
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015.(IX.23.) önkormányzati rendelete 

Révfülöp Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 5/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
6/A.§ (3) bekezdése, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)  bekezdés  1.  pontjában  meghatározott  feladatkörében
eljárva,  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes településrendezési  sajátos  jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 9. mellékletében államigazgatási szervek és a partnerségi
egyeztetés szabályainak megfelelően az alábbiakkal egyeztetve:

- államigazgatási szerv, szerv: 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály (korábban: Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész)
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltsége
Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság
Nemzeti Környezetügyi Int. Közép-dunántúli Kirendeltség
Országos Vízügyi Főigazgatóság
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig.Szerve
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ig.-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság
Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodás és Szolgáltató Központ
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig.
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala
Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Ig.
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal –Veszprémi Bányakapitányság
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóság
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi-, Vasúti- és Hajózási Hivatal 
Építéshatósági Iroda, Tapolca 
MÁV Zrt. Vezérig. Fejlesztési Főosztály 
Veszprém Megyei Közgyűlésének elnöke

- Szomszéd települések Önkormányzatai (Balatonrendes, Kővágóörs, Balatonszepezd)
- Civil szervek: Révfülöpi Honismereti Egyesület, Révfülöpi Fürdőegyesület, Révfülöp Nagyközség 

Sportegyesület, Révfülöpi Vízisport Egyesület, Vállalkozók Révfülöpi Egyesülete, Gázló Egyesület,
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Révfülöpi Polgári Kör, Horgász Egyesület, Révfülöpi 
Vitorlázó Vízimentő és Korcsolyázó Egyesület
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a következőket rendeli el:

1.§ A  Révfülöp  Nagyközség  Helyi  Építési  Szabályzatának,  valamint  Szabályozási  Tervének
jóváhagyásáról szóló  5/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:  HÉSz) 1. §. (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Jelen építési szabályzat 1.melléklete: Szabályozási terv (SZT-0, SZT-1, SZT-2, SZT-3, SZT-4,

SZT-5, SZT-6 szelvényekkel)”

2.§ A HÉSz 1. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Jelen építési szabályzat 1. számú függeléke: a műemléki védelem alatt álló ingatlanok, kijelölt

műemléki környezetek.
Jelen építési szabályzat 2. számú függeléke: régészeti lelőhelyek.

3.§ A HÉSz az alábbi 1/A §-sal egészül ki:
„1/A.§

E rendelet alkalmazásában: 
(1)Háromszintű növénytelepítés: telek a zöldfelülete területének minden 150 m2–re számítva leg-

alább 1 db nagy közepes lombkoronát növesztő fa, és legalább 40 db lombhullató vagy örök-
zöld cserje, és a többi felületen gyep vagy talajtakaró kerül ültetésre.

(2) Szintterületi mutató: az összes bruttó szintterület és a telekterület hányadosa.”

4.§ A HÉSz 5. §-a az alábbi (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A szabályozási terven irányadó telekhatárral érintett telken, telekalakítás során az új telekhatár

a Szabályozási tervlapon jelölt irányadó telekhatár vonalán kialakítható, abban az esetben is,
ha az érintett építési övezetnek a telekhatárok megengedett  legkisebb méretére vonatkozó elő-
írása nem teljesül.”

5.§ A HÉSz 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 „(5) Építményelhelyezési határvonal: a telkeknek az építményelhelyezési határvonal és a közterület

közötti  részén,  illetve  az  építményelhelyezési  határvonallal  körbevett  részén  építmény  nem
helyezhető  el,  kivéve  közművek.  Azon  telkek  esetében,  amelyeket  építményelhelyezési
határvonal érint, az övezetben előírt előkert az építményelhelyezési határvonaltól számítandó.”

6.§ A HÉSz 6. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(11) Belterületen, rétegvonallal párhuzamos utcában és a települési gyűjtő utak mentén, a kilá -

tásvédelem miatt közterületet, közutat határoló kerítés legfeljebb 0,5 méteres kőlábazattal, a
telek hosszának minimum 40%-ban áttörten, maximálisan 1,5 m magasan alakítható ki.”

7. § A HÉSz 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) Az Lke-1-á és Lke-1-á* övezet egyedi és részletes előírásai:

a) Minden, a megengedett telekméret, és a telekszélesség 70%-át elérő építési telek,- beépít -
hető. 

b) A már beépített 700 m2-nél kisebb telken új épület építésére illetve a meglévő épület bőví-
tésére építési engedély csak a meglévő beépítettségnek megfelelően, illetve az övezetben a
megengedett beépítettség mértékéig adható.

c) A kialakítható legkisebb telekterület az Lke-1-á övezetben 700 m2, az Lke-1-á* övezetben
600m2. A telek határok legkisebb megengedett mérete legalább 20 m, az Lke-1-á* övezet -
ben 12 m. 

d) Az új épületek szabadonállóan helyezhetőek el.
e) A területen oldalhatáronállóan, ikresen formában is építhető épület,
f) A telkek maximális beépítettsége 25 %,

2



g) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,50 m.
h) Az építési telkek legalább 65%-a zöldfelületként alakítandó ki.
i) A szintterületi mutató megengedett mértéke: 0,40, illetve kialakult esetben ennél magasabb 

is engedélyezhető, a meglévő állapot mértéke szerint.”

8.§ (1) A HÉSz 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(9)Az Lke-2-nt és Lke-2-nt* nagy telkes, kertvárosias lakóterületi övezet egyedi és részletes elő-
írásai:
a) Minden, a megengedett telekméret 60%-át elérő építési telek,- beépíthető.
b) A kialakítható legkisebb telekterület Lke-2-nt övezetben 1000 m2, az Lke-2-nt* övezetben

900 m2. A telekhatárok legkisebb megengedett mérete legalább 20 m, az Lke-2-nt* övezet-
ben 14 m.

c) Az épületek jellemzően szabadon állóan helyezhetők el. A területen oldalhatáron állóan, ikre -
sen formában is építhető épület,

d) A telkek maximális beépítettsége 20 % lehet.
e) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,50 méter.
f) Az építési telkek legalább 70%-a zöldfelületként alakítandó ki.
g) A szintterületi mutató megengedett mértéke:0.35, illetve kialakult esetben ennél magasabb is

engedélyezhető, a meglévő állapot mértéke szerint.”

9.§ A HÉSz 8. § (10) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki: 
 „h)  Amennyiben  a  beépíthető  telek  közterület,  illetve  magánút  felöli  telekszélessége  a

telekmélységnek minimum 1,5-szeres, a telek hátsókertje minimum 3 m”.

10.§ A HÉSz 8. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki: 
„(11) Lke-1-b kertvárosias lakóterületi övezet egyedi és részletes előírásai:

a)Az övezetben a kialakítható legkisebb telekterület 1000m2.
b) Az épületek szabadon állóan helyezhetőek el.
c) A beépítettség mértéke maximum 20 % lehet.
d) A megengedett legnagyobb építménymagasság 4,5 m.
e) A területen a zöldfelülettel való fedettség az egyes telkek területén minimum 70% kell legyen.
f)  A  biológiai  aktivitásérték  szintentartása  érdekében,  a  telkek  zöldfelülete  háromszintű

növényállománnyal telepítendő. 
g)A szintterületi mutató megengedett mértéke:0.3.”

11.§ A HÉSz 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(5) A településkarakter védelme, a klímavédelem, továbbá a biológiai sokféleség megőrzése és a

zöldhálózat kialakítása érdekében zöldterületen, vegyes területen, üdülőházas üdülőterületen,
különleges sportterületen, különleges turisztikai terület, különleges strand, különleges temető
területen a zöldfelületek kertépítészeti terv alapján alakítandók ki. A kertépítészeti tervben meg-
ítélhetőnek kell lennie:
a) a meglévő növényzet jellegének és állapotának, különösen a tervezett létesítmények által

érintett 10  cm, vagy annál nagyobb törzsátmérőjű faállománynak; 
b) a telekre előírt legkisebb zöldfelületi arányra, a zöldfelületek kialakítására (például többszintű

növényállomány telepítésének kötelezettsége), a zöldfelületek ökológiai szerepére vonatko-
zó előírások betartásának, különösen a burkolt és zöldfelülettel fedett felületek telken belüli
nagysága, a tervezett növényzet telken belüli elhelyezkedése és a növényállomány jellege
(lombos fa, örökzöld, térhatároló cserje, cserje, talajtakaró, évelő, gyep stb.) tekintetében.”
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12.§ A HÉSz 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A településközpont vegyes terület három építési övezetre tagolódik:

„a) Vt-1 – A Balaton parti intézményépítésre szánt területek , Füredi úttól délre lévő ke-
reskedelmi, vendéglátó, szolgáltató területek. 

b) Vt-2 –Villa Filip tér és környéke
 c) Vt-3 – Révfülöp Hotel és környéke”

13.§ A HÉSz 9. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: 
„(12) Vt-3: övezet egyedi és részletes előírásai:

a) Az övezetben a kialakítható legkisebb telekterület 5000m2.
b) Az épületek szabadon állóan helyezhetőek el.
c) A beépítettség mértéke maximum 30 % lehet.
d) A megengedett legnagyobb építménymagasság 12,5 m.
e) A területen a zöldfelülettel való fedettség az egyes telkek területén minimum 60 % kell legyen.
f)  A  biológiai  aktivitásérték  szintentartása  érdekében  a  zöldfelület  háromszintű

növényállománnyal telepítendő. 
g) A szintterületi mutató megengedett mértéke:1.
h) Az elő- és hátsókert min.10 m, az oldalkert 7 m. 
i) A telket körülhatároló kerítés, a teleken belül telekhatártól függetlenül elhelyezhető, az elő-,

oldal- és hátsókertben is. 
j)  Az  épületben  elhelyezett,  a  közterület  felé  megnyíló  vendéglátó,  szolgáltató,  kereskedelmi

rendeltetési  egységekhez  az  elő-  és  oldalkertben  az  épülettől  szerkezetileg  független,
legfeljebb 180 napig fennálló teraszépítmény létesíthető. (Az OTÉK 111.§ (2) bek. értelmében a
Veszprém Megyei Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti  Főosztály  VED/001/355-4/2015  ügyszámú  záró  szakmai  véleményben  történt
hozzájárulása alapján)

k) Az övezetben gazdasági építmény nem helyezhető el.”

14.§ A HÉSz 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(3)A Üh és Üh* üdülőházas üdülőterületen övezet egyedi és részletes előírásai a következők:

a) Az övezetben kialakítható minimális telekterület 500 m2.
b) Az épületek szabadon állóan helyezhetőek el.
c) A beépítettség mértéke maximum 15 % lehet.
d) A megengedett legnagyobb építménymagasság az Üh övezetben 4,50 m, az  Üh* övezetben

5,50 m.
e) A területen a növényzettel való fedettség az egyes telkek területén minimum 75% kell legyen.
f) A szintterületi mutató megengedett mértéke az Üh övezetben 0.2, az  Üh* övezetben 0.3.”

15.§ A HÉSz 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   
„(4) Az Üü-1 domboldalon lévő általános üdülőházas övezet előírásai a következők:

a) Az övezetben a legkisebb alakítható telek mérete  3000 m2.
b) Az épületek szabadon állóan helyezhetőek el.
c) A beépítettség mértéke maximum 20 % lehet.
d) A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,0 m.
e) A területen a zöldfelülettel való fedettség az egyes telkek területén minimum 70% kell legyen,

úgy hogy az egész területre vonatkozóan legalább 1db/200m2 10/15 törzsméretű fa ültetése
kötelező.

f) A szintterületi mutató megengedett mértéke:0.3.”

16.§ A HÉSz 11 § (7) bekezdése a következő l) egészül ki:   
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„l) a strandterületen működő kertmozi az időjárástól való védelem érdekében mobil nyitható-csuk -
ható tetőrendszerrel lefedhető, a kertmozi működési szezonjának ideje alatt. A tetőszerkezet
anyaga jellemzően fa- és fém lehet. A héjalás természetes színű vászonanyagból készülhet.

17.§ A HÉSz 11. § (8) bekezdése a következő d)-e) ponttal egészül ki:   
„d)A temető területén új, hagyományos sírkert a telekhatártól legalább 30,0 m-re alakítható ki. Krip -

ta elhelyezés illetve urnás temetkezés a telekhatártól a telek belseje felé, legalább 10 m távol -
ságra is történhet. 

e)Urnafal legfeljebb 1,8 m-es, síremlék legfeljebb 3,0 m-es, kápolna, ravatalozó legfeljebb 10,0 m-
es építménymagassággal, szabadonálló beépítési móddal, a telekhatártól mért legalább 10 m
elő-, oldal- és hátsókert betartásával alakítható ki.”

18. § A HÉSz 11 § (10) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:   
        „h) az övezetben a SZT-n „telek zöldfelületként megtartandó része”-ként jelölt területen épület nem

helyezhető el, a terület használata kizárólag zöldfelületként történhet.”

19. § A HÉSz 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   
 „(2) A zöldterületek övezeteinek részletes előírásai:

Övezeti
jel

Max.
szintterü-

let
mutató

Beépíthető
min.

teleknagyság
(m2)

Beépíthető
min.

telekszélesség
(m)

Beépí
tés

mód-
ja

Max.
beépítési

%

építmény
magasság 

(m)

Zöldfelületi
borítottság

(%)

Z-1 - - - - - - 95
Z-2 0,02 K K O 2 % 3,0 90
Z-3 0,04 50000 - SZ 4 % 6,0 90
Z-4 0,04 2000 50 m SZ 2 % 6,0 90

 Z-2* 0,04 3500 - SZ 2% 6,0 80
Z-5 0,06 1000 - SZ 4%** 4,5 80
Z-6 0,02 10 000 - SZ 2% 3,0 90

K: kialakult telek, tovább nem osztható
SZ: szabadon álló
** Az OTÉK 111.§ (2) bek. értelmében a Veszprém Megyei Veszprém Megyei Kormányhivatal Építés-

ügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály VED/001/355-4/2015 ügyszámú zá-
ró szakmai véleményben történt hozzájárulása alapján

20.§ A HÉSz 12. § (3)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   
„(3) Az építési hely határvonalai a Z-2 és Z-2*, valamint a Z-5 és Z-6 övezetekben:

a) építési határvonal az előkertben: a telek szélétől 5 m-re,
b) építési határvonal a hátsókertben: a telek szélétől 5 m-re húzódik.”

21.§ A HÉSz 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   
„(6) A Z-2 és Z-2* és Z-3 és Z-5 övezetekben a (5) bekezdésben felsoroltakon túlmenően:

a) vendéglátó épületek,
b) kulturális-, szórakoztató- és sport létesítmények 
c) a területek fenntartásához szükséges épületek helyezhetők el.”

22. § A HÉSz 12. § bekezdése a következő (10) bekezdéssel egészül ki: 
„(10) Z-6 övezetben 

a) a pihenést és testedzést szolgáló építmények (sétaút, kerékpárút, pihenőhely, padok, torna-
és sportpálya, gyermekjátszótér stb.) 

b) köztéri szobrok, egyéb műalkotások,
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c) valamint őstermelői piaci tevékenység számára mobil, szerelhető standok (árusító asztal, áll-
ványzat, nap- és esővédő szerkezet) elhelyezhetők (Az OTÉK 111.§ (2) bek. értelmében
Veszprém Megyei Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Tör-
vényességi Felügyeleti Főosztály VED/001/355-4/2015 ügyszámú záró szakmai vélemény-
ben történt hozzájárulása alapján)”

23. §  A HÉSZ 15.§. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(5)A kertes mezőgazdasági terület részletes előírásai:
Övezeti 

jel
Épület
típus

Max.
szintterület 

mutató 

Beépíthető
min.teleknagy-

ság.(m2)

min.
teleksz.

(m)

Beépítés
módja

Max. beépítési
%

legnagyobb
homlokzat-
magaság

(m)

legnagyobb
építmény
magasság

(m)Völgy
felöl

Hegy
felé

Mk-1 G 0,07 2000 14 SZ 3% 6,0 3,0 4,0
 Mk-1* G 0,07 2000 14 SZ 3% 6,0 3,0 4,0
Mk-2 G 0,07 G 2000 14 SZ 3% 6,0 3,0 4,0

L G+L 3000 14 1,5%+1,5%
Lmax<1,5%

Mk-3 G 0,07 3000 m2 14m SZ 3% 6,0 3,0 4,0
G: gazdasági épület SZ: szabadon álló,”

24. §  A HÉSZ 15.§. (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Mk-1, Mk-1*  és Mk-2 övezetekben szőlő művelési ágú terület más művelési ágba nem sorol -
ható át. A meglévő, nem szőlő művelési ágú terület művelési ágának megváltoztatása kizárólag
a szőlő művelési ágra engedélyezhető.” 

25. §  A HÉSZ 15.§. (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(12) A kertes mezőgazdasági területen egy telken egy gazdasági épület helyezhető el. A gazdasági

épületek alapterülete legfeljebb 90m2 lehet, kivéve az Mk-1* övezetét, ahol gazdasági épületek
bruttó alapterülete legfeljebb 150m2 lehet. Az Mk-2 övezetben egy telken egy gazdasági épület és
egy lakóépület helyezhető el.” 

26. §  A HÉSZ 18.§-a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A SZT-n „megőrzendő természetes partszakasz”-ként jelölt terület védelmét biztosítani kell.”

27.§ A HÉSz 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:   

 „23.§
Az közigazgatási területen az egyes területfelhasználású területek az alábbi zajvédelmi kategóriák -
ba tartoznak:

a) 1. zajvédelmi kategóriába: az üdülőházas üdülőterület (Üü jelű), a hétvégiházas üdülőterü -
let (Üh jelű), 

b) 2. zajvédelmi kategóriába: a kertvárosias lakóterületek (Lke jelű), a falusias lakóterületek
(Lf jelű), a zöldterületek, (Z jelű), a temető területek (Kt jelű), különleges turisztikai terület
(Ktr jelű)

c) zajvédelmi kategóriába: a településközpont területek (Vt jelű), 
d) zajvédelmi kategóriába: a különleges sport területek (Ksp jelű) 

övezetekbe sorolt területek.”
28. § A HÉSz 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
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29.§ A HÉSz kiegészül az alábbi függelékekkel:   
 

1.számú Függelék: műemlék, műemléki környezet 
Országos védelem – műemlék és műemléki környezet 

(Lechner Lajos Tudásközpont 2014. januári adatszolgáltatása alapján)

cím név védelem helyrajzi szám
EOV koordináta

Y X

Halász
utca

Templomrom Műemlék 1197 542155 165986
Templomrom műemlék "műemléki 
környezete"

Műemléki
környezet 1168/12, 1198, 1199, 1197

2.számú Függelék: Régészeti lelőhelyek jegyzéke
Országos védelem – régészeti lelőhelyek 

(Lechner Lajos Tudásközpont 2014. januári adatszolgáltatása alapján)

név helyrajzi szám EOV Y 
koordináta

EOV X 
koordináta

Ecséri 
templom 
környezete

019, 1779/1, 1780, 1791/1, 1791/2, 1781, 1786, 1791/3, 1792, 1793, 1794, 1782, 1790, 
1783, 1785, 1787/1, 9290/34, 9290/35, 9290/36, 9289, 9290/3, 9290/33, 9290/32, 
9290/31, 9290/30, 9290/29, 9290/28, 9292/1, 9290/37, 9290/14, 9290/19, 9290/13, 
9290/12, 9290/11, 9290/10, 9290/9, 9290/8, 9290/7, 9290/6, 9290/5, 9290/20, 9290/21, 
9290/22, 9290/23, 9290/24, 9290/25, 9290/26, 9290/27, 9290/1

540182 166256

49. sz. vasúti 
őrház

09/2, 010/1, 010/2, 011/1, 09/1, 012 540007 165657

Rétsarokmajor
- Agyagbánya

222, 303/14, 303/10, 303/11, 303/12, 303/13, 303/16, 303/17, 303/15, 303/18, 303/19, 
303/20, 226, 227, 233, 255, 256, 228, 238, 237, 229, 013/1

540372 165686

Vasútállomás 1168/12, 1201, 1198, 1199, 1197, 1196, 1200, 1189, 1187, 1188 542152 165989

Közös út
771, 773, 774, 779, 780, 768/1, 764, 772, 778, 776, 777, 1771, 1769, 1770/2, 1772, 
1760, 1762, 1770/1, 1773

542092 166341

30.§
(1) A rendelet az elfogadásától számított követő 30. napon lép hatályba.

(2) Révfülöp Nagyközség Helyi Építési Szabályzata, valamint Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló
5/2008. (III. 31.) önkormányzati rendeletének 

a) a 2.§ (3) bekezdése, 
b) az 5.§ (2) bekezdése, 
c) a 17.§. (3), (6), (7) (8) és (9) bekezdései hatályukat vesztik.

(3)  Ezen szabályrendelet csak a szabályozási  tervel  együtt  érvényes,  azzal  együtt  értelmezhető és
használható.

(4) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Kondor Géza Dr. Szabó Tímea
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:
2015. szeptember 23.

      Dr. Szabó Tímea
jegyző
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