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Gulács község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 
3/2006.(V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 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 13. § (1) bekezdésében, és 

62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott  

- állami főépítészi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze,  

- környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi Főosztály,  

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság, 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízvédelmi Hatóság, 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  

- népegészségügyi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztály,  

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (nemzeti közlekedési hatósági útügyi, vasúti és hajózási hatáskörben), 
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (nemzeti közlekedési hatóság légügyi hatáskörben),  
- közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hivatalvezető, 

- örökségvédelmi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 

Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, 

- ingatlanügyi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hivatalvezető, 

- erdészeti hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hivatalvezető, 

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője, 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, 

- bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hivatalvezető,  

- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Debreceni Hatósági Iroda,  

valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata, 

valamint Gulács Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 



egyeztetés szabályai alapján megjelölt szervezetek és személyek, továbbá 

- Vásárosnamény Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi Hatóság, 

 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§ 
 

A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 3/2006.(V.24.) önkormányzati 
rendelet 1.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
1.§ (2)  A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, 

épületet és más építményt (műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, 

felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre 

hatósági engedélyt adni csak A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. tv., Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a 

továbbiakban Étv) és az 1999 évi CXV. Törvényben foglalt módosítása, valamint az e 

törvények által meghatározott az Országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, mely módosításra került a 

36/2002 (III.7) Korm. rendelettel (a továbbiakban OTÉK) előírásai, valamint az 5/2003 

és a 4/2013., 50/2015. törzsszámú településrendezési terv szabályozási tervei (T-2, T-3, 

T-3.b), valamint a T-3.b-II. és jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembevételével 

szabad.  

 

2.§ 

(1) A rendelet 2017. december 1. napján hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát 
veszti. 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni. 
 

 

 

                         Ujvári Judit  s.k.                    Vassné Szűcs Róza  s.k. 

         polgármester                                    jegyző 
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