
87/2013. (IX. 18.) Ök. sz. h a t á r o z a t: 
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2004. (IV. 7.) Ök. sz. 

határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervének módosításáról és leírásáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta, és az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése és a 9/B § (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi határozatot 

hozza: 

 

A Képviselő-testület 

 Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 35/2004. (IV. 7.) Ök. 

sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét az 1. számú melléklet szerint 

módosítja (rajzszám: Településszerkezeti Terv módosítás – TSZT/2013) és 

 

1. az alábbi terület-felhasználás változásokat fogadja el: 

 

1.1 029/16-18, 030, 031/1-2 hrsz. területek általános mezőgazdasági terület 

területfelhasználásának módosítása különleges beépítésre szánt vízgazdálkodási 

területre 

1.2. 2947-3019 hrsz. területek gazdasági üzemi terület területfelhasználásának 

módosítása különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területre 

1.3. 025/51-61 hrsz területek egy része, 025/95 hrsz. terület egy része kertvárosias 

lakóterület területfelhasználásának módosítása falusias lakóterületre  

1.4.1. 025/2-14 hrsz. területek egy része, 025/51-61 hrsz területek egy része, 025/96 

hrsz. terület egy része kertvárosias lakóterület területfelhasználánaks módosítása 

védelmi erdőterületre 

1.4.2. 025/103 hrsz. terület egy része különleges sportterület területfelhasználásának 

módosítása védelmi erdőterületre 

1.5. 025/97 hrsz. terület kertvárosias lakóterület területfelhasználásának módosítása 

településközpont vegyes területre 

1.6. 072, 025/100-102 hrsz. területek, 025/103 hrsz. terület egy része különleges 

sportterület területfelhasználás módosítása településközpont vegyes területre 

1.7. 139-140, 3201/4 hrsz. területek településközpont vegyes terület területfelhasználás 

módosítása falusias lakóterületre 

1.8.1. 074 hrsz. terület egy része zöldterület területfelhasználásának módosítása 

különleges beépítésre szánt rekreációs területre  

1.8.2. 074, 019/12 hrsz. területek egy része, 019/10-11 hrsz. területek zöldterület 

területfelhasználásának módosítása különleges beépítésre szánt rekreációs 

területre  

1.9. 019/8-9 hrsz. területek településközpont vegyes terület területfelhasználásának 

módosítása különleges beépítésre szánt rekreációs területre 

1.10. 018 és 019/1 hrsz. területek kertvárosias lakóterület területfelhasználásának 

módosítása településközpont vegyes területre  

1.11. 043 hrsz. terület egy része településközpont vegyes terület területfelhasználásának 

módosítása különleges beépítésre szánt temető területre  

1.12. - az önkormányzat törölte a módosítások közül. 



1.13. Hétvégi házas üdülőterület területfelhasználásának módosítása kertvárosias 

lakóterületre  

1.14. 909/28-30 hrsz. területek üdülőházas üdülőterület területfelhasználásának 

módosítása kertvárosias lakóterületre  

1.15. 1437/1-4 hrsz. területek Üdülőházas üdülőterület területfelhasználás módosítása 

kertvárosias lakóterületre  

1.16. 2401/25 hrsz. terület egy része különleges bányaterület területfelhasználásának 

módosítása kertvárosias lakóterületre  

1.17. 2401/25 hrsz. terület egy része különleges bányaterület területfelhasználásának 

módosítása zöldterületre  

1.18. 2401/25 hrsz. terület egy része különleges bányaterület területfelhasználásának 

módosítása különleges beépítésre nem szánt rekreációs területre 

1.19. 2403 hrsz. terület egy része kertes mezőgazdasági terület területfelhasználásának 

módosítása zöldterületre  

1.20. 2403 hrsz. terület egy része, 2404-2417 hrsz. területek kertes mezőgazdasági 

terület területfelhasználásának módosítása kertvárosias lakóterületre  

2. megállapítja, hogy a hatályos Településszerkezeti Terv helyébe a módosított 

Településszerkezeti Terv lép; 

3. a Településszerkezeti Terv szöveges munkarészét, a Településszerkezeti Terv Leírását 

a 2. számú melléklet szerint állapítja meg; 

4. úgy dönt, hogy a településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése 

során az 1. pontban megállapított módosított Településszerkezeti Terv (1. sz. 

melléklet) és az elválaszthatatlan részét képező Leírásában (2. sz. melléklet) foglaltak 

a kihirdetést követő 30. napon lépnek hatályba. 

 

Határidő: 2013. szeptember 23. a kihirdetésre  

Felelős: Polgármester  

 


