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.lEGYZőKÓNYv
Készült: A Hévízgyörki Önkorm.inyzat Képviselőtestületónck 2012, szeptenlbcl ,l-ell
megtaftott rendes nyíIt ülóséróJ a llévíZgyöl,ki Miivelődési IláZ H.izasságkötő terem
helyisógéberr,
Jelen yannak: Tóth Tjbor polgárncstcr

Meghívott,

Bazan 1'ibor
Fercsik l'ibor
Rajk<i Gábor
Szo!ics Mihál),

- djelenléíi fu szerint

!!![fj!gg Köszilntöm a megielenteket, nlegál}apítollr. hog],aZ ülés hatlrro7atképes. mivel 7
tóből 5 li' megjelent. Dr, Sápi Attila jelezte 1ávo]maradását.. A n1ai ülés .jcg,vzókőnl,r,
hjtclesitőjének javaslo111 Bazan Tibol alpoigán]estert és Szovics Nlihály képViseliit,
Ismeflelem a napircDdi po1,ltokat:

1.) polgármcst€r táiékoztatóia a két ülé§ között ti'rténtekről
Tóth Tibor: A kót ülós közölt lendkí\ü]r lilést tadotltlnL. Sziligri Árnn clsportoló az első
aranvélmet nycíte cl aZ Olilnpifu, úgy gondoltuk, hog), kirlelességünk alapítani egy úi
elis lcÉsl. ezen az ülóscn döntöttük cl a Dis7polgá cíln kiltintelést. A Galga tv adásából
]áthattak, hogy Szilágl,i Áront Dlóltóképpcn ünnepcltük, tbgadtuk. A Szent lstván napi
ülncpségnek kitüntctctt szinfoltja volt. A lalunapot sikelesen n]eglendeztünk. csak annyi
pén7l hasalá]tunk el. amcnrrli a költségvctésbe be volt tervezve, a 300eF1. AZ ünncpsógck
a]att 1áttuk vendégül tcstYérlelepülésiinl kiildöttségét Ilavadról, nag"von nreg voltak elégcdvc.
sajná]attal vettük tudonásul, 1rog} Schliissclfeldból nenl ér,kezett senki. A falunapi
rcndez\:ényben va]ó rószvételt. támogatásokat minclenkinck ]l]egköszönön, röbb mint 1\,íFt
adomiiny érkezett. ]'anévnyitó ünncpség szept,2-án \'olt. Változás lcsz az iskola élelében. a
pcdagógusok ezentúl a7 állarrr fenrrtartásába kerülnek. az önkomán},zatnak a lechnikai
dolgozókal kel] fizctni. és a niiködtcté§t biztosítani. Előrel.ithatólag 32Ml.'t-ba fog kelülni az
öntormányzatnal(. Van választási lehctóségünk, szept.30-ig nYilatkoznia kcli a tesliiletnek á
szándékáról, Szcpt.l-jótő1 Kustla Ilajnalka az igzrzgat<i, Augusztris 5-ón a Kományhivataltól
kófiék be a p/tl,váZati ,myagot. mc11 kót s7emél} megtámadta az igazgatóválasztást, Kőzijlték
vclünk. irog1, a pályáíatás rcndbcn volt. szabáyszerű vo]t, AZ SZMK 2,3MFt solsa
bizon}lalan, Tárgyalások voltak cziigJ-ben. Néhány szülő, és nól,iány nagas beosztásban lé\,ii
egyén hátrálu{já azt. hogy aZ a pénz eI leg)en kijltvc a|ra a céha, mei,u''re a szülők
arsszcglijtöttek, Ebberr az ügybcn az iskoIaigazgató büntctőfc]jclentést tett, két személ).t már
kihalIgattak,

2.) Be§zírmoló a HévíZg},örki NaDköziotthono§ óvoda oktató-nevelíí munkáiáról
Tóth Tibor: Szilágyiné Pápai Ama 37 óvc vczeti aZ óvodál, ennyi éven kercsaüj pontosan
ig), vezeti aZ jntéZmónlt, ahog,v a beszámolóban ]e van írva, lg,v kell vezetni eg], intéZmén}t.
Raikó Gábor: AZ oKB megtárg},alta aZ elótcriesztést, a bizottság véleménye is cZ voit,
Elfogadásra.j avasoljuk,
!i!!4!LTib9Ii AZ óvoda személl,zete mindent elkövetet1. hogy ezen a problénákonjavítson,
A sZLllijknek szeretném mondani. ha gond, baj \.an aZ óvodábarl. ákkor nyugocltan nond.ják el.
közösen sokkal köni},ebb megoldani a bíIálatot.
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Tóth Tibor: Aki cgyetérl az elóterjcsztós elfogadásáVa], kézfeltartással j elczze:

A Képviselő-testülct 5 igen szavazattal, egyhangúlag aZ alábbi 1Blár ozaíot hozza|
75/2012, (IX.4,i sz. Képviseló_testülcti határozat
IlévíZgyörk Kdzség onkomrányzat Képvisció-tcstülete mcgtifug)'.a]la és jóváhag,rlia a
NapköZiotthonos Óvoda 201 1,/2012. t.iné\, lnunkájáról szóló bcsiámÓlót.

Felelíísl T'óth Tibor polgámestel
l.ukesné Csábi Agnes jegyzil
Szilágyiné Pápai Anrra ó\,odavezetij

I Ialáriüi: J,.on lJl

3) Hévizg},óík Közsóg ÖnkormánYzat Kér,Yiseló-tcstületének .,.,/2012.(..)§z. réndcleíe
\Z önLormánl/áli rendclCl€L eli;Lé§lílé:!ében \ aló lársadBlmi ró§zré(clrú|
Tóth Tibor: - lsmerteti a7 clötc],jcsztéSt.-
Luke§né C§ábi Aenes: VóIcmén,veztetni Lell a rendelct-tervezeteket. a honlapm fcltcssziik a
rendcletel az üLósek elótl. a lakosságnak elektronikus í'ormában véleményczletni ]ehct, Nem
vonatkozik min.lcn lende]etre, Kötclc7ő cle , a Pest Mcgyei Kormán],hivata] kénc a
sZabályoZást.
Fercsik Tibor: tIa valaki benyújt egy vélcmén)t. akkol aZ adott bizottságnak kiadjrik?
Luke§né Cstiti Agncsi Tájékoztatási kirte]ezcttség van. A beérkezctt \,élemén}.t a testületi
tagokkal islnertctjük,
Tóth Tibor: Aki egyetért a rcnde}et-lervezct elíilgadásár,al, aZ elhangzott móc]osításoklial,
kézl'eltarlással.ielezzc:

A KépYisclő-tc§tütet eg.l-hangúlag 5 igen szavazattal az alábbi rcndeletét alkotja:

Hórízg]riirk Község Önkormányzat Képviselíi-testülctének
l 6/20l 2.(lx.5.) önkormáni,zati íendelete

az önkormányzati rendeletek elókészítésébcn való társadalmi ró§zvételről

Hóvízgyörk Közsóg Örrkormányzat KépYi§elii-testülcte nZ Alaptiinón}c 32. cikk (2)
bekezdésében mcghatározott eredeti joga|kotói hatáskőrében, az Alaptörr,énv 32. cikk
(1) bek. l.) pontjában meghatározott f€ladatköróbcn eljárva, valamint A helyi
önkormán},zatokról szóltí l990. évi LXV, tön,ény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás
elapján a kövctkczőket lendeli el:

l. §(1) Hévízgyörk Kiizség i)nkormrinvzata Képviseló,testülctc (a továbbjakban| képviseló,
testület) biztosítia a temészetes szemé1},eknek, valanint a nem á]]ami és rrem
önkotmányzati sze11,eknek, szel,vezeteknek a rendeLeLter\ezctck 1arsirdalnli
l,ólenlényezését,

(2) A rende]ettervczcteket a tá,sadalmi r,éleménl,czós keletében llél,izg,vörk Község
Önkorrnányzatá,tak a lvwrr,,hevizgvork,hu című hivatalos lroniapján (a továbbiakban:
honlap) ke]l közzételrni,

(3) Nem keli társadalmi vélenénvezésre bocsátani:
a) a 1lzctósi kötelezettségekriíl szóló rendelettcNezetet,
b) a költségvetésriil. a költségvctós vógrchaitásiiról, a7 önkormányzat vag)onálól

sZó]ó rendelellei,ve7etet
c) a helyi adókról szóló rcndclcttcrvezctct.
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aZ öil(ormányzat szcNezctéről és üúködésóről sZó]ó lendelettervezetet.
a sürgősségi inditván,vként c]ótcrjcsáctt rcD(leletler!,ezelet.
azt a rendeletten/czctct, mc]ynck cl{bgadásához kiemelkedó kijzérdek fiizódik, es
a közliszlviseliri. a közalkalmazotti és a munlravállalói jogviszonyban áll<!k
Dlu[kavégzéséiek ésjuttatásainak szabál},airó] szóló rendelettelvezetet.

2,§
(1) 

^ 
képviselő{estülel á]la] tárg],alandó rendeletlerv.Zctct aZ 1. § (3) bekezdósbcn

löclalt ki\,étellel - aZ l. § (2) bekezdésében meghatározott he]!,en a képviselő-tcstülct
ülését megelőZő l0. napig köZZé kell tenri és a rcndclcttcl,v.zet a képviselő,tcstülct
ülését nlegelőző ó. napig vélenréntezhető. Ezen időszak alatt barki véleményt
n!,ih,áníthat clcktronikus úton a honlaporr nega.iott elektronikus le\,élcímen. A
beérkezett r,élemétryek tekintetében aZ előterjeszlőt egycdi válaszadási kötelezettség
nen] terheli,

(2) A r,élenlénycző néwel r,ag_v elektronikus ler,élcímnel e]]átott vólcmónye lekintetébcn a
vélenéi),ezó s7cl,]lél,ves adatai kezeléséhez sziikséges hozzlrjárulását megadottnak kcll
tckinteni,

(3) Ncln vehelii figl,elenbc a7 a rólcmén],, amel},sórti a köZerkölcsöt, a rendclettervezel
tiirg},ához nem i]Ieszkedik. vagy nér, nélkűli, A nó!teienül beérkezett \.élcményeket
azok ltgyelembe vétclc néIkül tijrölni kell. A bcórkczett \,élemén)eket a rendclct
hatál},balépését követő l évig meg kell órizni,

(,1) A vélenényezésre iogosultak széies kiirét érintő rcl]delctten,ezettel kapcsolatos
vélcrrrétr5,ek megismet,ése érdekében 1akossági lórum is szcrvczhctó.

(5) A bcérkezelr és 1igye]embe Yehelő \,élemén"veket nér]egelve az clótcrjesztő jalaslatot
tehet a vólen1ényeklek a rendeletteNezelbe tófiénó beépítésére.

3.§
(1) E rcndelet a kihirdetést kijvetij napon 1ép lutállóa. Kihirrletésériil az SZMSZ clóilásai

S7clint a he]yben szokásos módotl ajegyzó gondoSkodik,

d)
e)
t)
g.)

Tóth Tíbor Lukesné Csóbi ignes
ieB,Ző

4) llóvízeyörk Közsée Önkormányzat Kénviselő-testületének ..../20l2.(..)sz. rendclctc. A
köztcrületek használatáról szóló l3/200l .(XII.28.)sz.rendelet módosítása
Tóth ]'ibor: Á falrrbal varuak mozgóáNsok, akik idáig rrem fiZettek köZlerület-használati
dűat. A tcstüet ílg),dönlött, hogy kiegészítjük a rendeletürtet a tervezelben szercpló
összeggel,
Luk€sné c§ábi Agnc§| [ddig ne1n voit konlíétan lcszabályozr,a. október l-jétirl \,ezetjúk bc
a díjat.
Fercsik Tibor| 4,§,:Ez a lendelet 2012, október 1-jén lép hatályba. és 2012, október 2-án
hatál}át vcszti?
Lukesné csábi Ágnes| ilj szabályozási módszer, Most is van eg), köZterület-rcndelet. ezt a
rendelctct eZ aZ egyoldalas rendelel módosítja, és belekerül egl,séges szcrkczetbe.
IJgyanakkor ez az eg1, lap hatályon kir,ül lrell-ezódik,
Szovics Mihály: Nincs felhatalmazásunk. hog} \,álalkozóit lehessen kérni? A hclyi boltosok
és őstemelők \,édelmében mondom. Javasolom. 1rogy kéIiúk e1 a spontán árulóktól.
Lukesnó Csábi Áenesi A kcrcskedclnli .iogszabályok ezt tarlalmazzák. A iegyzó ill, a hivatal
dolgozója kérheti,
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fól!J!b.g!: Aki egyetér1 a renclelet-teneze1 eifogadásáva1, az elhangzott módosításokkal,

kéZfcltartással j clezze i

A Kópvisclő-te§tület €gyhangúlag 5 igcn szavazattal az alábbi rendcletét alkotjai

Itévízg1 örk Község Önkormányzat KépYisclő-testül€tének
11 tz}l'z,(Ix,5,)sZ, rendeletc

a 15/2006.(X1,29,)sz. , a 7/2008, (VlL1,) sz, a ]9i20l l,(XI1,21,) és a 12,/2012,(V,30, )sz,

rendeletekkc j módositott

A kijztefiletek hlt§zltá ltltáfól szóló

1 3/2()0 1, (XIL2 8,) sz, teídelet Dlótlos ítása

Hóvízgl,órk Kiiz§ég Önkormán_Yzat Kóll,i§elo-1estú.l:': i: o 

'i!'".? "_1le 
32, cikk (2)

il;;it;á; ."giute"orutt €r;deti ,iog;kotói h,tí5körébcn, az Alap(ö,.vóny 32, cikk

( l ) hck.e.) ponliában megharározott felaialköréhen flján a a Lö/teíülclek há\/nila(áról

1,1ir i.r]i'jilr.iír.lu, tsz.inkormányzati rendcletc mótlosítására a követk€zőket rendeli

cl: 
l.§

l lt A renltelCt 4.§.(4 hekcutév,az atábbia^Aül egé§ziil Ái:

t]fi"iilili'ra;i; il.,i..ül,ni.l"g"utayok izerinti nozgóbolti és mozg')árusításra,

2,§

A relrdelet I0.§,(4) bekeulése hel.férc az aIáhbí íendelkezés lép:

(4) A dijal az engcdélyes:
-éveshasználatidíjcsetérlelörcatárg)évjarruár3l-igazönkormányzatkilltségvctési

,zá nl;ijll po.rai ural\an)on, \a!) ,r \jzi ocnztrrb:,

- ha\ilra)/ncldl c.Étin larJ)lln tsig"zlnton"ar1,o,l.;i'l,q3"qtesi s,/amlqárx pUsI!i

utah,ful)oll vag.v a báZi péD/árba;

- 20l2.é\,:i díiai;któber, 30-ig kell befizetni,
3.§

A ír d?lll 2.5z, flelli^telihCÁ 8,rontji ü oIibbídklo l,ilto,il.:
'i.;;;;;";;,;;;;góÁsíta,iicvel,nlteg 800,-Fl'gcpjannLj-inap

iú_§

EZ a Teidclet 2012, október 1-jén lép h3t,il\'b", J, 20t 2, okróber 2,iin hcláL\ at vesíi,

ra,rrjri.,"*rili 
", 

iznsz eloirásai szeinrt a bellbcn szokasos mudon aJcg]zo gondo§kodik,

Tóth Tibor sk
polgármester

rmánYzat
valamint

Lukesnó Csábi Ágncs sk

ieg"vző

énck..../201
ilárd hullad

íásról és a]
z,2012íII.1)..".."nr!qlq!_]!rú!_q§i!ó§-E
Íiit Tibo", - I,-".teti aZ előterjesztéSt,-

Lukcsnó CsIibi ,{gnesI A/ alJprend(lJlel cfe<,/lllu}i_ Ál,

i,^'*ff ffi ffi aá; fi ;i;; ;i,öu' 
" 
pii", t"a e l p"] 

li{", :i:;.n" 
j 

"o,ooj 
u*

ffiHÍi.,.,"i,J.*i,,r]o" rcnoct, r hrrs"3 Liszal"r5;nck (lk(,rü]c,e \ÉgeiL,
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Szovics Mihály: P1, a dóglött tetemct az ingatlantulajdonos köteles ellaka.ítani, ha a7 övé, ha
Dem,
Tóth Tibor: lla 11yen bejelentós órkczik. a közmunkások intézkednek.
Aki egyetért a .cDdc]ct-tcn,czct eifogadásával. aZ elhaigzotl módositásokka]. kéZfeltaíással
jelezze:

A KépYi§clő-tcstülct cgyhangúlag 5 igen §zavazatlal az, aláltbi rendeletét aIkotja:

Hévízglörk Közsóg Önkormányzat Képviselíí-testületén€k

18/20l2.(IX.5.)sz. rendelete

a helr'i környczct yédclméríil, valamint a tclcpülési szilárd hulladék kezelésével
kapc§olatos közszolgáltaíásról és annak kötelező igényber,ótclóről szóló

2D0l2,(II.1.)sL. íelrdclct módosításá

Hér,íz§rörk Község Önkormányzat Képviseliltcstülete az Alaptörvón:/e 32. cikk (2)
bckezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskölóbcn, az Alaptörvóly 32. cikk
(r) bek.l.) pontjában meghaíározott íclndatkiirében elján,a a helyi körn}ezet
Yódelméről, ylrlamint a települó§i §zilárd hulladék kezelésél,el kapc§olatos
közszolgált tásról é§ aníak kötelezó igénybevételéról szóló 2l2012.(!I.1,)sz,
önkormányzáti íendel€te módosítására a következőket rendeli el:

1.§.
(1) A rc lelel címe az dlóbbiakru !!!!p!!!:

a helyi kijrn},czct r,ódelméről, \ alamint a települési szilárd hulladék kezeléséve] kapcsolatos
köZszolgáltatáS.ól és annak köteleZő igénybcvótelérijl szóló rencle]et

(2) A rendelenlkotásla yaló ltiyulkozás szötege az alábbiakra yj!!91!!:
Hévízgyijrk Kijzség Önkonnányzat.trak Képviselő-testiilete a helyi ölrkományzatokól szóló
1990, évi LXV. ti'I\,ény 8. § (1) bekczdéséber! az 1995. éyi LilI. tv. 46, § (1) bckezdós c)
ponliában, \,alanlint a hulladékgazdálkodásr,ól szóló 2000. évi xllll, töNón,v (1,1gr 21. § (1)

bekezrlésében kapott felhatalnazás alapián, a telepü]ési hulladékkezclési diI nrcgállapitásának
részletes szakmai 0szrűáyairól szóló 64/2008. (lli, 28,) Konn, Icnde]et (Dj) rendelkezéseire
lig1<|crnrne a,, dlcbbl Iendelelel a'Lo|ja.

2.§,
(1) A rendelet 1.§.(1)bekez.lése kiegésziil az alábbiakkal:
A lendelet célja. hogy Hévizgyörk köZség kóZigazgatiisi terűletén a köZtisztaságot l'enntartsa,
a7 czzel kapcsolatos ítladatokat. kölelezettségeket és tila]makat a helyi sajálosságoknak
nregfclclócn rendezze,

(2) Á rcrrnelel (1)§-a kiegészül az alábbí (5) és (6) bekeztésekkel:
(5) A köZtisztaság és a tclcpü]ési környezel fenDtaltása elsőrcndű kiizegészségügli érdek.
ezért cnnek előn]ozditásában mindenki köteles bathatósan köz]cműködni, a szenO_§eződést.
fertóZóst eredmén,veZó tevókcn},ségtó1, illetőleg magatartástól tartóZkodni,

(6) Az egyes ingatlanok tisztántaftásáról az ingat]an tulajdonosának, ha-szná]ójának
(haszonélvezőjének, másnak a haszrrálatában lóvó ingatlanok tisztántartásáról pedig a

használati joggal rendelkező bérlőnek) kelt gondoskodni,

3.§.
(1) A rcndeleí VI], íejezete az alábbialca .ráltozik:
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Az ingatlanok és köztcrületek tisztántartá§lt
|8.§.
1) A kőzsóg teriiletén ]évő jngatlanok tisztántartásriról az ingatJanok tulajdonosai, tényleges

használói kötelesek gondoskodni, tor,ábbá kötclességiik, hog!, ingatianukat mcgnriíveljék,
rcndben tartsák, g,vo111lól, gaztól megtisáítsák.

2) Az önkorrlányzati tulajdonú kiizteriiietek s7ervezell. rendszclcs tisztántadásáról.
portalanításáíól. általánosjellegü takarításáról. sikosság-menle§íléséröl. a szilárd burko]atú
utak 1istántarlásáfól. személtárolók kihelyezésóröl. üritéséiól a7 öDkományzat a
polgármcste hivatal úlián gondoskodik,

3) Magánszcmóll,ek. jogi személyek. .jogi szenrélyisóggel lendelkezó cgyób szeNezetek
tevékenységc következtében köZler,ü]eten kelet](c7ctt szefu1),eződés mcgsziintelése a
s7cnnJ,e2ődést okoZó sze ,, illetve személy feladala.

,1) Köztisztasltgi szempontból járdának minősiil aZ a gyalogos közlekedésre rcDdelt kiépített
és kiépitellen úttcrülct. amely aZ ingatiirn lelekhatárától aZ útlest széléig (szesétréig)
terjcd.

5) AZ i1lgailan e]óltj járda tisztántaíása az ingatlan tón),leges használóiának, illetve
tLllai donosának kötelcssógc.
IntéZnlények. kereskedelmi és vcndógJátó-ipafi egységek és nlás elárlisítóhelyek elótti
járdas7akaszl a tén}legcs haszná]ónak kcll tisztántafiani l'üggetlenül attól, hogy a szcmót
üZleti tc\,ékenységbó1 sZárnlazik-e.
Ez a kötelezellség kileried a hóeltakarítással, a síkosság negszüntetésóvel kapcsolatos
feladatokra is,

6) A ténylcges használó, illetve a tulajdonos kötelessógc a járda mellelt ntjvő gaz kiirtása, a
járdáIa kin}úló ágak és bokrok inegfele]ii ntesése.

7) onos esótól. iógtő1, hóló] síkossá \,ált jádát a szükséghc7 képest naponként többször fel
kell hintcDi.
A felhintésre bomló. szerves anyagot nenr taíalmazó szóróan,vagot (homok. haDlu,
fűrészpor, kóporliszl) ke]] használni.
E céIra tiizelés után visszamaradt darabos, sériilést okozó anyagot használni nenl szab.rd.
Á szóróanl,ag beszerzésérő] a tisztánlartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

8) Ajárda és a közút síkosság-mentesílését a tisztárta ásra kötelezettnek úgl kell elvégezni,
hogy abbó1 ne szlírmazzon baleset,

19. §

2)

3)

4)

l) A köZterületen lévó árkok. n)itott csatomák. folyókák, átereszek tisztántaftása, a
csapadékr,íz alradálytalan eIfolyásának biztosítása az ingatlan elótti szakaszra teriedócn

a7 iDgatlirn lényleges használa]iltnaj(. ilIetve tulaidonosának kötelessége.
Jármúbehajtók átereszeinek ép ítése. .jókalban- és tis7tántartása ninden esetberr az iltgatlalt
használój rinak. illetve tulai dono§ának köte]essége,
Az ingailanon keletke7ő csapadékviz saját területen töiténő elhel!ezésóről, illetóleg
kiépített csapadékcsatorna csctén az abba töftónőbevezetéséról - előzctcs bejelentés
a]apján aZ ingátlan tulaidonosa gondoskodik.
A csapadékelvezeti' árokba szcnnyczctt (olaios, vcgyszeres slb.) vizet bevezctni tilosI
ELdugulás l,agy rongálódás okozására a]ka]lnas anyagot (szemetet, iszapot, papírt.
tömeléket. túz- és robbanásvcszól},cs anyagot) a csapadékvíz-eivezető árokba szómi,
beleönteni. belesepclni, vagy bevczetni tiiosI

20.§
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1) Épílési tcrületen és a7 ópítkezés közvetlen környékén (aZ épitkezés elótti teriileten) az
építést vógzókivitelezónck kell biztosítani a tisztaságot,

2) Beruh&ások esetén a bifiokbavételtől a kivitelezés mcgkczdéséig a berulrázónak
(bon),,o]ílónak). ezt kijvetócn a kiviteiezés befejezéséig a kivitelczőiek kelI gondoskodni
az általa elfoglalt terüler tis7tántaltásáról.

3) Epítósnél, bontásnál \,agy t.rtalozásDál a nunká]atokat irgy keJl végezni, az épílési és
bontási anyagokat. a kiásott iiildct úg"v kell tárolni. l.iog,v por.és eg,lób szennycződés ne
kelctkezzen,

4) Közterii]etcn építési. bontlisi an,vagot a polgánnestcr által kiadott köZterület-használali
engedéll,bcn meghatilrozott tcrülcten, az engedéll,bcn megjeldll módon és idótadan g
szabad tárollti. Magánterületen errgedóly nen szűkségcs. de csak ollal1 an),agot szabad
tárolni. aúel}, kajZcgészségiigyi szempontlró] \,cszél}te]en.

5) KirzJcnileten bárminenú burkolat (úttcst, járda stb,) felbontása csak a.jegyzó, iz ors7Jgos
köZúthálóZatba tartozó ulak tekintetében a köZút kezelijjénck hozzájárulásával lehetségcs,

6) Amennl,iben a mu kálatok végzése so],án építési tömelék. i]]etvc hu]]adékanyag
keletkezik. úgy azt fol)ramalosan. legkésőbb a nlrrnlra bel'ejczésétől számított 48 órán beiii1
a kivitelezésl végzö szervnek vagy személ_vnek cl kell szállitanj, és a kijztcúletel helyrc
lcllclI r"ni. illet,,ley nlcg kcl, ti5/lil:rn,,

7) 1ilos közútra. irtpadkára salakot. építési lönneléket" jlletve szemetet szállítani és hel},ezni!
Közlerü]ctre kihordott szcmetet Yag,v épílési törmclókct aZ érintett jngatlan tulaidonosa
köteles í'elszólításra 24 órfu bclül saját köhségén öss7ctakarílani, i]letve clszállítani,

21. §

1) KöZterülcten szennvczóanyagot (szenetel, .ongyot" cg.véb hulladékot) csak olyan módon
szabad száilítani. hog),a szálljtásból senrrni ki ne hulljorr. por és csepegós ne ke]etkezzcn.
Ha szállítás kijzben a tclülct szenn"veződnék. a szcnDyeződés e]ijidéZője köleles azt
eltá\,olítal,i és a to\,ábbi szennyezódés nregakadályozásáról gorrdoskodni,

2) Ha bárrrúlyen szállítmarr,v fel- vagy lerakásiiná1, a kijz- Yagy nagáiterület szel]n)ezijdik, a
szennycződés elóidézójének azt a le1- lagy lerakás clvógzése után n},omban meg ke]l
lisztitani.

22. §

]) A köZség köZtcriiletén lilos jármű\,et mosni, olajcserét vagy nrás ol},an te\,éken},ségct
\,égeZni, amcly sZermyeZődést okoZ.
l-akóháZhoz tartozó udvalbát1 il}en munklrkat úgy kell végezni. hogy a szerrnl,eződós
köZtefliletre nc kerüljön.

2) A gondozotl zijldtcriiletre já]nű\,el ráIajtani. azon parkolni, azt bármi rlrótlon kárositani
ti]os !

23. §

1) 'l'ilos az építnényeket. kerítésekct, élőfákat bárnrilyen fclirattal megrongálrri. A
köZszemérmet és kőzíz]ést sértö fcliratokat a fulajdonos 24 óIan belüI köteles saját
költségén eltávolítaii,

2) Lpületen (kapun. ablakon stb.) cg)éb létesítmén]-ben ]évő. idcjét múlt hirdcünényt aZ
elhel),ezóköteles eltávo]ítani, lcgkósóbb a felhivás kéZhez\,.ótelétö1 szánlított 3 napon
belül" köteles 1ovábbá az így keletkezett hulladék összeg}űjtéséről és clszállitásáról is
gorrdoskodtri,

24. §
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1) A köZterülctck. a spoftolás céljfua szolgáló lerületek. valamint a kiránduló- és táborozó-
he l,vek beszcnnyezése tilos!
A köZtisáaság megóvása ós a balesetek elkerülése órdekében az clnIítell terü]cte1.l
szemctet. hulladókot (üveg. papír stb.), szenllyezó vag,v egészségre ártalmas anyagot
k:ijrleni. e|.,,,\rni Vdg) (lJchlli liln\

2) szemetet. bulladókot csak az arra a cóira rendszelesítctt és feiállított szeméttaftóba lehet
eilrelyezni,

3) 
^ki 

köZteriiletet, kiránduló+el!eket. valami]]t az ilt elhclyezett fe]szerclési, ber.endezési
tárgvakat beszennyezi, köteles ar'nak mcgtjsztításáról azol]nal gondoskodni,

4) Allati hullát. valan]it]t olyan anl,agot, amcly a kömyék lcvegőjét szenn,yczi, aZ egészsógcl
Veszélyezteti. vagy élősdiek lészére táptalajt nyújthat. sem kijztcfiileten. scn]
magántcriilelen elhcl},czni vagy elhag}ni nem szabad, KöZ- \ag} nagánterüIctct
fekáiiával (emberi ürüiékkel) szerrnyezni tilos!

l) A települós telii]etén lóvó tavakba, hollágakba. éló víZlbl),ásokba. beivízelvezető árkokba
tisztílat]an szenn]rvizct, trágyalevet bevezetni. partjait szenét vag), egyób 1rulladék
lerakásával bcszennyezni ti losI

26, §

1) Ajfud/tról a letakarított j eget. havat aközúlés ajárda közöt1 úg.v kcll ellrelyezni, bogy se a
gyalogos, se a gépiárnlú forgalmat ne akadályozza-

2) Iilos .Iz összerakcrtt hó c]hcl},czése:
a. a gyalogos köZlekedési íltvonalako]l,
b. aZ útkeIcsZteZódésben"
c, aZ úttorkolatba!,
d. a kapubcjáró előtt. annak szólcssógóben.
e. a 1iimcpköZlekedésrc szolgáló j.fumií megállóhelyénél. a jrirmű rnegálkihclve és a járcla

f. a köZü7c1ni, szo]giiltatási" fc]szcrc]ósi tárg,von ós al]iak kijzérdckii létesíhen)cilr.
3) A.járdáról a haval -. lra szükségcs naponta többször is e] kell takarítani,

4.§.
(1) Á rendelel WlI. fejezet 19.§-i 27.§-/a úlíozik.
(2) Á rchllelet IX-íejezet 20.§-n 28.§-rd ,áltozik.

5.§.
E lendclet a kihirdctóst követő napon lép tlatáll,ba" és hatálybalépését követő napon hatályát
veszii. Kihildeléséről aZ sZMsZ előírásai szel,int a helyben Szokásos tnódon ajcgyző gondoskodik,

Lukesnó csábi Agnes sk
jegaző

Tóth TiDor sk
polgáImcstcr

ör|( Kö7sé clő-testületénck ..../20l 2
tiltott. közösségellene§ magatartásokról, , közigazg tá§i birsá!: kiszabásának
§zabáIvairó[
Lukcsné Csábi Á!,.nes: ÁpLilis l5-től hatál).oD kí\,ü1 hoi,vcztiik nrinclen rcndeletből
szabályséi,tés bíIság kiszabását. KöZigazgatási bírság kiszabásának van helye, max.i5Oe|t.
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Tóth Tibor: Aki eg)otért a renclelet_ten,ezet e1l'ogadásával, az elhangzott nódosításokla],
kózfeltanással j c Iczzc:

A Képviselő-testülct cgyhangúlag 5 igcn szavazattal az alábbi rendeletét alkoíjaI

Ilévízglörk Község Önkormányzat Képvi§elő-testülctónck
l 9/20 l 2.(IX.S.)sz. rendelete a

Tiltott, közö§§égell€ne§ magatartá§okról, a közigazgatá§i bir§ág kiszabásának
§za|rályairól

Hévízgr örk l{ilzség Önkotmánr zatánek l{épviseló-testűleLe l\íag_r,arolszág hclvi önkolrnánr-zatai_
ról szólii 2i]] ], évi CL-§\N. tófi-én, 51, § (.+) bcltczdósl,cn, 113, § (a) bckezc]és e) ponqálran ós
116/,\, iib r, és a 2011. éri C\Cn'.Ti-,32,§, \{ag-atotszág gazd{rsági stxbilitísáló], a

szabál,r-sértésekól, a slabálrsótési cljárásrcil és a szalrálr,sénési nr ilr /rrrtartási rcnclszetól szóló
2012, évi Ii, tiinónv 254. ! (2) bckczdésóbcn. lorábbá e köziglzgatirsi lratósági eljfuás és

_szolgáItatás áttatános sz:rbáliairól szóló 200.1. éri 1.10, tőfi-én}.9,+/.\, § (.l) bckczdósóben és 9,+/B,
j () bekezdésébcn k2pott fclhetiLlazis alapjál, az 1laptörvónr, 32, ci]Ji (1) bekezdés a)

pontjáben. valanrint a helr-i őnkotmánr zatokró] szó]ó 1990, ór:i ],X\-, tilrr-én_r-16, § (1)

bekezdéséllcn neghat/rrozcirt felaclatkóróbcn cljiur a a kiii ctliczókct rcndcli cl:

A rendelet cé|ja
1.§

i tendelet cé}je, ho9 ollan tiltott. közösségclienes rnagatattásoker határozzon rr-rcg, nlclvcl< tilrgvi
súlrtkre tckrrrtcttcl ncm r-alilsítantl, mcg szabílr,sétrést vagv búrrcsclclolénl,t, dc hclvi titIsldalnli
nomla nregszegésér etedrnérrrezik, e2é1l a liőzösségl cgl iittóIós szabáIrainak betattása és
beraítatása éIdcl(óbcn xz clkiivctót _.zarrkcionáhi szüksógcs,

A tiItott, közössége||enes magat:rrlfuokkal 1rapcsolatos birságok
kiszabásínak eliárási szabál_Yai

2.§

(1) Hér,ízgyörk KöZsóg Kópviseliitestiilele (továbbiakban: Képviselő-testület) aZ e

rende]etben meghatározot1 tihott, köZösségellenes magatadás elkövetőivel s7cmbcl]
kiszabható közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskörét a.iegyzőre ruháZza.

(2) E Iendclctbcn nlcghatározott liltott, közöSsógeilencs magatartás elkövctóivcl s7elnbcn
százötvenczcr forintig teriedij köZigazgalási bírság szabható ki.

(]) AZ e relldelet hatáll,a alá tanozó ügyekben az eljáró hatóság elkobzást alkalmazhat,
(,l) A közigazgatási bírsllg és a helyszíni bít,ság kiszabása során a közigazgatási hatósági cJjá-

ús és szolgáltatás álmlános szabályairól szóló 2004. éYi cxi,. tön,ón}, (továbbiakban:
Ke1,) vonatkozó rendelkezéseit keil alkalnaznj.

Tiltott! közössógcllen€s magataÉások
3.§

'r tott, kiizi;sségellenes fiagatartást l(ö\,ct cl, aki

a) az állattatlást.
b) a közterület használatát és lendj ét
c) a hcI,vi kömyezet védelmóről. valamint a lelepiilési szi]árd h! ladék kezeléséIijl.
d) a tclcpülés círnerénck ós zászlaján,ü lúsználatát,
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e) a temető használatának rendjét
tJ avar és kerti hulladék nyílttéri égetését
h) az épitészcti és ternészeti órlékek helyi védeimét

szabályozó önkormánvzeri rendelet rcrrc]elkezésett megszegt,

záró r€ndelkezósek
4.§

(1) E rendelet a kihirdetést kö\ető 3l. napon lép hatályba.

Tóth Tibor §l(.
Polgármester

Lrrkcsné Csábi Agnes sk.
legyzo

7) Hévíze},iirk 1,169/1. hrsz. ós 1,169/6.hrsz-ú beltcrületi utak elnevezósórc iavaslat

Tóth Tibor: A S7échenyi LLlca n]ögiitt néhánv íelke| belterületbc vontunk. a tulcjdonosok a7

utat átadták, c7cn a beherületi úton ]ehet ]ncgközelíteni e7rt a négy új ingatiant, AZ út neve

M.gg.\e s köZ ]csz.
Aki cg},ctóft az előterjesztés elfogadásáva], kézl'eltartással i e]ezze:

A Kópvisclő-tcstület 5 ige11 szavazaltal, cg),hangúlag az alábbi hatátozaíoí hozza:

7612012. (IX.,l.) sz. Képviselő-tcstületi határozat

1J;lilg_Yiilk köZsóg Önl.íilDv^l Kép\ i se] ó,ttsl iiletc hozzájirrrr] ahhoz. hogy- a 1,tr69]6

hl,,r:,,:.7,"" :,,,, l , .\ .,, r, r ,,z. ,, I r,i ,

l,:Iavizg:ölk belt.li]]et 1:ló9,6 (liilclr út) M.g!_,-.)s köz,

_A köZ|i]Z i$§!!i}!! !]]!q&|lr!!lZ "q!!1]!-i§!E!94r!!!4tj!!:

l1|:..:Zgyajlk l.elleri]l.l lr,ó9i] \leqq\es Iij7 ]

ilé!í7!l\ őlk b.laera].l ]"+69,] I\ícgg} 6 kij7 2,

| .\ ,,- illK |'c l.,ri (l l , ] \í. , _" li," -

]lari7}ri]rk hclterü]ct 1",1ó9:j \lcgg),.s köZ 4. 
^

Felelős: Tóth Tibor polgármester
Lukesné Csábi Agnes jegyzó
Hajdu Tünde ig.ea.
Bankóné Nagy Erzsébet ig.ca,

Haíáridő: á7onna]

őrk l<özsés Önkormánvzat képviscló-
Hévizgvörk Közsée T{elvi Éoítési Szabályzatáról szóIó l0/200l.(X.30.)sz.rendelet
m'dosítá§á
I!i!LI!b!I: Ismeneli az clőterjesztést.
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l,ukesné Csábi Áenes: 2001,óla Yan HESZ- A fóépitósz kérte, hogy az azóta .VálLozó

jogsZabá1),okat, töI\,énveket, módositásokat tegyiik bele egységes szerkeZetbe.
Tóth Tibor| Aki egyetért a rcnde]et-tervezet elfogadásával, aZ elhangzott nódositásokkal.
kézfclta ással jclczze:

A Képvi§clő,tc§tület eg_rhangúlag 5 igen szafazattal 
^z 

alábbi r€ndeletét alkotjal

lIóvízg},őrk Kölség ÖrrkonnányZata Képviselö-testiiletónck
20120l2.(Ix.5.)§z, rcnd€lete

a Hévizgyőrk Község Hetyi Épitési Szabátyzatáót szótó
l0/200] , (X,]0,) inlkormánvzati fe|dclct

Ilévízglark Kózség ónkalnányzaíónak Kép.:iselő-te.rlúlele u heb)i önkormónyzatol:ról szóló
]990, ét,i ],Xf'_ tötvény ]ó. § (]) bekezdésében, |alaüií}t az épílett ka)rnyezet alakításciról é5
yédelmértil gzóló l997_ évi L,lXy'll]. tölNény 7. § /3) bek. c) ponliábun k?ott íelhatalmaztis
alapián az alábbi rendeletet alkoíja.

./. §

(1) A Hévízgyörk Kózség Helyj Építési szabályzatáról (a továbbiakban: HESZ) szóló
10/2001. (X.30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a kóVetkezó
rendeIkezés lép:

,, (2) Á rendelel hClrúlycl olá tarbzó íO-ull tL,]t lt: OTEK clóit ásttit a rcn.1.\e!benJ'aglalíakkdl
együtt kell alkdlfuaz i_"

(2) A HÉsZ 1, §-a a köVetkező (3)-(4) bekezdéssel egészúl ki:

,,(3) l HF:SZ mellékletél képezi:
1. számú nrelléklet: Külterülel szabli{yozísi tcrvc (M = l : 10000)
2. számú rrrclléklet: Belterület szabályozási terve (M : 1 : 4000)
3. szánlíl tncllóklet: SZT-4 Flajnal utcától keletre fekvő tcriilet szabályozási telve
4. számú mcliéklet; sZT-5 Különlegcs rckreációs tcrüIct §zabál),,ozási teNe
5, szánlú mclléklet] SZT-6M Békc utcaj lakóterü]et szabál!,ozási tcNe
6, számú mcllóklet: SZT-7 Ósz utcai ]akóterület szabályozási tcrvc
7, számil melléklet: SZT-8 Aisó hornok lakóterü]ct szabál),ozási tel1,e
8, számú lnelléklet: SZT-9 Alsó-honok kcrtes nczőgazdasági teriilet köZlerületeinek

szabál,vozási terve
(1) A HESZ íijggelékei_,
l. szátttú ./iigge lé k: Az építési hely treghatórozásd az J,f-2 tpítési ölezelben
2. szcimúlüggelék: Hel!"iT édelem alatt álló é?ítmén!"ek
3. számú.függelék: KÓH által nyiLranfurtoü ],é8észeti lelőhelyek
1. számú.ftiggelék: Olszúgos űenlékjeb,^zékben szeleplő ép letek"

?.§

(1) A HÉSZ 2, §{ megelőZő,,l, Fejezet Az építési engedélyezé§ általános szabályai" szöVeg
hatályát veszti,

qA]IÉSZ2 l l) beklz(tésibul u,,jelen d,;nli,ul l:or..l.|l_-}Ll;.ÁL J tJÉ.\7 l:öl,es lóp_
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0 A HÉsZ 2. § (3) beke:dés hell,ébe a köttkező fendelkezés léP:

,,(3.1 A szabdlyozit,l kötelező elemei.
a) beépítésre szánt és beépííésre nem szállt terúletek,
t ] ir,t.:,, o|,2, 1, A_ úte:ctck h,lt.jrl.
c) Nédeíí íerületek határa, údőttitolságok,
d) építési a)fezelí besorolás,
e) szabáll,tlzási szé lesség.
A kötelezi; elemek cstlk a telepúlésrendezósi !en, 1ódosírósálL lálblo!hdrók-"

0 Á HÍSZ 2. § (1) bekczdés c) Panllr halálrdt fesztí.

.l. §

l) Á HÍsz 3. § holátyál wszli,

12) A I]ÉSZ 1. § hatábli! l?s.ti.

6./ A HÉsz 5. § (]./-ű7./ bekezdése ho!álylit l,eszti !: helyébc rr alábbi rend?lkezések lépnek:

,,.), j
(1) Az épitési határvonalakkal mcghatírozott clő-, oldal- és hátsókcrt lcgkisebb

méretén belül :r telek beépített§ógének mórtékébe beszámító ópítmény, építmén_vrész

n€m állhat.
(2) ,1z építnény(ek) építméq,fuag1ssalgtl, 4z éPitésí telek mege gedeít beéPítetlségi és

ela;írt ztjldíelíikli cíónla meg kell felelien a HESZ és a srabál!-ozá|i lerl(ek)
cllíírtjlainak
G) ÁltLllartásí célú é?íílnén!-ek az építési halyan helíil hellezhetők el az rillattalttisról
szóló he|.1ii trlkofmányzdíi rcndelet előírásaintlk megfelelő tí]rtásí céllcl_ E rendelet
hiaryahan az illetékes szakhd!óságok állásíoglalalsaií kellJig|elenlbe t,enni "

4) ,,! HESZ 6. § hdkitrát rcszli.

,/. §

(]) / lis7, 8. §-át negelő:ó ,,I1. Fejezet 'l'elcpülésrende:ési kö\,etelné !ek" s:öwqlés: halál!ál

/2) A ItÉSZ B. § (]) b?kezdése hetyébe a körelkező fe delkezés lép:

,, (1) A tele?iilés igazgatósi 1erülete
d) beéPítésrc szánt terúIcrre (iellcmzi;e belterüleíek) és

b) beépítésre ne szllnt terüIetfc (iellenzően kilteruletek) o:lztott "

5.§

(l),1HÉSZl0.§-útnegelő:ő,,IILíejez.a"szöytglészhel}ébe,,.í(Jezeí".szöl,egIép.

C) A HESZ t0. § kiegérzúI o körelkez|; cű nel:
,, Á lakoterüle t e k últal ános e lő írása i "

(3) /1 HESZ 10. § (]) beke.dése heltébe a kóu,etkező ret elkezls lép:

,, (]),1 lakótelúlet elsősorban lakóépíiLetek alhelyezésére szolgál- "

o A HÉSZ l0. :l (5l bekt:,]ós hcb,ébc a: ultibbi renrlclkezés lóp.
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,,6) A ldkólerüleíen kisíparí telmelő, szolgáIlcltó teikenység részére épííüény (asz!db|
műhelr. sü!öde, batkócs műhely tag, negmunkálással járó níihely stb.) csak a
k]kóJünkció !eljes 2avartalansalgá .lk bi:losílósa mellett léíesílhe!ő. "

á§

/t) Á H];sZ l l_ § heb,ébe az alábbi rendelkezés lép;

..Épitósi telkek bcópítési feltételei

/1, §
(] ) .1, előkeú méletc .l meglévli utcaképhez igdzodó. új íelekoszlú;nál 5,0 n1

/2.) Az aldalkert legkisebb s:élessége nenl lehet kisabb új épílés esetén
a) szdbadon ijlló beépítési i,]ód eselén

,sem az Qlítési telekre előírl (íneílengedelr) legnagyobb építm!ny-mtlgtLsság.felénél,

-.|em 3.0 mélernél
b, ,,tdatln,aron ,itli, hcil,iti, L sctL n

sen az épílési telek el(íírt legnagyobh építménr^xldgdsságánál, sen 5,0 méternél.

-3),1háísókert legkisebb mélysége el lehet kisebb tii beépílés esetén

-sem 6,a méternél,

-sem az építmény hótsókertre néző tényleges építménylnagu,tság méríékénél.
(1) Kialakult oldal és htiíscikert esetén lukóépület bő\,ílés és eg:lb építmény elhelyezés
csdk tlz építési helyen lehetsélles_
(5) /l helyí 1jéde!tséí!íí éptilet jelenlegi helyén korszerűsílhető, az ölezet előírúsdindk
megl'alelően bővíthető vttg, a hlr(lklernek negíelelőan íelje.ren úJjáéPíthető. Az co.anyok
belur lás ú\,al a teíőtél beépí thel ő.
(6) ,,1 hel|i 1,édcüségű lörlénelní lelepülés-nlagbdn íett;héjazatként pala, níianyag 8 Jön
nem alkalmazható_

(7) Az épületek maga§tető§ kialakítá§a igazodjók a meglévő beépítéshez, a tető

hajlásszöge 35-,15 fok között vála§ztható meg. A tetőgerinc nz utcavonalla meróleges

le§r'en. oroml'ala§ kiépítés esctón utcai homlokzaton tetótérben erkély és loggia nem

alkalmazható.

(8) A lakót€lkeken
a) a helyí s.!jilossállok negőrzése értlektlben

-a kídlakull telkek szélessélli és mélységi métete, oldalhatdrtls .íőként előkert nélktili
beép íté s i ntldj a me gmaratló,

dz éPííószeti kalaktel jellenzői - az utca|:onah,d fiera;lege' nyaregtető oro fllldl,
.;agv kont1olt nrcgoldálsal, a hd€yomóry|os nyíliiszárók {1z átépl:ilés, korszeúsítés
soráfi egljrzésre jafa|ioltak:

b) a beépíló s íb ltéte le a részleges közművesített,5ég"
c) kórnye2etterhelési hatáéltékek a lakóterúletne k megfel eliík:
d) íerepszht alatti építmények nem lehetnek a telekre előírt elij- és oldalkert legkisebh
nérclén belíil.

(q tj ll1ag.lstető ne ry,úljon a. utcdlonalon yagy az épúlet kózl,etle körnle.etébek álló
é pij l e í e k ge r incvona l a.fó l é. "

c) A H!:,SZ ]2/,1, § s:ánazósl! ] ]/B_ §-/d úlódos1ll_

o A HLSZ ] 1,'B. t /1) bckez,:]és heb,ébc u kö|,elkezíj rcnielkcrós tlP_
..(1) AZ Lke-2 építési övczetben lakóépü]et Jegl'eliebb kótlakásos helyezhető el.
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Személygépjrirmií tároló nen1 alakíúató ki különálló épülctben,"

z§

A HÉSZ 13. ! a hclyébe az alábbi rcndelktzés lép:

rfl rPI t L\Kl,lPo.\T t Lü) Ls tFRi LLl
,1J,.\§

i) A leríileten .!z építési telek építési helyén tóbb, egr óst nem za,-aró éPítméry b
elhel;,ezhető.
Q) A íaIePíilésköZponí rcs§,l:S letülcíen a körn|,ezelterhelési h.ltárértékek a lakóterületnek
meg/Llelíik

Ilési ó

2) Á HÍsZ 11. § (g) bekezdése hatáIrál fes:ti.

(3) ,1 HÉSZ 15, § (1) bekezdése h(lldlróí f?szíi.

G) A HES7, J 6. §-át me4előző ,,1r. íejezet" lzöNe1rész hel\ébe ,,11I íejezel" ,í:ifieg lép

0 Á H]iSZ ] ó, § (9) beke:dós első mo dola és a l ] 1) bekezdés ha!úI.1át feszli.

8.§

l1) A 17. § (18) bekezdés? helrébe az dlábbi ,2aíe8l!p:
,,A 1elepi.il(rs beépílésle ncm szání íerületén elhe\ezhetii építményben ke]elkező

5zenn}\,izeket - ha neln áll ren([elkczésre negl'elelő élől;íz heftlgadó és egléb előírások
ne111 !ilt.i(ik, tovtibbti az illetékes httttlstigok hozzajfuLltak, cg,edi kóznűpólló. zórt

szenkylíztáfolóbtltl keIl összeglíijteni és a szippdntott szel1],lrl*i.ek elszállítúsáról
goncloskadni kell. Zált szennyl,ízgyűílő, kóznűpóló betendezések alkalmazása csak

ideíglenes jelleggel, o kajzcgto|na kiél)üléséíg kífitelezhetők, ill?tre kúhatóakJbní, "

(2) Á ] 7. § (22) bekezdé.,e hebébe a: alábbi szij|eg lép:

,,Q2) Szikklsztani c.sak liszta csapudébize1 szcúad. "

(3) A ]8, § (5) és (6) bekezdése ha!állát l)eszíi.

9.§
l]) 1 20. § helrél)c a: dlábbi reudelkczés |ép.

,,Nag, üze ni jel leg ű gaztlá I kodtk övezete (M- 1)

t

(:n) (%)

kid]akítdrullj úi lelek

síil,iíség

maysé8e

,€gl9J

Ty-1 K 1,1Z) 3a 6,0 1a 20 ]0lK) 0,1

Tl. 2 a ia0 1,5 3a t/,_,

íf 3 () 35a 50 n,6,
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20. §
( l ) Gazduságí épíikt e l he lyezé s éne k fe ltétele i :
a.1 f eleknctgr-stig-
- szántó, kerl. gyep múr,clési ágban nyiLvántanott telek eselében: min. 5 ba.
- sZólő. gyünölcsős művelési ágban nyilvántarlott telek esetébe11: min. 2 ha,

b) Ámennyibe a lelkln tt'bb féle míbelési ágú alrészlet tcllálhaki, a szőlő, vagl
g)íimölcsijs 111í^,elési ágú alrészletek teríilelének okkar i., el kell éfiiük ajalz.tt mininólis
l erLil etndgysú go l u t el ek beépíthetősé ghez-
(2) Lakóéptilet, illebe gdlílasúgi épület és ldkóépíilet egylittes el he bezósének fekéte le i
a) Teleknagsóg-
- szántó. kert, gyep mű\,elési ágban nyilvántafiott telek esctébcn: min. 15 ha.
- szóiij. g}ünölcsös niil,elési ágban rryilvántafiott le]ek esetében| mjn. 5 ha,

telekszélcsség: átlagosan 1egaiább 80 m.
c) Anennyíben a tclken íöbb.íele fiűtelési ágú alúszlet xlálható, a szőlő, lag) g)iimölcstjíi

nűtelési ágú alrészletek lelületéhek okkor is al kell érniúk a jelz.tt nínimólis
t e r t i l e L 11 L] g- s á go t a t e l e k b e é p í l h e ! ős é g h e z. "

,2, ! 2| : h, llibe a-. oloh^, r.rd. lAc!.: l.P.
,,Kisüzcmi jellegú gazdálkodás ő!ezete (}I-2)

21, §
(] ) C azda sági épiil e t elhelyezéséne k Jb l t é t el ei :

a) Teleknag,súg:
- szántó. kelt, gyep művelési ágban n},ilvántaltott telek esetében: min, 2,5 1,n,

- szijlő, g)iimölcsös műr,elési ágban nyilr,ántafiott telek esetében: min, ] ha,
b1 .1mcnnyíben a íelke több .féle művelési úgú alrészíet talúlhaló, (l szőlő, vag,l
g,ünlólcsó.l fiűlelési LiEú L|lfészletek területének akkor is el kell éfniiik u jelzett minimális
leriiletna gyságot a í e le k beépít he tősé ghez.

(2) Lakljépl:ile!, illelw gtlzLlasúgí épúlel és ldkóéP1llet egJ,úttes elhelyezésének fekétaleí
o) Teleknagysóg-,
- szántó. kert. g},ep niivelési ágbalr n,vjLl,ántaftott tclck csctóbcn: min, 5 ha.
- szőlő, gvíinölcsös múvelósi ágban nyill,ánta ott tclck csctébcn: niD. 2 ba.

telekszéIcsség: átlagosan iegalább 30 m,
b)Ámennyiben a telke több íélc műyelési ágú ahészlct található, a szőlő, úg,
g!,ümölcsös 11:'!Ne lési dgú alftsrletek területének akkor il el kell ét,niijk a jelzelt minimálís
terüleí a!4)ságot a telek beépíthetőséghez- "

(3) A 23. § (2) h€ke:dése helyébe az alábhi szö,eg lóp:

.,(2) Az öyezetbe tdlto.ó a g!-ep, náclas, nocsár tníivelési ágti és yízúllúsos
tefiilelréEeket, \,ízíolrdsfiedrekeí, íalsoporhkdt a terúlethasználat során meg kell
lurlO i, azokon a míilelési dgat |agy a terillet kialakult természeíes jellegé! negvúlloztaíó
épíínlé n)í e lhe lyezni ft em sza bad- "

u) A 21, J§ (]) beke:dés hallílró! ftszti.
(5) 1 21. § (5) bekc:dés hdíál!át |esztí:

_/l/. §
l1) A I]ESZ 26 §-álncgelőző,,í/.íejeze!"s:öNegltltzhel.vt'bc,I/.fejczet"szajleglép.

a A HÉSZ 26. € hetyéhe az alábbi rendelkezés lép.
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,.2ó, §
(1) ) űefiléki környezel a szabályazási rcfle ]'elöl!, romún kori míienlék templon
kórílli teriilet_
(2) Helyi értékrédelmi tefülel a szdbályozási tenen lellalároll _, lelePílléstórté neti mag"
útszerkezete a tólc.lér jellegű útleágctzósokkal. l:z a telepiilés karakterét maghatározó
évsztizttdos úthdlózati rendszer a közeliö\,(í igényeít ís képes kielégíleni, tédelme ct
beépító 5í kcraktel me gőEé séne k./b ltétele.
(3) .1z utcawnalru helyezett (előkert nélküli) épíiletck, ezek beépííéli Jbllnúja, lépléke,
urúnyaí ninderlképpen údendők, Ez a l,édelen e.letenké t megőrizhctő
épületállonán!"ru, de löbbségében negúiíthdtó heéPité-5ű, nlegtartdtldó ulcaszerkezetre

(1) A hel!"i védelem rlszletes szabúlyafuak nlegúllupítástiról és a továbbiakban a helyi
yédelenl elrcndcléséről az önkornlányzat képyisela;te"^tLilete k,ü]ön rendeleteí alkol.
(51 ,4 l,tirhatóun bantásro keríilő, éPítészeli részleleihen érléket íbl\]lltdíó épület
felméúsér(íl és architxllástiról gondoskodni kell- '

(3) Á ]]ESZ 27. §-a hotáb,ól wszíi.
ú lt HESZ 27/A. § (])-(2) beke2dése hatábát|e§zti.

11. §

ű./AHÉ.sZ28 ,, |6)- 6) l0) /12), (t5),06), (]9), OE) bekezdés hatátyút ts:ti.
C.) l HESZ 28. § (17) b(kezd!: íörlé:re kcl,iil.
13) ,4 }|E.sZ 28. § (2, bekezd^ töllésre kerul.
G) 1 HE,SZ 28. § ('30./ beke:dés a: ukiblliakban nódosul.

-(3()) Szanryeződés érzékenységi szempollíból Hélízgyórk leljes lerüleí! ..érzékeny"
besoroltisú."

/5) Á HÉsZ 26/.,1_ §-d ér\,étl|,-él vszli,
1J, l\,

( t) Á tlESZ l, s.álnli Fü4geléke lörtérle kerü|.

c) A HÉSZ 1. s:őnú nlelléklele ,,1. szánli ftggelék"-re núttos .

G.) Á HÉSZ 2. számúíúggeléke hetl,éhe az alábbi rendelkezés llp:
,,2- sZ. íüggelék

Eé|ízgyölk KöI|ég He lyi Epítési Szabályatához
Helyi védelem alall álló építlnények

]- Római kcltolíkus íemplon (Ktlssuth Lajos u. }1l. 1}52hrsz.)
2- Petijl'i Sándor Álttllállos Iskola (lolt kdtolikus iskola) (Ka$uth l,ajos ll. 6. 800 hrsz-)
3- Elan!:élikus te]nplon lTemplom lét 3- 839 htsz,)
1- Faluház (Kosslnh Laios u, 3,1, - 895i] hlsz.)
5- Reíb|mótus templom és iskola (Kossuth Lajol u. 25- - 875 h/sz.)
6- Baptista ímahóz (Kossuth Lajos u- 35- 896 htsz-)"

u) A HÉSZ kíegls:üt az alúbbi 3, számú Függelékkel,

,,3. számúfiiggelék
Hévíz+.yijlk Kózség Helyí Epílés i SzabóIyzatőhoz

KÖH óItaI q,ilyú taltott légészeti lelőhely
1. lelőhely

l.clóhely neve: l1ll1; gJ:ö ll-Rónai kotolíkus te lphrn
Lclőhely KÖH azonosíló száma 26036



Műemlókjegyzési szám: 7152
Lelőhcly hel1,,rajzi száma,. 24;20 21; 23,27; 29; 31-51; 159-160; 161/ 2; 161/5-10;

161/87_102: 539,tl.
Lelőhel), tipusa: lclep iilés, te rető
Lelőhe]y kora| ó/ortzl.ol, vdskol, lómai-kof - szarman; középkor
],előhely \.édcttsóge:

KÓH últdl ryil\,úntulhlr ftgészelí lelőhely, mely ex lege általános T éLleleln ulatt
áll-

2, lelőhel):
Lelőhel_v ncve] /Iy']r/zg} ölk-Atly Endrc utca l I5.
Lelóhely KÖII azono sitó száfia 26037
Lclőlrely helyrajzi sz.ár,,a: 3 5 3-3 5 8 ; 1 2 8 0/2 4.
T e'ohelr trpusl: rclrpülls
Le| őb eI.1, kot a: b r o n z k o r
T-c]óhely védettsége:

KÓII áll(1l L?!,íl\,ántdríott régés.eti lelí;hel|, nely er lege állulántls tédelem alatt

3. lelőheb}
Lelóhely ne\,e: l1lrlzg., öí k,E gres-rét
Leliíhcl,v KÖH azonosító száma: 2órJ8
Le]iihely helyrajzi száma 031/22; 03|37; 03U39-68; 032; 034; 048/1.
Leliihely tip.j§a, íe l e p ü l é s
Lelőhely kora| §1.1/rrrald, középkol
Lelőhely \,ódcttsóge:

KoH Lilíal nyil\,álltdltott régészetí lelí;hel,y, mely ex lege álldlános tídelenl alatt

4. lelőhely
Leliihe11, ncr.e:_lllr.,/;gy ö t k-Als ó- H o mo k
Lelőhely KÖIl azono sító szá]ma 26039
Lelijhel}, hcl}Tajzi sz.ima: 1282/1; 3223; 3772/1; 3772/3 4; 3773,
Lelőhell, tipusa: íilrcsle/el
Lelőhely kora,. késő középkol
Lelőhel}, védcttségcI

KÓH által ,ibá tdrtott régészcíi lelőhely, meb, cx le!<e általáno| údelem dlaít
óll-

5. IeIőhely
Le]őhely ncvc|_Hlrl:grölk Kqaróházi-lűlő
Lelőhely KÖíí a7onosító szána: 260,!0
Lelőlrely helyrajzi száma:084/3; 099/4; 0113/1-2; 0122,t2; 0131,t1 2,
Lelőhel), típusaI r"lep,i//§
Lelőhely kora: zcolit
LelőheIy védettsóge:

KoH által ry,ílfó1,\íclttott fégészeti leliihely, mely ex lege dltalá os údelem alatt
áll.

6. lelőhely
Lelőhel,v neve-ált]l'íglö í k-a községh atá í keleíi §zéle
Lelőhcly KÖH azono sitó száína 2604]
Telcihcl1 hellrrju i ,/á|n3, ll1.1J - )J_
LeIóhcl,v típusa: /e/e/rlily',i
l cloItelv korr: broalAor, vasAor. néptindorlis Aoru, Árpútl-kor



Leliihely védettsége:
KÓ]] (iltal nlih,ánl.lflolt régés:etí lelőhely. tneb) ex lege állal.hos yédelem ()l4íí
úll.

7, lelőhely
I-clőhely ncve:_,Illr,/; gyiir k Vö lg1, i-tlűIő
Lelőhely KÖll azono sító szÁína.. 26()42

I_clóhel,r,, helynjzi száma., 0 8 4/3 ; 0 1 1 3 /2 ; 0 1 l 5/2 ; 0 1 ] 7/3 _
29; 0122/1 ; 0129/1 2; 0131/2; 1622.

),előbely íipnsa te le p ü I és
t-előlrely kora: n eolrd vlskor, római-kor - szamila; épyótt.loílás kom, Árpál-kor
T,clohel1 l cdctt.ege

KÓH úhal nril|únlarknt régészeti lclőhely, tnely a:t lege LiltLllános \,é.lelem alaít
áll,

8. lelőhe11,
Lelőhcl"v neve: lllll;gy ö l k-Szilos
Lelőhcly KÖH azono sitó száma. 26043
Leliihcly hel}rajzi szánra 082,t22-27; 084/1; 084,t3.
Lelőhelr, típúa t e l ep ü lés
LelilIreIy kora: rerrlil, fómlí-koí - szamala
Lelőhely védellsége:

KÓíI álíal nyilúntartoíí rógészeli lelőhely, nety ex lege Cilíalános 1,édelem alatt
áll-

9. lelííhely
j-elóhe]y neve: lllríígl i;rk Egíes-rét
Lclőhely KÖlt azonosííó száma: 26044
Lelőhely hclyrajzi száma: 044/1 4;044/6-7.
I.előhely tipusa: leley',l/lJ
Lelőhely kora: ó'slar, rtjmoí-kor szamraía; középkof
Leiőhelv védettsége:

KÓII által yilúníaltoít régéri.eti lelőhely, mely eX lege általákos fédelem alatt

10. lelőhely
l,elóhely ncvc| ,lry'rl; gyölk-Szilos T1, Iát-díílő
Lelőhely KÖLl azono sítő száfia 26045
Lelőhely belvrajzi száma: 07 7; 0 8 2/1 4, 08 2/1 9,2 1.

Lelőhe]ly típlJsa| t e m e t ő
LeIőheIy koft,. ismeretleft koí
l,előhely Yódcttsóge:

KÓH attal ú):il|únllrbtt régészetí let(íhely, nel! ex lege általónos údelem alatt
áll

11. IelőheI!
Lelőhely neve: 1íllízgl örk Szilos 2.Ielőhely
Lelőhely KÖH azono síIő száma:26046
Lelőhelv hellrajzi száma: 079 ; 099/1.
Lelőhe]v típusaI Jidlr.irrJ
L előhe1 :, kot a,. b rc n x k o r
Leliihcl}, védeitsége:

KÓII áltd nyílválltcttott régészeti lelőhely, lnely ex lege általúnos yéclelem ulatt
álI-

12. lelőhely
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LelóheLy nei,e: Illr,/;gy ö r k_Árok-köz-ttíilíí
Lelóhell, KÓH azonositó száma: 26047
Lelőhely helyrajzi száma 059,/4-8; 061; 061/1; 061/4-10: 061/19.
l -előhel), típusa: 1g1elrrly'§
Lelóhely kola: uasior, fómaí-kol - szamat.!; tlépvilr(lollás koía, középkor
Lclőhe1} védcttségeI

KÓH által nlil\,ántartott régészeti lelőhely. tnely ex ltge általátltls védelel11 al(ltt

13. lelőhely
T.előhely ncve: l1llí;g1 örk Hegyi-tlűlő
Lclőhel] KÖlI azono sít(l száma: 26048
Lelőhel}, hel},rajzi száma: 0151/5; 01 51/7; 0l 5 U25; 01 5U28-30.
Lelóhely típusa: /e/ep üIés, íehető
Lelőhcly kora: leolil, róhai-koí, szflímaí.|
Lelőhcl"v !édettsógeI

KÖ]] által yíbúilt|.l1lí régészeti lelőhely, mety eí lege cilíalános l,lc]elem dldtt
áll-

14. lelőhely
Lelőhely neve: I1lvr'zg1 ölk-Hegyalűlő 2. Ielőheb,
Lelőlrell,KÖH azono sító száfia| 26019
Lelőhel,v hel5,rajzi száma: 0 1 5 1 l 7 2 3 

" 
a ] 5 ],/2 5 

" 
0 l 5 1 i 3 a ; 0 J 5 2, 0 l 5 3/] ] () : 0 ] 5 1 /3 9,

Lelőhely tipüsa: /?1elrll§
l-előhe]v kola| ó/arrí* o l,, ,.lsko l, rófuni-kof - szarmato; nép.L,óftdotlíts koru, Árpád-kor
l,előhely védettsége:

KÓH által nyilfúlltlftott régészeti leliihely, mely eX leRe általá os fédele ol()tt
rjll

15. lelííhely
Lelőlrel1, neve: I1y'lú györk TóJalasi-tlíílő
LelőheI1,,KÖH azono sitó száma: 2605(l
Lelőhe]y helyrajzi száma: 0139/9; 0l42,t22 23; 0142/25-32; 0142/34-35.
Lelóhely típusa: íeleprills
Lelőbely kora: réxkot, bronlkor, vlskor, nimai-kof - sz.lmaío; közéIkor
]-előlrely vódettsége:

KOH alldl q,il.)ánía|t()tí ré!észeti lelíihely. mely ex lege általános ,^étJelem alatt
áll-

16, Ielőheb:
Lelőhelv ncve: lllr,/;gy ö r k,H e g alj a- íűl ő
1 ,előhely K Ö] I azono síló száfia 2 60 5 1

}-clóhell, hei,vra.jzi szima 0 1 5 4/6,3 1 ; 0 1 5 4,/3 5 ; 0 l 5 6 ; 0 1 5 7/1 3 2 ; 1 1 56/2.
Lelőhely típ]usa te le p ül é s
LelolleJr korr: órozzÁ or, római-*or ,4rmaro: Árpútl-At
Lelőhely védettsége:

K()H altal ry;ihántartatt régészeli lelőhely, nely eX lege álíalúno| Né.]elem dlur!
áll.

17, lelőhely
Lelőhely neve: l1lrlígl öú Újtetep
Lelőhel},KÖH azono sííó s7,álrLa: 26052
LeJőhcly helyrajzi száma 046/3; 052/4; 066/1-2; 071/58; 071/ 60; 07]/62: 071/64,
Leliihch, tiposa: fu /e/n/l§
Lelőhcly kora: ólsltor, róhii-kol- szoímnti



]35

Lelóhe1) védettségcI
K()I] ahd nyil,:áníartOtl fégés:eti lelőhely, mely ex lege Liltaló}los yédelen ulatt
cill-

18. lelőhely
Lclolrcll ncr c: Hlr,ú g.völk-T\z-mujol
I-elóhci,v KÖH azonosító szána: 2ór-r.'
Lelőhel"v helyraizi szrima| 094/4; 094,40.
Lelóhely típusai /elellill§
Leiőhely kora: ,re.r/í/, tómai-kof, szafmoto
Lelóhely védcttsége:

K()H tiltal nyihántartoít régészeíi lelőhely, nlely ex lege óltalónos védelem ulatL

áll
19. IeIőheu

Lelóhely neve: -allrlrgt órk Tófalusi-tlűlő 2. lelőhely
Lelóhel1, KÖH azonosító s7áfia 2 60 54
Lelóhely helyrajzi száma 039/2-9; 0l42/32; 0l42/34.
Lelőhely típusa:/ö/./yíil
L előbel :" kor a : _b r o n z k o r
Lelőhe1,"" v édettsó gc :

K0I1 által nyitlánrartl)tt rógészeíi lellihely, meL1: ex lege általónos |édelem aldír
ciIl-

20. IeIőhely

Lelőhel"v KÖtI azonosító száma: 2óO.r5
Lelőhciy hell,rajzi szána:072/9;0l39/3 6;014l:0l53/29;0153/38 45;0154/42.
Lelőhely típusa: 1€1cpüll§ .
Lelőhely kora: bronzhot, Atpátl-kor, késíí középkoí
Leiőhel}, védettsége:

KÓH áhcll nyih,úútartotí rlgészeti lelőhely, mely ex legc óltalános \,édelen aloíí

21. lelőheI.1,
Lelőlrely rreve: Illr,/zgy ölk I'első-Hoí ok
Lelóhely KÓH azono siíó s7.űr'a 26056
Lelőhely hel"vraizi száma 3081; 3082/2; 03083tt; 3084a; 3085h; 3087b; 3088h; 3089-

3100/2; 310|b;3103b; 3]03b; 3104b; 3105-310ó;3107b; 3l08 3109.
LeIőheIy tipus a,, t e l e p i i l é s
Lelőhely kora: órolr;lof, fót loi-kol - szttltnala; középkol
Lelőhc]_v vódettségei

K()H cilíal ry,ill,ánt.lrbll légés.eli lelőhely, meLy ex lege állul(inos údelem aldtt

áll,
22. lelőhely

Lelóhel,v nevc: llávl; g) ö l k Ujlel ep 2. l e l őh e l!
Lelőhel,v KÖH azo]1osííó szifift: 26057

Lelőhel"v helyraizi szána: 057; 0óó/10; 066/16 21; 01459/3.

Lelőhely típusai releprlls
LelőhelJ,kora: rdzroi-kot - szarmata; népvúndorlás koru
Le]őbel}, védettsógei

K()II dlí.lt n,l,illánt.lftott régészeti lelőheh,. mel! ex lege altalalnos úddc aldtt
áll
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23. lelőhely
Lelőlrely ncvc: l//v/zgröú Galga-paú
Lelőhel1, KÖtI azonositó száma: 26058
Lclőhel!, hel},rajzi száma: 055/4-5; 055/8.
Lclőhely típÉa| telepü lés
Lelőbcly kora: rdnaikor - szntmata; köz.épkor
Lclóhely védellsége:

K()II álrul yílvánturlolt régészeti lelőhely, mely ex lage úlítll(inos yédeleh1 aldíí
áll.

24. Ielőhely
. Lclól]clyneve:111r,ízgyörk-Egíes-ftl

Lelóhcly KÖH azonosíló szinna| 26059
Lelőhcly helyrajzi száma| 10-14; 16/1-2; 039/34; 039,t39-55; 1145; 1169-1175/2; 2390.
LelijhelY tipusa| lelPp.ill§
Lelőhell,kora: rlzlrar, brcnzkol, lónrai-kol szoruam: Árydd-kot; késő köxépkor
Lelohclr r cdcnscgc:

KÓH által nyilló ldftatt régészeti lelőhely, nely eX lege általőlos fédellm aldtt
áll,

25. IelííheIJ,
Lelóhely neve: Ilivl'zgyörk Egres-lét 2. IeIőhel!
Lelőhely KÖH azonosit() száfia: 26060
Lelőhely lrelyrajzi száma: 037/197; 041; 048/2.
Lelőhely tipusa: íele7xills
Lcióhely kon: ry';*or, lóíMi-kol - szamala
J,clóhely védettsége:

KoH álttt nyil,rúntorlott légés.eti lelőhely, mel.| ex lege últalúno:; yédelem alau
úll-

26. lelííhely
Lelőhely neve: I1éyíi gJ,ölh-Felső-léí l. lelőhely
Lelóirely KÖH az ono sító szaúna: 2606]
Lelőhely helyrajzi száfia| 072; 072/9; 0154/4 1 ; 01 54/52 53.
Lelőhely típusa| Íelcp,i/l§
Lclőhel"v kola: Nefi ish, e//
Lelőhely védetlsége:

KÓI! átlal nyil|á larlo|l régészeti lelőhely, mely ex lege (ihulú os |édelem alatt
áll.

27. Ielőhel1,
Lclóhely nei,e: 1lll1;gl:ölk- Felső-féí 2, lelőhebJ
Lclóhel]r KÖH azonosltó szá .a: 26062
Lelőhcl,v helyrajzi szála: 0 1 54/4 9 50
Lclőhel,v típusa: fuleprld,
l-clől]ely kora: N?fi *,h e/
Lclóhel1, védettsége:

K()II úhal nyil\,ánlallott fégésreti lel(íhely, mely ex lege óltalános védelem alatt
úll-

28. lelíihely
Leliilrely neve: IIlví;gyötk- Felső-íél 3. Ielőhel),
Lelőhely KÖH azonosííó szárna: 260ó3
Lelőlrely helyrajzi száfia: 0154/39; 0154/43-47; 0] 55.
Lelőhely típ,asa: l e l e p ü l é s
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Lelóhe]y kora: 
^Ieu 

isrrel
Lelőhely védettsége:

K()H álkll n!-iti,ántarlotl fégés.eti lelőhely. mely ax leBe ciltalános ú.]elem alqtt
áll

29. lelőhely
Lelóhely nevcl 11tir,/zg1 ö r k Árc k- k öz I. l e l ő h e t !-
Lclóhely KÓIi Monosító száma| 26064
T cloh<l1 hell rajzi s/;fia 0bq 4 9,

I,clóhe]y típusa| /e/aptillJ
l.előhely kora: Nerrr r'snert
,LcIőhely r,édctrsége :

KoI] ákal nyíl\júntarbtt régé.rzeti lelőhely, mel\, ex lege általános rédelem alatt
áll-

30. lelőhely
Lelőhcly neve: .allrízg1t öú- Áruk-köz 2. le!őhely
Leliihel,v KÖH azono sító száma| 26065
Lelőhely hel"v-rajzi száma 053/9_10; 069/3,6; 070/1.
LelőIlely típnsa| te I ep ü l és
Lelőhe]y kofa: Nerrr í§nreí
1-előhei}. védettsége:

KÖH álkt nyilvóntartott légészeíi lelőhet|,, rag/y ex lege últulónos \,édelem 1latt

3l. lelőhely
Lclőhel1, ncve: lllr;/;gy örk, Árok-köz 3. leIőhely
Lelőhely KÖII azono sltó száfia| 26066
I-előhely hel,vmjzi szána 053/6 9.
Lclóhely típusa| /P/eprills
Lelóhel), kolaI Ne/r, l's/rreJ"1

Lelőhe]v vódettsége:
KÖH által fiyílúnlarhtí régészeíi lelőhely, mely ex lege általános údelem alatt
áll,

32. lelőhely
l,előlrely neve: á/r,/zgy ölk_ Áío\l-töz 4. lelőheb,
I-clóhel), KöII azono sító száfia| 26067
Lelőhely hclyrajzi szrima,. 0 5 1/3 344.
l,előhely típusa: fu /eplily's
Lelőbely kora: Nem isrneú
LcIőhely \,édettsége:

KÓH által nyih)úúlaflou régészetí leliihely, nely ex lege últalános \,édeleln llatt
áll-

33. lelőhel.y
Lclőhely ner,e: álr,/zg1 öík- E,nse-völgl
Lelőhely KÖH azonosítő szál]ÍLa: 26143
T,elólrely hclyrajzi szárna: 0 1 1 1/1
l - előhe\- típ]usa t e l e p ü l é s
Lelőhely kor a: _b to ttx,kot
Lelőhely vódettsége:

KÓH últal nyilvánta],tott régé.9zeíi lelőhely, mely ex lege áhal.inos |éd?lem alalt
óll.

34. lelőhely
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Lelőhely ncvcl 1llv&gl örk- Galgahévíz 6, lelőhel_v
Lelőhely KÖlI azono sító szűla: 25873
Lelóhely hel},rajzi szánra:
Lelőhel_", típusa: &/epúlé§
Lclóhel], kora: NeZ ióilil/
Lclóhely védettsége:

K()H úllal nyíl,)(inlorblt régészeti lelőhely, mely ex lege általános yéde!em alau
úll-"

(7) ,1 HÉSZ kiegészüt a: atáhbí 1, szátllú I,'üggelékkct:

,,4. számúfüggelék
Ilél,ízg!ö |k KöLség HeIJ,i Epíté§i Sz.lbályzaíá hoz
O rs zá g os m űe n l é kj e gl:zé k be n sze re p l ő ép ü l e te k

Iíűemlék (7052) Ftirsí Sá dor ú! hrsz 37_

templomrom-, rofiCill koli X]]I- s.ózadi,
gólikus Xr. szózadi és
bdlokk 170()-as áté|ítésekkcl, kiegészítésekkel a lornyon

)vűemlék (l0809) Vöfósmarr) u. 15, hrs2 706
népi XIX század vége XX- század cleie
yakolathímes homlotz.]t, íuoszkryos tomác íűrészelt
de-yzkamellvéddel, cseftpJédésű ry,eregtelő,udlarán géneshit "

/J, §

záró rcndelkezések
0) Jelen rcndelet te Étt. g,§ (7) bcke:(lésének megfetellien, 2012. okóber 1. naPján Iép lwtátybd.

0.) A rerulelet kíhirdetésériíI a leg}ző gondoskodik.

lakóház-

Bazan Tibor: Dévai Szent Ferenc Aiapítválly részéle gyűjtött adornáryoka1 ktisziintim. Kókai
IstvánDak és családjának megköszönöm a7 adományok eljullatásál.

!!1!_!i!91:Ha rn.r" ho//o./ó.i. IlinC\.,l r;§/\,dell me!kö.,,önön]. c/ ülc.l be/a-onl,
, -Ifíla,

\l
. t.\ :,.:"j_ _:; ,.,-,. . , | 'o

Tólh Tibor |ukesnó Csábi Agncr

Tóíh ribol
PoIgíimesíel

9) Eel,ebek

Bazan Tibor
Jegyzőkönlv

Szovics Nlilr

Lakesné Csúbi Ágnes
j"gyza

Je g}-zókön}.t hitclcsitő


