
MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ 
TESTÜLETÉNEK 

22 / 2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
a helyi építési szabályzatról szóló 12/2013. (VI.22.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Monostorpályi község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról 

szóló 12/2013. (VI.22.) sz. rendeletét (továbbiakban: HÉSZ) Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontjában meghatározott 

kizárólagos hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az 

Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.8.) Korm.r. 29. § a) pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak 

szerint, továbbá a 41. § szerint előírt (egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz) 

államigazgatási szervek megkereséséhez biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály (állami főépítész) 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízvédelmi Hatóság) 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízügyi Hatóság) 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Útügyi Osztály 

- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 

Főosztály Erdészeti Osztály 

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-Főkapitányság 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, továbbá a 314/2012. 

(XI.8.) Korm.r. 40. § szerint az állami főépítész végső véleményének figyelembevételével az 

Önkormányzat a rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
(1) Jelen rendeletmódosítás területi hatálya kiterjed: 

Monostorpályi, Debreceni utca (hrsz.: 1098) - Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) - 



622. hrsz.-ú közterület - Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) - Damjanich János utca 

(hrsz.: 443) - Sziget utca (347. hrsz) - Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) - 21/2. hrsz.-ú árok 

- belterületi határ - Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt tömb területére. 

2. § 
HÉSZ II. FEJEZET 
TELEPÜLÉRENDEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 4.§ 
A terv területének felhasználása 

(1) Beépítésre szánt területek a) 
lakóterület, ezen belül 
kiegészül az alábbiakkal: 

ac) településközpont vegyes terület „Vt 1.1.” 

(2) Beépítésre nem szánt területek 
a) közlekedési és közműterületek, ezen belül 
kiegészül az alábbiakkal: 

ac) gyalogút (övezeti jele „Gy”) 

3. § 
HÉSZ IV. FEJEZET 
A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 
kiegészül az alábbiakkal: 

14/A. § 
Településközpont vegyes területek 

(1) A szabályozási terven „Vt 1.1.” jellel jelölt területek sajátos építési 
használatuk szerint településközpont vegyes területek. 

(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhető: 
1. lakóépület, 

2. igazgatási épület, 

3. kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató 

épület, 

4. egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, 

amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges, 

5. egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 

6. sportépítmény, 

(3) A településközpont vegyes területeken belül parkolóház, 

üzemanyagtöltő nem helyezhető el. 



 

4. § 

HÉSZ 21. § 
Közlekedési és közműterületek 

(1) A terv közlekedési területei a tervben szabályozási vonalak 
által meghatározott 

kiegészül az alábbiakkal: 

c) „Gy” jelzésű területei, melyek gyalogút közlekedési területek. 

(7) A közterületek, közlekedési területek övezeti besorolása és 
szabályozási szélessége: 

kiegészül az alábbiakkal: 

f) „Gy” gyalogút övezete 
Szabályozása: szabályozási terv szerint. 

5. § 

HÉSZ 23. § 
Zöldterületek 
(2) bekezdése hatályát veszti és helyére a következő előírás lép: 

„23. § (2) a) A zöldfelületen elhelyezhetők a pihenést szolgáló 
építményeken (sétaút, pihenőhely, gyermekjátszótér, stb.) túl 
köztárgyak, utcabútorok, pergola, térrács, és egyéb kertépítészeti 
architektúrák, valamint a terület fenntartásához szükséges épület. 
(2) b) A zöldterületen épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel 
helyezhetőek el.”

(4) Az építési övezetre vonatkozó előírásokat a következő táblázat 
tartalmazza 
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6. § 

 

A HÉSZ 37. §-a hatályát veszti és helyére a következő rendelkezés lép: 
„37. § Műemléki környezet és helyi védelmi területek építési előírásai 
(1) A műemléki környezetben és helyi védelmi területen a közműveket, 

távközlési nyomvonalas létesítményeket föld alatt kell elhelyezni. 
(2) Magastető és előtető fedésének anyaga: cserép, fémlemez lehet. 
(3) Amennyiben a telektömbben meglévő lapostetős épület található, úgy 

kialakítható lapostető is. 
(4) Az épületek homlokzati kialakításának módját, a kerítések, kapuk 

anyaghasználatát, színezését a műemlék illetve a helyi védett 
épülethez illeszkedően kell meghatározni. 

(5) A műemléki környezetben annak történelmi jellegét, bemutatás 
(látvány) hangulati hitelességét veszélyeztető köztárgyak, hirdető 
berendezések nem helyezhetők el. 

7. § 

Hatályát veszti a HÉSZ 38. §-a. 

8. § 

HÉSZ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

1. táblázat 

kiegészül az alábbiakkal: 

 

9. § 

A HÉSZ 1. sz. mellékletét képező „T-3” jelű belterület szabályozási terv a Debreceni 

utca (hrsz.: 1098) - Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) - 622. hrsz.-ú közterület - 

Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) - Damjanich János utca (hrsz.: 443) - Sziget utca 

(347. hrsz) - Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) - 21/2. hrsz.-ú árok - belterületi határ - 

Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt tömb területére vonatkozóan az e 

rendelet 1. sz. melléklete szerinti szabályozási tervnek megfelelően módosul.  
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10.§ 

 

A HÉSZ 1. sz. mellékletét képező „T-3” jelű belterület szabályozási terv a 234. hrsz.-ú 

közterületre vonatkozóan az e rendelet 2. sz. melléklete szerinti szabályozási tervnek 

megfelelően módosul. 

11.§ 
Záró rendelkezések 

(1) A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet jelen rendelettel 

módosul az 1.§ (1) bekezdésben felsorolt területekre vonatkozóan. 

Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan változatlan 

tartalommal hatályban marad. 

(2) E rendelet az elfogadását követő 15. napon lép hatályba, és az azt követő napon 

hatályát veszti. 

 

(3) Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról szóló 12/2013. (VI.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 11/ 2015. (VI. 27.) önkormányzati rendelet.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A jelen rendeletet 2015. december 1. napján kihirdettem.  

 

 

Juhász Péter jegyző 

Szabó József 
polgármester 

Juhász Péter 
jegyző 



22/ 2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

önkormányzati rendelet 

1. sz. melléklete 

STÚDIÓ KFT. 
4K STÚDIÓ Tervező, 
Beruházó, és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű  ___ Társaság  

Tel.: 06-20-561-91-11 

Monostorpályi Község Belterületi szabályozási tervének 

2015. évi módosítássá 

(Debreceni utca (hrsz.: 1098) - Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) - 622. hrsz.-ú 

közterület - Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) - Damjanich János utca (hrsz.: 443) - 

Sziget utca (347. hrsz) - Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) - 21/2. hrsz.-ú árok - 

belterületi határ - Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt tömb) 

STÚDIÓ KFT. 

TELEPÜLÉS TERVEZŐ 

Végh József településtervező 

TT-15-0023 

4K STÚDIÓ Tervező, 
Beruházó, és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű 
 ______ Társaság ________  

DÁTUM 

2015. 



22/ 2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

önkormányzati rendelet 

2. sz. melléklete 

2 ?
9/

I 

STÚDIÓ KFT. 
4K STÚDIÓ Tervező, 
Beruházó, és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű  ___ Társaság  

Tel.: 06-20-561-91-11 

Monostorpályi Község Belterületi szabályozási tervének 

2015. évi módosítássá 

(Debreceni utca (hrsz.: 1098) - Bajcsy-Zsilinszky Endre utca (706/3) - 622. hrsz.-ú 

közterület - Rákóczi Ferenc utca (hrsz.: 560) - Damjanich János utca (hrsz.: 443) - 

Sziget utca (347. hrsz) - Liszt Ferenc utca (hrsz.: 19) - 21/2. hrsz.-ú árok - 

belterületi határ - Bethlen Gábor utca (hrsz.: 1038/1.) által határolt tömh) 

STÚDIÓ KFT. 

TELEPÜLÉS TERVEZŐ 

Végh József településtervező 

TT-15-0023 

4K STÚDIÓ Tervező, 
Beruházó, és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű 
 ______ Társaság ________  

DÁTUM 

2015. 


