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Nagybánhegyes község 

ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
 

9/2017. (IV.27.) Ör. 

 

RENDELETE 
Az önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló 9/2007. (VIII. 31.) Ör. rendelet módosításáról 

 

 

 

 



Nagybánhegyes község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

9/2017. (IV.27.) Ör. rendelete 

Az önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló 9/2007. (VIII. 31.) Ör. rendelet mó-

dosításáról 
 

Nagybánhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakítá-

sáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és épí-

tési követelményekről szóló a 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény felhatalmazása alapján, továbbá a 

2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jog-

körében eljáró Szociális és pénzügyi, illetve Ügyrendi és jogi  bizottság véleményének kikéré-

sével a helyi építési szabályzatáról szóló 9/2007. (VIII. 31.) Ör. számú rendeletét (Továbbiak-

ban: R) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § Az R. 35. § (2)  bekezdésben szereplő melléklet az e rendeletben foglaltaknak megfelelően 

az alábbiak szerint alakulnak. 

a) 1. sz. melléklet, mely az R. 1. sz. melléklete helyébe lép. 

3. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba és kihirdetését követő napon hatályát veszti.  

Nagybánhegyes, 2017.április 26. 

 Farkas Sándor Giliczó Pálné 

 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2017. április 27. 

 Giliczó Pálné 

 jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

Nagybánhegyes területén lévő helyi védelem alatt álló épületek 

A helyi védelem alatt álló épület 

címe 

A helyi védelem alatt álló épület által érintett ingatlan  

helyrajzi száma védettség 

István király u. 74. 377 Utcai homlokzat, utcai szoba mély-

ségéig az épület 

István király u. 57.  455/1 Utcai homlokzat, utcai szoba mély-

ségéig az épület 

István király u. 33. 475/2 Utcai homlokzat, utcai szoba mély-

ségéig az épület, és melléképület 

Kossuth u. 47. 288 Utcai homlokzat 

Kossuth u. 73. 273 Utcai homlokzat 

 

 

 

 

Nagybánhegyes területén lévő helyi jelentőségű védett természeti értékek 

Helyi jelentőségű természeti érték tárgya Helyi jelentőségű természeti érték helye 

Kocsányos tölgy 

(Quercus robur) 

35 db 

Főtér, Petőfi u., Erzsébet királyné u. és István király u. 

által határolt terület 

Ecetfa 

(Ailanthus altissima) 

Óvoda udvar 

Kocsányos tölgy 

(Quercus robur) 

Petőfi u. – Vízmű terület 

Kocsányos tölgy 

(Quercus robur) 

Petőfi u. – Katolikus templom előtt 

Japánakác 

(Sophora japanica) 

Petőfi u. – Katolikus templom előtt 

Fehéreperfa 

(Morus alba) 

Erzsébet királyné u. 20. udvara 

Kocsányos tölgy 

(Quercus robur) 

Kossuth u. 11. előtt 

Kocsányos tölgy 

(Quercus robur) 

Kossuth u. 68. – Posta udvara 



 


