
 
GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4/2019 (III.13.) önkormányzati rendelete 
 

 Gyulakeszi község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 12/2005. (XII. 5.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Gyulakeszi 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 következőket rendeli el:  
 

1. § 
Hatályát veszti Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyulakeszi Község Helyi 
Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2005. (XII. 5.) 
önkormányzati rendelet 

a) 1. §-a, 
b) a 2. § (2) bekezdés utolsó mondata, a 2. § (3) bekezdése, a 2. § (5) bekezdése, a 2. § (6) 

bekezdése, 
c) a 3. § (4) bekezdése; 
d) az 5. § (3) bekezdés az 5. § (5)-(8) bekezdése, az 5. § (10)-(13) bekezdése, 
e) a 8. § (1) bekezdése, 
f) a 9. § (5) bekezdés b) pontja, 9 § (8) bekezdése,  
g) a 10. § (7) bekezdése, 
h) a 11. § (5) bekezdése, 
i) a 12. § (7) bekezdése, 
j) a 13. § (6) bekezdés a KTE jelű terület vonatkozásában az utolsó mondat,  
k) a 14. § (2) bekezdése, 
l) a 15. § (6), (10) és (14) bekezdése, 
m) a 17. § (7) bekezdése, 
n) a 18. § (6), (12) és (17) bekezdése, 
o) a 19 § (5)-(6) és (10)-(11) bekezdése, 
p) a 20. § (2)-(3) bekezdése és a 20. § (14) bekezdése, 
q) a 21. § (17)-(18) bekezdése, 
r) a 22. § (5) bekezdése, 22/C. § (5) bekezdése,  
s) a 23. § (2) bekezdés f) pontja, 
t) a 25. § (3) és (11) bekezdése, 
u) a 26. § (2) és (4) bekezdése, 
v) a 31. § (3)-(8) bekezdése 
w) a 32. § (3) bekezdése, 
x) a 33. § (3) és (4) bekezdése, 
y) a 35. §-a, 
z) a 36. § (1), (6) és (8) bekezdése, 
aa) a 37-40. §-a 

2. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Gyulakeszi, 2019. március 13. 
 
 Szennyainé Kovács Veronika sk.    dr. Németh Mária Anita sk. 

 polgármester          jegyző 
 
Kihirdetve: 2019. március 13.  

dr. Németh Mária Anita sk. 
jegyző 

 


