
HIRDETMÉNY 

 

Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2021. (VI.16.) határozata a Településfejlesztési koncepciójának és tervezési programjának elfogadásáról 

Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2021. (VI.16.) határozata a Településszerkezeti Terv elfogadásáról 

és 

Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2021.(VI.16) önkormányzati rendelete Écs Község Helyi Építési Szabályzatáról 

  

Écs község polgármestere – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§. 

(4) bekezdés; a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányren-

delet 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján – az önkormányzati honlapon elektronikus formában, a Polgármes-

teri Hivatalban (9083 Écs, Fő u. 94.) papíralapú dokumentum formájában közzéteszem Écs Községi Ön-

kormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VI.16.) határozatát a Településfejlesztési koncepció és tervezési 

program elfogadásáról, Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(VI.16.) határozatát a 

Településszerkezeti Terv elfogadásáról, valamint Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek 8/2021. (VI.16.) önkormányzati rendeletét Écs Község Helyi Építési Szabályzatáról. 

Écs Község Önkormányzata a 68/2017. (XI.09.) számú képviselő-testületi határozatában döntött településrende-

zési eszközeinek átfogó felülvizsgálatáról, a teljes közigazgatási területen. 

A 2006 óta hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálata során szükségessé vált új településfejlesztési kon-

cepció készítése (mivel az utolsó felülvizsgálat óta 11 év eltelt, és a gazdasági, társadalmi környezetben jelentős 

változások mentek végbe melyek jelentősen befolyásolják a település fejlődését, fejlesztési lehetőségeit és irányát), 

továbbá a Településrendezési Eszközök felülvizsgálat keretében történő új településszerkezeti terv, szabályozási 

terv és helyi építési szabályzat elkészítése 

 Az új településrendezési eszközök a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés, a beérkezett lakossági 

igények, a képviselő-testület fejlesztési döntései, valamint tervezői szakmai javaslatok alapján készültek el. 

A dokumentumok egyeztetési folyamata a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 2/2018. (I.15.) önkormányzati 

rendelet és a vonatkozó Kormányrendelet alapján teljes eljárás keretében megtörtént. Az elkészült terveket és szö-

veges munkarészeket az eljárásban résztvevő államigazgatási szervek és önkormányzatok, valamint az állami fő-

építész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal véleményezték. 

A Településszerkezeti Terv az elfogadásától számított 30. napon lép hatályba, ezen naptól számítva alkalmazható. 

Écs Község Településszerkezeti Terv hatályba lépésével egyidejűleg Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testü-

letének 40/2006. (IX.15) sz. képviselő testületi határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terve érvényét veszti 

és nem alkalmazható. 

A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv 2021. július 16-án lép hatályba, ettől a naptól számítva 

alkalmazható. 

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Écs 

Község Építési Szabályzatáról szóló 10/2006. (IX.15.) ök. rendelete. 

 

Écs, 2021. június 30. 

  

Tisztelettel: 

Dr. Szabó Norbert 

 polgármester 

sk. 
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