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Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló többször 
módosított 30/2017. (XI.24.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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. rendelettelepülésrendezési tartalmi követelményeinek figyelembevételével az alábbi 
rendeletet alkotja. A rendelet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdés a), b) és c) 
pontjában, valamint 9. mellékletében nevesített államigazgatási szervek és partnerek 
közreműködésével készült. 

1. § 

A Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 30/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet 40. §-a a 
következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

„(8) A Vt-8 övezetben elő- és hátsókert tartása nem szükséges.” 

2. § 

A Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 30/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet 51. §-a a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A Kht terület 100 m-es védőtávolságán belül épület nem helyezhető el.” 

3. § 

A Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 30/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet 69. § (2) 
bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 

(A vízgazdálkodási területek az alábbi övezetekre tagolódnak:) 

„g) a Vfp jelű fásított parti sáv övezete.” 

4. § 

A Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 30/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet 72. §-a a 
következő (10) bekezdéssel egészül ki: 

„(10) A Honvédelmi Minisztérium szakhatósági szervezete a különleges honvédelmi rendeltetésű 
terület 100 és 400 méteres védőterületein az építési engedélyezési eljárások keretén belül, mint 
szakhatóság egyedileg vizsgálja az építmények elhelyezésének feltételeit.” 

5. § 

(1) A Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 30/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
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(2) A Vác Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 30/2017.(XI.24.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 31. napon hatályát 
veszti. 
 
1. melléklet 

„6. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 6_melleklet_220921.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 

2. melléklet 

„1. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) HESZ_SZT_220921_kicsi.pdf elnevezésű fájl tartalmazza. 

 

 




















