
1 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2020. (IX.10.) önkormányzati rendelete 

Besenyszög Város településképének védelméről szóló 23/2017. (XII.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról   

 

Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A §-a és 57. § (2) – 

(3) bekezdése, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (2) 

bekezdésében, valamint 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. rendelet 43/A §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

- az állami főépítészi és örökségvédelmi hatáskörében eljáró Jász – Nagykun – 

Szolnok Megyei Kormányhivatal; 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága; valamint 

- Besenyszög Város  Önkormányzat Képviselő – testületének a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet szabályai szerint bevont 

partnerek: Besenyszög városban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

természetes személyek, a település közigazgatási területén fekvő ingatlanok 

tulajdonosai, a településen működő gazdasági társaságok, érdekképviseleti szervek, 

civil szervezetek, minden, a településrendezési eljárással érintett természetes vagy 

jogi személy, valamennyi a településen működő elismert egyház, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) a) pontja 

alapján  a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező 

szervezetek 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 
Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő – testületének 23/2017. (XII.27.) számú rendelete 

Besenyszög Város településképének védelméről mellékleteinek sora kiegészül a 3. melléklettel, 

mely egyben ezen rendelet 1. melléklete is. 
 

2. § 

 

(1) Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő – testületének 23/2017. (XII.27.) számú 

rendelete Besenyszög Város településképének védelméről 9. Egyéb műszaki 

berendezések 9.§ (2) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép: 
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„(2) A település teljes ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési 

sajátos építmények műtárgyak elhelyezésére vonatkozó követelmények. 

a) A település teljes ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési 

sajátos építmények műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek: 

- település teljes belterülete 

- helyi védelem alatt álló műalkotás telke 

- belterület határától számított 200 méteren sávon belüli területek 

- hely védelem alatt álló természeti érték telke és attól 100 méteres körzetében lévő területek 

- természeti terület 

- országos ökológiai hálózat magterület és ökológiai folyosó övezete 

- ex – lege védett régészeti lelőhely területe 

- tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

- Európai közösségi jellegű természetvédelmi rendeltetésű Natura 2000 területek  

- Országos jelentőségű védett természeti terület (Közép – Tiszai Tájvédelmi Körzet 

területe) 

 

b) A település teljes ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési 

sajátos építmények műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek: 

Besenyszög külterületén azon területek, melyek jelen rendelet 2.§ (2) a) pontjában nem 

kerültek felsorolásra.” 

 
 

3. § 
 

E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Balogh Zoltán   

polgármester 

Munkácsi György  

 címzetes főjegyző 
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A 12/2020. (IX.10.)  önkormányzati rendelet 1 melléklete  

 

„3. melléklet a 23/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelethez 

 

A település teljes ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos 

építmények műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek:” 

 

 


