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Eplénv Község i Ön kormá nvzat Képvise!ő-testü Ietének

16/2016. (II. 24.) határozata

Ep!ény Helyi Építési Szabályzatáról szőlő 13l2OO4. (XI.11.) önkormányzati
rendelet és szabályozási terv módosításának kezdeményezéséről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ,,Eplény Helyi
Épittési Szabályzatáról szóló t3l2}04. (XI. 11.) önkormányzati rendelet és szabályozási
teru módosításának kezdeményezése" című napirend előterjesztését és a következő
döntést hozta:

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Eplény Helyi
Épltesi Szabályzatáról szólő többször módosított t3l2004. (XI. 11.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: nÉSZ) módosítását az alábbiakban:

a) az önkormányzat állattartásra vonatkozó rendeletalkotási joga megszűnt,
ezért az erre vonatkozó következő rendelkezéseket javítani, módosítani,
illetve hatályon kívül kell helyezni (a 5. § (4) bekezdés a) pont, 9. § (6)
bekezdés, 11. § (6) bekezdés, 13. § (10) bekezdés és a 35. § (4)
bekezdés);

b) a HESZ gazdasági területekre vonatkozó 13 §. (6) bekezdésének
összhangjára való tekintettel, dz ipari gazdasági övezetben az
állattartásra alkalmas építmények elhelyezését meg kell tiltani;

c) a Falusias lakóterület címszó alatt a 9. § (5) bekezdés második mondatát
törölni szükséges, meft a beépíthető legkisebb teleknagyságok a falusias
lakóövezetnél meghatározásra kerültek, a felsőhatár előírása viszont nem
indokolt, ennek megfelelően a 2. § (1) bekezdés c) pontjában a
legnagyobb telekméret is törlendő;

d) a HESZ 1. § (1) b) pont a szabályozási tervre való hivatkozást elírás miatt
SZ-lM-ről SZ-l-re kell javítani;

e) a jogszabályváltozásokra, valamint a konkrét jogszabályi hivatkozások
kiküszöbölésére tekintettel, módosítani szükséges a következőket: 30. §
(1) bekezdés, 31. § (B) bekezdés, 32. § (10) bekezdés,35. § (1), (4) és
(6) bekezdés, 36. § (2) és (4) bekezdés, 37. § (2), (7) és a (11)
bekezdés, 38. § (2) és (6) bekezdés, 40. §, 43.§ (1)-(2) bekezdés,
valamint a 44. § (2) bekezdés.

A módosítani tervezett részek, a határozat 1. mellékletét képező egységes
szerkezetű nÉSZ-ben, kiemeléssel is megjelölésre kerültek,

2. A képviselő-testület a TÉR-SZER Kft-t (8200 Veszprém, Viola u. I4lb.) bízza
meg a HESZ módosításához szükséges dokumentáció elkészíLésével 90 000,- Ft
+ áfa - egyeztető eljárás szükségessége estén további 30 000,- Ft + áfa -



ajánlati áron és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a teruezésre
vonatkozó, a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal, a megállapodást
megkösse.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szőlő 3I4l20I2. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően, az
egyszerűsltett eljárás lefolytatásához szükséges intézkedéseket és
nyilatkozatokat megtegye.

4. A képviselő-testület a 2. pontban meghatározott költségek fedezetét a 2016. évi
költségvetésében a ,,Város és községgazdálkodási feladatok" dologi költségei
terhére biztosítja.

Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 2. pontban: azonnal

3. pontban: folyamatosan a módosítás elfogadásáig
4. pontban: folyamatosan az eljárás lezárásig

Eplény, 2016. február 24,

Fiskál János s.k.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Veszprém t 2016. február 25.

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző{p}
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