
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
27/2006.(XII.20.) rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 
11/2003.(VIII.01.) rendelet módosításáról 

 
 
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi építési 
szabályzatról szóló 11/2003.(VIII.01.) számú rendeletét 
(továbbiakban:  Rendelet)  az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

 
A Rendelet 5. számú mellékletének (Vt övezet – zártsorú és 
szabadonálló beépítés) 2. pontja helyébe az alábbi kerül: 
 
„Rákóczi út – Dugonics utca – Bajcsy Zs. utca – Szoroska (volt József  
A.) utca –Táncsics utca 18 számú telek utca határvonala – Táncsics 
utca 16 és 18 számú telkek közös határvonala – Táncsics utca 10 – 16 
számú telkek hátsó határvonala – Magyar utca 11 és 13 számú telkek 
közös határvonala – Magyar utca – Kossuth út által közrezárt terület.”   
 

2. § 
 

A Rendelet 5. számú mellékletének (Vt övezet – zártsorú és 
szabadonálló beépítés) 3. pontja helyébe az alábbi kerül: 
 
Kossuth út 1 – 13-ig – Rákóczi út – Rákóczi út 105 – 113-ig – Bartók 
B. utca – Kiskert-köz (Bartók és Hársfa utca átkötése) – Hársfa utca – 
Hársfa utca 4 számú telek határvonala által közrezárt terület. 

 
3. § 

 
A Rendelet 5. számú mellékletének (Lk övezet – zártsorú és 
oldalhatárú beépítés) 4. pontja helyébe az alábbi kerül: 
       
„Bajcsy Zs. utca – Szoroska (volt József A.) utca – Táncsics utca 18 
számú telek utca vonala – Táncsics utca 16 és 18 számú telkek közös 
határvonala – Táncsics utca 10 – 16 számú telkek hátsó határvonala – 
Magyar utca – Kossuth út – Dózsa Gy. utca – İsz utca Varsányi út – 
Varsányi út és Kossuth út átkötése – Kossuth út által közrezárt 
terület.” 
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4. § 
 

A Rendelet 5. számú mellékletének (Lk övezet – zártsorú és 
oldalhatárú beépítés) 6. pontja helyébe az alábbi kerül: 
 
„Rákóczi út 115 – 123 számú telkek utca vonala – Rákóczi út 113 és 
115 számú és Haynald L. utca 129 és 123 hrsz-ú telkek közös 
határvonala – Haynald L. utca mindkét oldala által közrezárt terület.” 

 
5. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
Szécsény, 2006. december 19. 

 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

Dr. Serfızıné  
dr. Fábián Erzsébet  

polgármester 
 
 
 
 
A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
 
Szécsény, 2006. december 20. 
 
 
 
 

Bartusné  
dr. Sebestyén Erzsébet  

címzetes fıjegyzı 

 

 


