Alsóörs Község Önkormányzatának …./2018. (……) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról és
szabályozási tervről szóló 7/2005. (XI. 11.) 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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 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 településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Veszprém
Megyei Kormányhivatal, a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a lakosság
véleményének megkérésével a következőket rendeli el:
1. § Alsóörs Község Önkormányzatának helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről
szóló 7/2005. (XI. 11.) sz. önk. rendeletének (továbbiakban: R.) 7. melléklete szerinti
szabályozási terve, jelen rendelet 1. mellékletén jelölt tervezési terület normatartalmával
módosul.
2.

§ A R. 9.§‐a kiegészül a következő rendelkezéssel:
„(10a) A SZT‐3 jelű szabályozási terven jelölt „utcai homlokzatmagasság max. 3,0 méter”‐t a
közterületi telekhatártól mért 5,0 méteres mélységben az úttest tengelyében, az út
koronaszintjétől számítva kell érvényesíteni.”

3. § A R. 18/A § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a SZT‐3 másképp nem szabályozza, nem kell legkisebb elő‐ és oldalkertet
tartani.”
4. § A R. 18/A § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kialakult beépítési mód esetén a meglévő épület bővíthető, bontását követően új épület
építhető.”
5. § Jelen rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.
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