beépítettség (%) 

45 50 

A beépítésnél alkalmazható terepszint alatti 
legnagyobb beépítettség (%) 

45 50 

A terepszint alatti beépítettség helye építési helyen belül építési helyen belül 
A beépítésnél alkalmazható legnagyobb 
épületmagasság (m) 

6,0 10 

A beépítésnél alkalmazható legkisebb 
zöldfelületi arány (%) 

25 25 

beépítésnél alkalmazható legkisebb oldalkert 
(m) 

5 5 

beépítésnél alkalmazható legkisebb hátsókert 
(m) 

6 10 

beépítésnél alkalmazható legkisebb előkert 
(m) 

5 5 

Közműellátás mértéke: teljes teljes 
 
Az övezetváltással és módosítással az eddigi 45%-os építési lehetőség 50%-ra nő és a beépítésnél 
alkalmazható legnagyobb épületmagasság (m) 6,0 méterről 10,0 méterre nő. Továbbá nem 
jelentősen, de változik a kialakítható telekminimum és a hátsótelek mérete is.  
 
A 2215/40, 2215/52 és 2215/53 hrsz-ú területeket érintő módosítási területek vonatkozásában 
megállapítható, hogy környezeti értékek sérülésének veszélye nem áll fenn, azonban a 
településképi és helyi építési szabályok betartására fokozott figyelmet kell fordítani. 
A terület érintett az 9/2019.(VI.14) MvM rendelet vízminőség-védelmi terület övezete és az ásványi 
nyersanyagvagyon övezete által. A vízminőség-védelmi terület övezeti érintettség okán a helyi 
építési szabályzatban a közlekedésre, közművesítésre és esetleges szennyezett csapadékvíz-
elvezetésre vonatkozó előírásokat ennek figyelembevételével kell kialakítani. 
A vizsgált területek közvetlenül nem érintettek az ásványi nyersanyagvagyon övezete által. 
Megállapítható, hogy az 1. és 2. pontban ismertetett tervmódosítások a településszerkezeti terv 
módosítását nem teszik szükségessé, a település területfelhasználási – és térségi területi mérlegét 
nem befolyásolják, a területrendezési tervekkel való összhang igazolását nem teszik szükségessé. 
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Kivonat a módosított szabályozási tervből 
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1. számú melléklet: FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 
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2 SZÁMÚ MELLÉKLET: Önk. határozat a településrendezési eszköz 
módosításáról 
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3 SZÁMÚ MELLÉKLET: rendelet-tervezet és melléklete 
 

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

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

módosításáról 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. 
§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye'·32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában 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 eszközökrő1, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
42. § és 9. számú melléklete szerint eljáró érdekelt államigazgatási szervek véleményének 
kikérésével Gyál Város Helyi Építészeti Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) önkormányzati 
rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el: 

 
 

1.§ 
A Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) sz. önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: HÉSZ) HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT-12 szelvény jelű 
szabályozási tervlap helyébe e rendelet 1. mellékleteként szereplő 1:4000 léptékű SZT-12/M5 
szelvény jelű szabályozási tervlap lép. 
 
 

3.§ 
Ez a rendelet 2021. ………………….. napján lép hatályba. 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
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-12/M5 szabályozási tervlapszelvény” 
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