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Dunaszerdahely Város 2015/16. sz. (2015.08.20) általános érvényű 

rendelete, amellyel kihirdetésre kerül Dunaszerdahely Város 

Területrendezési tervének kötelező érvényű része – 2015/ 1. sz. Módosítások 

és kiegészítések 

 

 

 

   

 

 

 

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2015.08.20-i testületi ülésén hozta.  

Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal hirdetőtábláján 

és internetes honlapján 2015.7.28-án lett közzé téve.  

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján 

2015.8.26-án lett közzé téve.  

Ezen általános érvényű rendelet 2015.9.10-én lépett hatályba.  

  



Dunaszerdahely Város 2015/16. sz. (2015.08.20) általános érvényű rendelete, amellyel 

kihirdetésre kerül Dunaszerdahely Város Területrendezési tervének kötelező érvényű 

része – 2015/ 1. sz. Módosítások és kiegészítések 

Dunaszerdahely Város a területrendezésről és az építési eljárási rendről szóló 1976. évi 50. 

törvény 27. § (3) bekezdésének és későbbi módosításai értelmében a következőképpen 

rendelkezik:  

1.§ 

1. Kihirdetésre kerül Dunaszerdahely Város Területrendezési tervének kötelező érvényű része 

– 2015/ 1. sz. Módosítások és kiegészítések. A Város területének térbeli elrendezése a 

tervrajzon „Z” betűvel jelölve van ábrázolva „Komplex urbanisztikai javaslat”. 

2. A terület célszerű használatára és térbeli elrendezésére vonatkozó kötelező érvényű 

szabályozók által meghatározott, az adott terület térbeli elrendezésének és a használata 

határainak alapelvei a Dunaszerdahely Város Területrendezési tervének kötelező érvényű 

részét képezi – 2015/ 1. sz. Módosítások és kiegészítések, amely külön szöveges részként 

„A Város Területrendezési tervének kötelező érvényű része– 2015/ 1. sz. Módosítások és 

kiegészítések” megnevezés alatt szerepel és jelen általános érvényű rendelet 

elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

3. A terület térbeli elrendezésére és a használata határaira vonatkozó kötelező érvényű 

szabályozók a „A megoldás kötelező érvényű részének és a közhasználatú építmények 

sémája” megnevezésű tervrajzban kerültek meghatározásra, amely a jelen általános 

érvényű rendelet elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

2.§ 

Dunaszerdahely Város Területrendezési tervének kötelező érvényű részének – 2015/ 1. sz. 

Módosítások és kiegészítések, jóváhagyott dokumentációja elhelyezésre került és 

megtekinthető a Dunaszerdahelyi Városi hivatal, Építésügyi, közlekedési és területrendezési 

osztályán, a Városi építésügyi hivatalban és a Nagyszombati járási hivatal, Építésügyi és 

lakáspolitikai főosztály, Területrendezési osztályán. 

3.§ 

Ez a rendelet a Városi Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. napon lép 

hatályba. 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2015.8.26. 

JUDr. Hájos Zoltán  

polgármester 

 


