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K I V O N A T  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 11-én tartott rendkívüli 
ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
 
201/2016. (XI.11) Kth. sz. határozat 
Tiszaalpár Nagyközség Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról szóló 45/2006.(V.11.) Kth. számú 
határozatának módosítása 

 
 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében a 
45/2006.(V.11.) Kth. számú határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv módosítását az alábbiak szerint 
elfogadja.  
 
A Képviselő-testület elfogadja  
 
- a településszerkezeti terv leírásának 1. melléklet szerinti módosítását, valamint  
- a településszerkezeti tervlap 2. melléklet szerinti módosítását. 
 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vancsura István polgármester 
 
 



 2

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VÁLTOZÁSÁNAK LEÍRÁSA.  
201/2016. (XI.11) Kth. számú határozat 1. sz. melléklete 
 
Beépítésre szánt területek: 
 
Lakóterületek: területe a változtatások következményeként 0,4219 ha-ral nő az alábbiak szerint 
Lf falusias lakóterület: területe változatlan 
Lfh halmazos falusias lakóterület területe: 0,2698 ha-ral nő 
Vegyes területek : területe a változtatások következményeként változatlan  
Üdülő területek : területe a változtatások következményeként 3,5382 ha-ral csökken az alábbiak 
szerint: 
Üü üdülőházas területek területe: 1,4468 ha-ral csökken 
Üh hétvégiházas területek területe: 2,0914 ha-ral csökken 
Gazdasági területek: területe a változtatások következményeként 0,0356 ha-ral csökken az alábbiak 
szerint: 
Gksz kereskedelmi szolgáltató területek területe: 0,0356 ha-ral csökken 
Gipz, Gipe ipari területek területe: változatlan 
Egyéb építési övezetek területe változatlan  
 
Beépítésre nem szánt területek: 
 
Közlekedési, közmű- és hírközlési területek: 2,9826 ha területtel csökkennek az alábbiak szerint: 
Köu közlekedési területek 2,9826 ha területtel csökkennek  
Kök vasúti területek területe változatlan  
Köv vízi közlekedési területek területe változatlan  
Z zöldterületek: területe a változtatások következményeként 0,0,2673 ha- ral nő. 
Erdőterületek: területe a változtatások következményeként 4,3438 ha-ral nő az alábbiak szerint 
Eg gazdasági erdőterületek: területe 4,3438 ha-ral nő 
Ev védelmi erdőterületek: területe változatlan 
Mezőgazdasági területek: területe a változások következményeként 1,6755 ha-ral nő az alábbiak 
szerint 
Má ált. mezőgazdasági területek: területe 1,6755 ha-ral nő 
Mák, Mkk Mk mezőgazdasági területek: területe változatlan 
Egyéb övezetek területe változatlan  
 
A területi változások mérlege:  
 
Beépítésre szánt területek:   Beépítésre nem szánt 

területek: 
  

 növeke-
dés (ha) 

csökke-
nés (ha) 

 növeke-
dés(ha) 

csökke- 
nés(ha) 

Lfh halmazos falusias 
lakóterület 

0,2698  Köu közlekedési terület  -2,9826 

Üü üdülőházas terület  1,4468 Zöldterületek (Z) 0,2673  
Üh hétvégiházas terület  2,0914 Eg gazdasági erdő 4,3438  
Gksz kereskedelmi szolg. 
gazdasági terület 

 0,0356 Má ált mezőgazdasági t. 1,6755  

Összesen: 0,2698 -3,57380  +6,2866 -2,9826 
Egyenleg: -3,3040  +3,3040 
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201/2016. (XI.11) Kth. számú határozat 2. sz. melléklete 
 

Szerkezeti terv változása: 

2. számú ügy: 
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4. számú ügy: 

 
6. számú ügy: 

 


