
 
Alsóörs Község Önkormányzata  

8226 Alsóörs Endrődi S.u.49. 

Tel.:(87) 447-192 

E.mail: hivatal@alsoors.hu 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2016. július 20-án a Veszprém Megyei kormányhivatal törvényességi észrevétellel élt a HÉSZ. 
7/2005.(XI.11) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseivel szemben. A képviselő-testület 
megtárgyalta a felhívást és vállalta, hogy 2018. dec. 31-ig átfogóan felülvizsgálja a rendeletét. Ennek 
érdekében megbízta a Teampannon kft.-t a feladat végrehajtásával. A Balaton törvény 
elfogadásának csúszása miatt (a mai napig nem történt meg) a folyamat elindult, de várhatóan csak 
az első félévben fejeződik be, ezért szükséges az alábbi rendelkezések hatályon kívül helyezése.  

Alsóörs, 2018.12.18. 

Tisztelettel: 

 Hebling Zsolt 

 polgármester 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testületének …./2018. (……) önkormányzati rendelete 
a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.)önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § Hatályát veszti Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testületének a helyi építési 

szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 7/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendelet  

1. 1. § (1) bekezdése  
2. 3. § (5) bekezdése 
3. 4. § (2) bekezdése, 
4. 5. § (2) bekezdésének b. pontja 
5. 9/A § (1) bekezdése 
6. 13. §-a 
7. 14. §-a 
8. 17. § (4) bekezdése 
9. 32. § (3)-(4) bekezdése 
10. 35. § (3)  bekezdése, 
11. 36. § (3) bekezdése 
12. 39. § (1) bekezdés f) pontja  

 

2. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

     Hebling Zsolt                 Báró Béla 

   Polgármester      Jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 

A rendeletalkotás 

a) társadalmi-gazdasági hatása: Helyi épített környezet védelme 

b) költségvetési hatása: nem jelentős. 

c) környezeti, egészségi következményei: lakókörnyezet alakításának szabályozása 

d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem jelentős. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendeletalkotás elmaradásának következménye 

törvényességi felügyeleti eljárás lehet. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: rendelkezésre áll, 

- szervezeti: rendelkezésre áll, 

- tárgyi: rendelkezésre áll, 

- pénzügyi: rendelkezésre áll. 

 

 


