
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
7/2009 (VII. 07.) számú rendelete  

 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL 

ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL 
 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése 
szerinti feladatkörében és az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti jogkörében, valamint Az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése (Étv.) és az 1999. évi 
CXV. törvényben foglalt módosítások szerinti felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása 
érdekében (a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban 
megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a 
környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi 
követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magában foglaló) és az érvényben lévő 10/2006 (V.29.) számú 
önkormányzati rendeletet alábbiak szerint módosítja, és rendeli el annak alkalmazását. 
 

1. §. 
 

Az I. fejezet 1. §-a az alábbiak szerint módosul 

 
 

(1.) A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) területi hatálya kiterjed Nyírparasznya település egész 
közigazgatási területére. 

 
(2.) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet és más 

építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, 
bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni csak A környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv., Az Épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban Étv) és az 1999. évi CXV. törvényben foglalt 
módosítása, valamint az e törvények által meghatározott az Országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, mely módosításra került a 37/2008. (III.7.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban OTÉK) előírásai, valamint a 01/2009. törzsszámú településrendezési 
terv szabályozási tervei (S-1m) és jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembe vételével szabad.  

 
(3.) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező 

előírásokat tartalmaz 

 
2. §. 

 
Az I. fejezet 2. § (1.) bekezdés b) /1. és b) / 3. pontja az alábbiak szerint módosul 

 
b) Beépítésre nem szánt területek 
 
(1.) közlekedési- közmű- elhelyezési, hírközlési-,  
      Gyorsforgalmi út (KÖu-1) 
      Országos mellékút (forgalmi út) (KÖu/2) 
      Helyi gyűjtőutak (KÖu/3) 
      Kiszolgáló út (lakóútak) (KÖu/4) 
      Kötött pályás közlekedési terület (KöK) 
 
(3) erdő-, 
     Gazdasági erdő (Eg) 
     Egészségügyi-szociális, turisztikai erdő (Ee) 
     Védelmi erdő (Ev) 

 
 



     3. §. 
 

Az III. fejezet 2. § (3.) bekezdés  az alábbiak szerint módosul 
 
Közlekedési területek 
 
(3) A tervben alkalmazott övezeti jelek a következők: Köu2-5  Köu1-5; ez utóbbi jelentősebb külterületi utat 
jelöl. 
 
 

     4. §. 
 

Az III. fejezet 11. § (2.) bekezdés  az alábbiak szerint módosul, illetve (4) bekezdéssel kiegészítésre kerül 
 
 
(2) Az erdőterületek alkalmazott övezeti jelek szerint: 
     
      Külterüeteken: Ee, Eg, Ev 
      Belterületeken: nincs 
      Szabályozás: OTÉK szerint történhet. 
 
(4) Védelmi erdők (övezeti jele: Ev) kialakítása, Nyírparasznya község külterületén újonnan kialakítandó 

gyorsforgalmi úthoz kapcsolódóan kell kialakítani a létesítéssel egy időben. 
 
 

5. §. 
 

Az III. fejezet kiegészül  a 17. § -sal az alábbiak szerint  
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS 
JOGINTÉZMÉNYEK 

 
(1). Kisajátítás a tervezett út területének biztosítására: 

Az M3-as autópálya nyomvonala által érintett telkek részben vagy egészben, a szabályozási tervnek 
megfelelően 

 
6. §. 

                                                     
 
Ez a rendelet 2009.július 01-én lép hatályba. 
 
E rendelet a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni. 
 
 

Nyírparasznya, 2009. július 7. 
 
 
 
           Szabó János sk.                     Dr. Csoba Beáta sk. 
 polgármester                  körjegyző 
 


