5. sz. melléklet

Ravazd község Önkormányzatának képviselőtestülete
5/2010. (IV.24.) Ök. sz. Rendelet tervezete a
Ravazd község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról
Ravazd község önkormányzatának képviselő testülete az 1997. évi LXXVII. törvényben biztosított jogkörében a
következőket rendeli el:
A 8/2008. (IX.09.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatot és annak mellékleteit
módosítja az alábbiak szerint.
Jelen módosítás csak a TH 09-02-08 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/2M jelű tervlapjával együtt érvényes.
1. §.
A Helyi Építési Szabályzat 26. §-a (3) bek. módosul az alábbiak szerint:
(3) A gazdasági területek övezeti tagolását a TH-05-02-12 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/1, SZ-1/2, SZ1-/3
jelű és TH-09-02-08 munkaszámú SZ-1/2M szabályozási tervlapjai tartalmazzák.
2. §.
A Helyi Építési Szabályzat 27. §-a (8) bek. módosul az alábbiak szerint:
(8)
A kereskedelmi szolgáltató gazdasági területen a TH-05-02-11 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/3 és a TH09-02-08 munkaszámú SZ-1/2M szabályozási tervlapjain jelölt helyeken és méretben telken belüli kötelező
védőfásítást kell telepíteni.
A 3. TÁBLÁZAT kiegészül az alábbiak szerint.
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3. §.
A Helyi Építési Szabályzat 30. §-a kiegészül az alábbiak szerint:
(8) Az idegenforgalmi területen elhelyezhető állattartó épület a helyi állattartó rendelet szerint.
(9) Az idegenforgalmi területen az OTÉK 8. § szerinti részleges közművesítettséget kell kialakítani.
4. §.
/1/ Jelen a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Ravazd község képviselőtestületének 8/2008.
(IX.09.) kt. számú rendelete a település helyi építési szabályzatáról kiegészül és módosul.

5. sz. melléklet

/2/ Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet csak a TH-0902-08 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/2M jelű szabályozási tervlapjával és a tervdokumentáció mellékleteivel
együtt érvényes.
.....................................
Dr. Bertalanné Józsa Judit
körjegyző

A rendelet kihirdetésre került: Ravazd, 2010. április 27.
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körjegyző
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polgármester

