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Buk Varos Helyi Epitesi Szabalyzata es Szabalyozasi Terve modositasahoz a telefulesfejlesztei
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján.

• A mÓdosÍtással érintett területek
A Bükváros külterület 04/47, 04/49, 04/56, 04/58, 04/46, 04/44, 04/16, 04/17, 04/19, 04/45, 04/48,
04/57, vaamint a Bük város belterület 1474/3, 1475/1, 1475/3, 1474/1, 1475/2 és 1474/2 helyrajzi
számok alatt található ingatlanok, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott
döntés véglegessé válását követően kialakított földrészletek.

• A módosítás tárgya
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nyiivánításrólszóió kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (V1L27.) Korm. rendelet
alapján a célzott iparterületi hasznosítás elősegítése érdekében Bök Város Helyi Építési Szabályzatának
és Szabályozási Tervének módosítása ipari célú beépítési kötelezettség előírásával, elővásárlási jog
alapításával és az iparterületi övezetek egységesítésével.

• Az eljárás módjának meghatározása
A módosítás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
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beruházás megvalósítása miatt indokolt, ezért a Korm. rendelet 32. (6) a) pontja alapján tárgyalásos
eljárással történik. A módosítás a település szerkezetét, műszaki infrastruktúra főhálózatát nem érinti,
a módosítás során nem történik Új beépítésre szánt terület kijelölése valamint nem történik zöld-,
vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése, a módosítás Bök Város Helyi Építési
Szabályzatát és Szabályozási tervét érinti.

• A tartalmi követelmények meghatározása
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(06.22.) határozatával, Bük Város Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási tervét 9/2015. (V.23j
önkormányzati rendeletével fogadta el. A jóváhagyott dokumentumok a jelen módosítás vizsgálati és
alátámasztó munkarészeit tartalmazzák. A Kormrendelet 3/A. (1) és (3) bekezdései, a 9. (6), a 11.
(6) és a 15. (6) bekezdései alapján az alábbi munkarészeket tartom indokoltnak:

- A hatályban lévő településrendezési eszközök közöl a tervezett módosításnak a hatályos Helyi
Epítési Szabályzattal és a Szabályozási tervvel való összefüggésének a vizsgálata.
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rendelet 10. állapítja meg.

Bök, 2019. június 11.
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