Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatáról szóló 20/2004.(VII. 1.) Ök. rendelet módosításáról
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdésében c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településrendezés feladatkörében eljáró
Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala Közép-magyarországi Állami Főépítész, a
környezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem, vízügy feladatkörében eljáró Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, a tűzvédelem,
polgárvédelem feladatkörében eljáró Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a közlekedés
feladatkörében eljáró Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,
a műemlékvédelem, régészet feladatkörében eljáró Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Középmagyarországi Iroda, a településrendezési tervek és a megyei területrendezési tervek összhangjának
előmozdítása feladatkörében eljáró Pest Megye Közgyűlésének Elnöke véleményének kikérésével,
a következőket rendeli el:
1. § A helyi építési szabályzatáról szóló 20/2004. (VII. 1.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. §
(1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
„g) A rendelet 7. melléklete: Kiv-1m rajzszámú tervlap a 8268/7 hrsz-ú terület szabályozásáról
és a Kiv-2m rajzszámú tervlap az 5360/1 hrsz-ú terület szabályozásáról (m=1:4000)”
2. § Az Ör. 25. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. §
Gksz- km jelű gazdasági építési övezet
Gksz-km

SZ, T
40

60%
150m2

T = technológia szerint szükséges”
3. § Az Ör. 41. § (14) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) Antenna, antenna-tartó oszlop nem helyezhető el:
a) műemléken és a hozzátartozó telekterületen;
b) műemléki jelentőségű területen és műemléki környezet területén;
c) védett természeti területen, tervezett természeti területen, Natura 2000 területén.”
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján, 2
napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
Dr. Diósgyőri Gitta sk.
jegyző

Földi László sk.
polgármester

1/1

