Csénye Község Önkorm án yzata Képviselő-testületének
4 l 2020.(XL 1 3.) ön ko r mány zati rendelete

Helyi EpítésiSzabályzat
és szabályozási terv Csénye település kőzigazgatási területóre
8 12002. (X.05.) önko rm ányzati rendelet m ó do s ításár ől
a

Csénye Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete az építettkörnyezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptöwény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarországhelyi
önkormanyzatairőI szőIő 2011. évi CLXXXX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában,
valamint azépítettkömyezet alakításáről és védelméről szőlő 1997. évi LXXVIII. törvény. 13.§
(1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az építettkörnyezet alakításráról és
védelméről szőlő 1997. évi LXXVIII. törvény. 8. § (2) bekezdésébenbiztosított véleményezési
jogkörében eljárő szervek véleményénekkikérésévela következőket rendeli el:

1.§

(a) Csénye Község Önkormány zataKépviselő-testületének a Helyi ÉpítésiSzabályzat és
szabályozási terv Csénye település közigazgatási teruletére szóló 812002. (X.05.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1.
melléklete lép.
(b) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

t
2.§

(1) A rendelet 20.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A rendelet mellékletei:

a) 1.
b)

c)
d)
e)

melléklet: Szabályozási terv, m 1:4000 SZT-IM, készítéséve: 2020.
módosítva:2020.
2. melléklet: KülterületszabáIyozási terv 712007. (YI.26.) rendelettel elfogadva
Tsz.: 005l2006,1éptéke: M 1:20000, készítésévo 2007
3. melléklet: Paplányka lakóterüIet szabá|yozási terv, m 1:2000 Tsz.: 1009,
.

készítéséve: 2011.
4. melléklet: SZT-I.2 M jelű SzabáIyozási t<jrv, M:1:1000, készítéséve2020.
5. melléklet: A közutak és közterule1.skszátmárameghatározottépitési területek,,

zárő rendelkezések
3.§

(1) E rendelet2l2}.május 1-én léphatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a jogerősen el nem bírált illetve folyamatban lévő eljárásokra
is alkalmazni kell.
Csénye, 2020.március
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kihirdetési záradék:

E rendeletet

a képviselő-testület 2020.marcius 12-én fogadta el, kihirdetve 2020.marcius 13-

án.
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