
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2021. (X.4.) önkormányzati rendelete 

Gyöngyössolymos Község helyi építési szabályzatáról szóló 23/2006. (XI. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, 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.) Kormányrendeletben meghatározott, és a Gyöngyössolymos község 

településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló 12/2017. (IX. 06.) önkormányzati rendelet szerinti véleményezési 

eljárásban részt vevő partnerek véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Gyöngyössolymos Község helyi építési szabályzatáról szóló 23/2006. (XI. 28.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) az e rendelet 1. mellékletét képező 6/1. 

melléklettel és az e rendelet 2. mellékletét képező 6/2. melléklettel egészül ki.  

 

2. § Hatályát veszti a HÉSZ mellékletét képező SZ-1 és SZ-2 jelű szabályozási tervnek az 

SZ-M1/1 és SZ-M1/2 jelű szabályozási tervi módosítással érintett és lehatárolt területekre 

vonatkozó rendelkezése. 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

     

 

 Asztalos Miklós    dr. Behan Anett Éva  

    polgármester      jegyző 

 

 

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2021. (X.4.) önkormányzati rendelete 

Gyöngyössolymos Község helyi építési szabályzatáról szóló 23/2006. (XI. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Gyöngyössolymos község településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi 

építési szabályzat) 3 részterületet érintő, a 24136 j. Út mentén tervezett kerékpárút 

megvalósíthatósága érdekében történő módosítási eljárása a lezárásához érkezett. A 210/2021. 

(IV. 29.) Korm. rendelettel módosított egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő 



közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. 

melléklete 1.8.150. A Gyöngyös – Gyöngyössolymos – 24. számú főút közötti kerékpárút 

fejlesztése elnevezéssel tartalmazza jelen fejlesztést. A HÉSZ módosítása ezért indokolttá vált.  

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2021. (X.4.)) önkormányzati rendelete 

Gyöngyössolymos Község helyi építési szabályzatáról szóló 23/2006. (XI. 28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 Az 1. §-  -2.§- tartalmazza a módosító rendelkezéseket. 

 

A 3.§  a hatályban lépésről rendelkezik. 

 

Gyöngyössolymos, 2021. szeptember 23. 

 

        dr. Behan Anett Éva 

         Jegyző 

 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a 

jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés 

alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 

 

A rendelet tervezet címe: Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2021. (X.4.) önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Község helyi építési szabályzatáról 

szóló 23/2006. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: Az Önkormányzat 

településszerkezeti szabályozási tervének módosítása közvetlen hatással van a település 

társadalmi összetételére, új szabályozás esetén a gazdaság és a turizmus élénkítésére 

 

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye a rendelet 

megalkotásának új környezetbarát közlekedési forma, a kerékpározásfeltételeinek jobb 

megteremtése a településen. Közvetetten azonban az egyes pályázati támogatások céljuk szerint 

hatással lehetnek a környezetre.  

 



Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi 

következménye nincs. Közvetetten a kerékpározás hozzájárul az egészséges életmódhoz. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív 

terheket tekintve nincs számottevő – a jelenleg hatályon kívül helyezendő rendeletet 

meghaladóan - hatása.   

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén ellentmondás állna fenn e 

kérdéskörök helyi szabályozása, valamint egyes magasabb rendű jogszabályok rendelkezései 

között. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi 

észrevétel 
 


