
Ladánybene Község Onkormányzat Képviselő-testiiletének
612014. (\'I.2.) önkormányzati rendelete a helyl építési szabáIyokrót szóió

12 /2009. (XI. 27 .) rendelet módosításáról
Ladánybene Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32, cikk (1) a) pontja és
32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól
szÓlÓ 2011, évi CLXXXD(. törvény 13.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az épitetí
kÖrnyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évil.xxvru. törvény 6. § (1) bekézdésében
meghatérozott feiadatkörében eljárva a helyi építési szabályokról szóló 412007. (VL 14.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: R) módosításáról:
az állami főépitész, a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség, a területi vízngyi hatóság, a
nemzeti parkigazgatóság, a Nemzeti KörnyezetíigyiIntézet, azOrszágosVízügyi Főigaz§atőság, a
megYei katasárófavédelmi ígazgatőság, a megyei kormányhivatal népegészségügyi szallgazgatási
szerve, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Úügyi, Vasúti és Hajózási Hivátala, a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatala, a megyei kormányhivatal közlekedési felügyelősége, a Forster Gyula Nemzeti
OrÖkséggazdáikodási és Szolgáltatási Központ, a járásihivatal építésügyi és örökségvédelmi hivata7a, a
megYei kormrányhivatal földhivatala, amegyei kormányhivatal erdészetítgazgatósáea, a megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmiigazgatősága, aHonvédelmi Minisaérium HatóságiHivatal
vezetője, a megyei rendőr-fókapitányság, aMagyarBényászatí és Földtani Hivatal bányakápitánysága, a
Nemzeti Média- és HÍrközlési Hatóság Hivatala, a megyei és a szomszédos települési önkormán}zatok, és
a Partnerségi egyeáetés szereplői véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§
(1) A R 13.§(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A kereskedelmi, szolgáltató teniletek;
l. (Gksz) általános
2. ( Gksz-k)központi
3. (Gksz-é) élelmiszeripari építési övezetekb e soroitak.''

(2) A R 13.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) (Gksz-é) éleimiszeripari övezet

a) Telek tenilete: min 500 m2
b) Beépítés módj a: oldalhataronálló
c) Beépítettség: max 60%o

d) Építménymagasság: max 7,5 m
e) Zöldfelület: általános előírások szerint
f) Környezetterhelési hatarértékként a lakóterületre előírtak tartandók, "

2.§
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg:
(l) a)Igazgatási terület övezeti terve e rendelet 1. melléklete,

b) Beiterület szabályozási terve e rendelet 2. meiléklete szerintiekre módosul.

(2) A R 13.§(1) bekezdés 3" francia bekezdése,,és (Gksz-é)" szövegrésszel egészül ki.

(3) A R 28.§(l)bb) pontban ahrsz felsorolás a következőkkel egészül ki:
,,022183,022/78,022182,022l8I,022lB0,022/79,022131,022133, O22l32, O22l30,,

3.§
(1) E rendelet ajóváhagyását követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet alkalmazandó a hatályba lépéskor jogerósen el nem bírált ügyekben is, ha az épittető
i .,, kérelmező számárakedvezőbb.
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6/2014. (W. 2.) önkormányzati rendelet
1. melléklete



6/2014. (VI. 2.) önkormányzati rendelet
2. melléklete

(Gksz-é) építési övezet lehatárolása


