
Mikóháza Községi Ö nkormá nyzat Képviselő -te stületének
g /201'5. (Ix.07.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabá|yzatról szóló
t6 / 2 o o 6 (Xl I. 2 1.) ö nkormán yzati rendelet mó dosításáról

Mikóháza Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete az építettkörnyezet alakításáról és

védelméről szőlő 1997. évi LXXVIII. törvdny 62. s t6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13' S

[1J bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

üágyr.o.rrág helyi ánkormányzatairól sző|ő2077' évi CLDilIX. törvény 13' s (1) bekezdé-

sében meghatározott feladatkörében eljárva,

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-

lésrendezési eszközökről, válamint egyes tólepülésrendezési sajátos jogintézményekről szó-

|()374/2072' IXI. 8.) Korm' rendelet +z. s t+) bekezdése szerinti partnerségi egyeztetés sze-

rint a

- Borsod_Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Főosztály
- Aggteleki Nemzeti Park lgazgatósága
- góisod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi |gazgatőság

- országos Vízügyi Főigazgatóság x [érintettség esetén)

- Borsoá-Abaúj _2emplén Megyei Katasztrófavédelmi |gazgatőság

- Borsod-Abaúj-Zembren rur.Éy.i Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
_ Nemzeti Közlekedéii Hatóság Úttigyi, Vasútügyi és Hajózási Hivatala

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Koimányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvé-

delmi Főosztály
- Forster Gyula Nemzeti OrökségvédelmiésVagyongazdálkodási Központ

- Borsod-Ataúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal

- Borsod-Abaúj-Zembton u.Éy.i Kormányhivatal Földhivatali Főosztá|y

- Borsod-Abaúj-Zembren r',1.gvei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdá|kodási

Főosztály
- Honvédelmi MÍnisztérium Hatósági Hivatala
- Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei Rendőr-főkapitányság
_ Borsod-Abaúj-Zempton rur.gy.i Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvé'

delmi Főosztály
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatvéleményénekkikérésével

a Helyi Építési Szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:

1.S

(l) Azövezeti határok és az övezeti előírások területi hatálya megváltozik, a módosítás

területére az eredeti Szabá\yozási tervlap érvényét veszti, helyette az SZT'0I ra1z'

számú módosított szabályozási terv lép hatályba'

(2J Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba'



(3) A Településrendezési Terv módosításának jóváhagyását követően a Helyi Építési
Szab á|yzatot e gys é ge s s z enrke z e tb e ke l l fo gl al ni.\tt

ü \'---f* ÉPü)J;nono.r, (9" ffi i"'polgármester r. ffi :,
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dr. Bényei Norbert
jegyző megbízásából,

Soltész Edina
aljegyzőLt;yt*ée

Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet MikóházaKözségÖnkormányzatánakSzervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 5/20II' (v.14.) önkormányzati rendelet 31.S [6) bekezdése szerint az Önkor-
mányzati hirdetőtáblán való kifüggesztéssel, illetve a település honlapján történő közzé-
tétellel 201"5. szeptember 7 - én kihirdetésre került.

Mikóháza, 201'5. szeptember 7.

dr. Bényei Norbert
jegyző megbízásábő|,


