
 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

3/2022. (II. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A BELTERÜLETI, ILLETVE KÜLTERÜLETI 

SZABÁLYOZÁSI TERVRŐL SZÓLÓ 7/2005. (V. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában, 13. § (1) 

bekezdésében, valamint 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint 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. § 

(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítészi, 

népegészségügyi, ingatlanügyi, örökségvédelmi, környezetvédelmi és természet-védelmi, 

erdészeti, közlekedési, bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, tűzvédelmi, polgári védelmi, 

valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi hatóságként is eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Észak-

magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, közlekedésért 

felelős miniszter, honvédelemért felelős miniszter, kulturális örökség védelméért felelős 

miniszter, vasúti és légiközlekedési hatósági hatáskörében eljáró Innovációs és Technológiai 

Minisztérium, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság, Országos Atomenergia Hivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Önkormányzat; az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2018. (V. 

22.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdés f) pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi 

Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Felsőzsolca Város Helyi Építési Szabályzatról és a belterületi, illetve külterületi Szabályozási 

Tervről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 2. melléklete, 

Szabályozási Terv a külterületre M=1:10000 tervlapra vonatkozóan – az 1. melléklet szerinti 

tervlapon lehatárolt területre vonatkozó része szerint módosul. 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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        jegyző       polgármester 



 

 


