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Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §-ának (3) 
bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) 
bekezdésében kapott feladatkörében eljárva,  
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján,  
a településrendezés meghatározott feladatkörében eljáró  
Csongrád megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, 
a környezetvédelem, természetvédelem, tájvédelem, vízügy meghatározott 
feladatkörében eljáró 
Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 
a közegészségügy meghatározott feladatkörében eljáró 
Békés megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Orosházai, Szarvasi 
Kistérségi Intézete, 
a tűzvédelem, polgárvédelem meghatározott feladatkörében eljáró 
Békés megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
a közlekedés meghatározott feladatkörében eljáró 
Békés megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 
a légi közlekedés meghatározott feladatkörében eljáró 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, 
a műemlékvédelem, régészet meghatározott feladatkörében eljáró 
Csongrád megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, 
a természet- és tájvédelem meghatározott feladatkörében eljáró 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, 
a földvédelem meghatározott feladatkörében eljáró 
Békés megyei Kormányhivatal Földhivatala,  
az erdőrendezés, erdővédelem meghatározott feladatkörében eljáró 
Békés megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 
a talajvédelem meghatározott feladatkörében eljáró 
Békés megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, 
a honvédelem meghatározott feladatkörében eljáró 
Honvéd Vezérkar főnöke, 
a bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély stb meghatározott feladatkörében 
eljáró 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága, 
hírközlés meghatározott feladatkörében eljáró 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Igazgatósága, 
továbbá 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § 
(3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró  
helyi önkormányzatok 
valamint a helyi társadalmi szervezetek  
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
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1.§ A Orosháza város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2011. (V.30.) 
önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában jelzett SZ2 jelű belterületi 
szabályozási tervlap jelen rendelet 1. számú mellékletét képező T2 jelű szabályozási 
terv szerint módosul. 
 
 
2.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban 
levő ügyek elbírálásánál akkor szükséges alkalmazni, ha az elbírálás kedvezőbb a 
kérelmező vagy építtető számára.  
 

 
 
 

 (Dr. Dancsó József sk.) (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetve: 2012. január 13-án. 

 
 
 
 (Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 címzetes főjegyző 
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1. számú melléklet az 1/2012. (I.13.) önkormányzati rendelethez: 
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