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K I V O N A T a Képviselő-testület 2018. február 22-i ülés jegyzőkönyvéből

Litér Község Onkormányzata Képviselő-testületének
23 l 20 1,8. (II.22.) LKt. határ ozata

Litér község Önkormányzati Képviselő Testűlete az épített kömye zeí alakiíásátől
és védelméről sző|ő 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§-ának (1) bekezdésében foglaltak
alapján 2078.03.30.-i hatállyal Litér község településszerkezeti tervét a jelen
hatélrozat mellékletét képező m-SZE tewlapon szereplő változások szefint
módosítja.
1. sz. melléklet: Litér településszerkezeti terve - m-TSZT-1 (M 1 : 10 000) tervlap.
2. sz. melléklet: Litér településszerkezeti terv műleírás kiegészítése

A 121,/2014 (IX.25.) LKt határozaí (a továbbiakban: HaííLrozat) Litér község
településszerkezeti terv leírás Belterület és Külterület leirás az alábbival egészül
ki, illetve módosul:
a) A 4. sz- módosítás a 772 ttsz kerlvárosias területfelhasználása zöldterületire

módosul, mig a 668l12 út területfelhasználás kertvárosias lakóterületre, míg a
668/14, lI5 hrsz-ek kerfvárosias lakóterületre változnak a zöldterületi
területfelhasználásról.

b) A 2. sz. módosítás a 033/6 területének bóvítésével a bányaterület a valós
határaira bővül, az erdőpőtlása pedig a 04616 hrsz-ú általános mezőgazdasági
területfelhasználású terület erdó területfelhasználásúra módosításával
történik.

Határidő: azonnal
Felelős: SzedlákAttilapolgármester

szedlák Attila sk
polgármester

Bencze Eva sk
jegyző

kivonat hiteléül:

l&ca'u ;l,,
kovács zsuzsa
ig. főea

&
l!§l



Litér Község Önkormányzata
8196 Litér, Alrnos u.37. Tel.: 88/598_01ó

Email: l ltr r.lii li!t r" h rl

K I V O N A T a Képviselő-testület 2018. Iebruár 22-i ülés jegyzőkönyvéből

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2 4 l 2018.(lI.22.) LKt. határ ozata

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített kömyezet alakításáról és
védelméről sző|ő 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§-ának (1) bekezdésében foglaltak alapj án 2018.
03.01.-i hatállyal Litér község településszerkezeti tervét a 1elen haíátozat mellékletét képező
m-SZE terulapon szereplő változások szerint módosítja.

1, sz. melléklet: Litér településszerkezeíi terve - m-TSZT-1 (M 1: 10 000) tervlap.

2. sz. melléklet: Litér településs zetkezeíi terv múleírás kiegészítése
A 121/2014 (IX.25.) LKt határozat (a továbbiakban Hatáíozat) Litér község
településszerkezeti terv leírás Belterület és Külterület leirás az alábbival egészül ki, illetve
módosul:

a) Az I.a. sz. módosítás 1406-1415 hrsz-ek egy része, az 1416-142I htsz-ek,.rz
1425 hrsz egy része, az I43I-I437 hrsz-ek, összesen közel 10 ha nagyságban
M{ azaz általános mezőgazdasági területfelhasználásról Gip, azaz Ipari
terüklet-egyéb iparterület területfelhasználásra módosul.

b) Az 1.b. sz. módosítás 1406-1414 hrsz-ek egy része, összesen közel 0,57 ha
nagyságban M{ azaz általános mezőgazdasági területfelhasználásróL Ev azaz
védelmi erdó területfelhasználásra módosul.

c) Az 1. c. sz. módosítás 140211-1405 hrsz-ek egy tésze, az 1415 hrsz egy íésze,
az 1422-1424 ttsz-ek, az 1425 brsz egy része és az 1428-1430 ttrsz-ek, összesen
közel 4,'76 ha nagyságban Gksz, azaz gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató
területfelhasználásról Gip, azaz ipar terület-egyéb iparterület
területfelhasználásra módosul.

d) Az 1.ep. sz. módosítás 071 hrsz, összesen közel 5,63 ha nagyságban Má, azaz
általános mezőgazdasági területfelhasználásról Ev azaz védelmi erdő
területfelhasználásra módosul.
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