
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2016.(V.02.) önkormányzati rendelete 
Balassagyarmat Város Szabályozási tervéről szóló 12/2000 (V.19.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján, összhangban a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet előírásaival, a város közigazgatási területével való tervszerű gazdálkodás, és a 
településfejlesztés feladataiból fakadó kötelezettségek teljesítésére, és a helyi építési viszonyok 
szabályozására a Balassagyarmat Város Szabályozási tervét megállapító 12/2000. (V. 19.) számú 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi 5. § lép: 
 
„5.§ A szabályozási tervet a hatósági eljárásokban a módosult övezeti jelkulcsok értelemszerű 
használatával együtt kell alkalmazni a Helyi Építési Szabályzattal, valamint az országos 
településrendezési és építési követelményeket megállapító 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel 
(OTÉK)” 

2. § 
 
A Rendelet 1. számú mellékletében felsorolt szabályozási tervek közül a B2-2M, B2-3M, B2-5,6M, B2-
9M, B2-10M, B2-13,22M, B2-20,21M számú szabályozási tervlapjai helyébe e rendelet 1-4. számú 
mellékletét képező szabályozási fedvény tervek kerülnek, az alábbiak szerint: 
 

a) a Rendelet B2-2M, B2-3M, B2-5,6M számú szabályozási tervlapok tartalma az e rendelet 
1. számú mellékletbe foglalt, a Nógrádterv Kft. által 05/15 törzsszámon elkészített, SZ-1 
rajzszámúfedvény terv tartalma szerint módosul, 

b) a Rendelet B2-3M számú szabályozási tervlap tartalma az a) pontban meghatározottakon 
túl, e rendelet 2. számú mellékletbe foglalt, a Nógrádterv Kft. által 05/15 törzsszámon 
elkészített, SZ-2 rajzszámúfedvény terv tartalma szerint módosul, 

c) a Rendelet B2-9M, B2-13,22M, B2-20,21M számú szabályozási tervlapok tartalma az e 
rendelet 3. számú mellékletbe foglalt, a Nógrádterv Kft. által 05/15 törzsszámon 
elkészített,SZ-3 rajzszámúfedvény terv tartalma szerint módosul, 

d) a Rendelet B2-10M számú szabályozási tervlap tartalma e rendelet 4. számú mellékletbe 
foglalt, a Nógrádterv Kft. által 05/15 törzsszámon elkészített, SZ-4 rajzszámúfedvény terv 
tartalma szerint módosul. 

3. § 
 
E rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
Rendelkezéseit a kihirdetését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.  
 
 
 

/: Medvácz Lajos :/    /: dr. Varga Andrea :/ 
       polgármester                 jegyző 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2016. május hó 02. napján.  
 
 
 
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 


