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Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete
a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló

 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pontja aa) alpontjában valamint 29.§
(6), (7) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a településképi bejelentésről és a
településképi kötelezésről szóló 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint
módosítja.
1. § a településképi bejelentésről és a településképi kötelezésről szóló 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdés e) pontja az alábbiakra módosul:
„2. § (1) e) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért

magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.”
 
2.§ (1) A rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontjából a h) pontra hivatkozás törlésre kerül.
(2) A rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontjából az f) és g) pontra hivatkozás törlésre kerül.
 

3. § A rendelet 4. § (4) bekezdésének első mondata az alábbiakra módosul.

„4. § (4) Az építészeti-műszaki dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – az alábbi
munkarészeket kell tartalmaznia:"
 
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 
Pilisvörösvár, 2014. február 5.

 
 
 
                      Gromon István                                               dr. Krupp Zsuzsanna
                       Polgármester                                                            jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2014. február 6. napján.

Pilisvörösvár, 2014. február 6.

                                                                                             dr. Krupp Zsuzsanna
                                                                                                         jegyző

 


