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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 2016.06.09. napján GYB-04/884-2/2016. számon törvényességi felhívást 
kapott a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivataltól, amelyben megállapította, hogy a helyi 
építési szabályzatról szóló 11/2010. (X.1.) önk. rendelet (továbbiakban: HÉSz) jogszabálysértő. A 
jogsértés megszüntetésére 60 napos határidőt tűzött a felettes szerv. 
A jelen előterjesztés mellékletét képező törvényességi felhívásban megállapítást nyert, hogy a 
HÉSz több esetben magasabb rendű jogszabályt sért, más hatósághoz hatáskört telepít vagy 
hatályon kívül helyezett rendelkezésre utal. 
Megítélésem szerint a törvényességi elhívásban foglalt megállapítások helytállóak, így az alábbi 
határozati javaslat elfogadását javasolom: 
 
 
Határozati javaslat: 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete helyi építési szabályzat 
felülvizsgálata során tett GYB-04/884-2/2016. sz. törvényességi felhívást megvizsgálta és annak 
rendelkezéseivel egyetért, a helyi építési szabályzatról szóló 11/2010. (X.1.) önk. rendelet 
módosításának indokoltnak tarja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 
 
 
A helyi építési szabályzatról szóló 11/2010. (X.1.) önk. rendelet módosítás esetén, mint 
településrendezési eszköz módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről. valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.r. szerinti 
véleményezési eljárás nélkül nem fogadható el, kivéve azt az esetet, ha magasabb szintű jogszabály 
rendelkezésének változása miatt szükséges a módosítás.  
A törvényességi felhívásban felsorolt jogszabályhelyek minden esetben magasabb rendű 
jogszabályba ütközés miatt jogszabálysértőek, így a rendelet módosítás véleményezési eljárást nem 
igényel. 
 
Vámosszabadi, 2016. június 15. 
      Domjánné dr. Fehérvári Diána s.k. 
        aljegyző 
 
  



RENDELET-TERVEZET 
 
 

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (VI…..) önkormányzati 
rendelete Vámosszabadi Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 

11/2010. (X. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Vámosszabadi 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 megállapított feladatkörében eljárva Vámosszabadi Község Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 11/2010. (X.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosításáról a következő rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 
 
A R.5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
A település területén telekalakítás csak az építési törvényben és a vonatkozó telekalakításról szóló 
előírásoknak megfelelően végezhető.  
 
 

2. § 
 
A R. 8. § (16) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Táv és hírközlési antenna huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épülettől minimum 200 m távolságra 
létesíthető.  
Az optikai kábelek mentén a tengelytől mért 100 m-es védőtávolságon belül építmény csak a közmű 
szolgáltatójának engedélyével helyezhető el. 
A mikrohullámú hálózat mentén a tengelytől mért 20 m-es védőtávolságon belül építmény csak a közmű 
szolgáltatójának engedélyével helyezhető el. 

 
 

3. § 
 

A R. 10. § (11) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A meglévő növényzet védelme érdekében az építési hatóság az és építési engedélyben az építmény 
helyét a telken belül meghatározhatja. 
 
 

Záró rendelkezések 
 



 
(1) Ez a rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a R. 10. § (4) és (9) bekezdése. 
(3) Hatályát veszti a R. 20. §-a. 

 
Vámosszabadi, 2016. június ….. 
 

 
 

Lizákné Vajda Lívia  

 
 

Kató Mária 

polgármester jegyző 

 
                                
                
 
A rendelet kihirdetve 
Vámosszabadi, 2016. június ….         

 
 
 
 
 
 

 
 

Kató Mária 

jegyző 


