
PANNONHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 

 

5/2022. (VI. 28.) RENDELETE 

 

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2020. (XII. 02.) számú rendelet módosításáról 

 

 

 

Pannonhalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 

62. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében a következő módosításokat 

rendeli el: 

 
1. § 

 

 

A R. 74. §-ban szabályozott „Zöldterületek építési előírásai 

 

(1) A tervezési területen belül zöldterület az állandó növényzettel fedett közpark területe, 

amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai 

rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. 

(2) A közpark területén elhelyezhetők a pihenést, testedzést, gyermekek szórakoztatását, 

ismeretterjesztést, idegenforgalmi tájékoztatást, vendéglátást, játék célját, vagy a 

fenntartást szolgáló létesítmények. 

(3) Közpark területen terepszint alatti parkoló nem létesíthető.” 

 

szövegrész helyébe a  

 

    „Zöldterületek építési előírásai 

 

(1) A tervezési területen belül zöldterület az állandó növényzettel fedett közpark területe, 

amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai 

rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja. 

(2) A közpark területén a Zkp jelű övezetben elhelyezhetők a pihenést, testedzést, 

gyermekek szórakoztatását, ismeretterjesztést, idegenforgalmi tájékoztatást, 

vendéglátást, játék célját, vagy a fenntartást szolgáló létesítmények. 

(3) A közpark területén a Zkp-1 jelű övezetben a rendeltetésszerű használathoz szükséges 

építmény és vendéglátó, kulturális, közösségi szórakoztató rendeltetést tartalmazó 

épület, valamint a helyi lakosságot kiszolgáló termelői piaclétesítményei helyezhetőek 

el. 

(4) A Zkp-1 jelű övezet területén létesítendő építmények, rendeltetési egységekhez 

szükséges járművek elhelyezése a Pannonhalma 1041/2 és 1012/8 hrsz.-ú ingatlanokon 

kerül biztosításra. 

(5) Közpark területen terepszint alatti parkoló nem létesíthető.” 

 

szövegrész lép. 

 



 

 

 

2. § 

 

 

E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

 

Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően idult, valamint a folyamatban lévő 

eljárásokban kell alkalmazni. 

 

A képviselő-testületi ülés napja: 2022. június 27. 

 

 

 

 

 

                      Vas Gábor                                                 dr. Szabó György 

                    Polgármester                                                        Jegyző 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2022. június 28.           

 

 

        dr. Szabó György 

                                                                                                   Jegyző 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABÓ
GYÖRGY ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.09.26. 08.35.04


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. SZABÓ GYÖRGY
Születési hely: BUDAPEST                 13
Születési dátum: 1965.07.01.
Anyja neve: BEKE ILONA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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