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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete 
a helyi építési szabályzatról szóló 11/2003. (VIII.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Szécsény Város Polgármestere az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 

1. § 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 
11/2003.(VIII.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 53. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az építési hely hátsó határvonala azonban a lakóterületeken az építési telek utcai 
telekhatárától maximum 45 méter távolságra lehet, a Rákóczi út 43-65. és Ady E. út 1-3. szám 
alatti ingatlanoknál pedig az utcai telekhatártól maximum 30 méter távolságra lehet. Az 
építési teleknek az építési hely hátsó határvonala mögötti területére a hátsókert előírásait kell 
alkalmazni.” 

 
2. § 

A Rendelet 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A település igazgatási területén a parti sávokra vonatkozó előírások a jogszabályok 
szerint betartandók (Lásd: helyi építési szabályzat 1. sz. függelék). 
 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
 
Szécsény, 2021. május 25. 
 
 
 
 

Stayer László Péter 
polgármester 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 
jegyző 
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Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2021. május 25. 
 
 
 
 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 
jegyző 

 

 


