
Litér Község Önkormá nyzata
8196 Litér, Álmos u.37. Tel.: 88/598-016

E mail : tit,i§.í@)lit$i"[",hu

K I V O N A T a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülés jegyzőkönyvéből

Litér Község Önkormán yzata Képviselő-testületének
10 4 12020. (VI.25.) Lkt. határ ozata

Litér Község Önkormányzata a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
OsztáIyánakYEl53l764-Il2020. igyiratszámú törvényességi felhívásban foglaltaknak eleget
téve a 7312020, (V.14.) szám,ú polgármesterihatározatot, illetve annak módosításáról szóló
7712020. (Y.22.) számí polgármesteri határozatát kiegészíti, településrendezési eszközeit
részlegesen, egyszerűsített eljárás keretében megjelölve a fejlesztések célját az alabbiak szerint
módosítja:
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Településrendezési
esz.köz.ök

módosítúsának
ismertetése

F ej les ztés i cél megj eI ö lés e

1 681/15 hrsz-ú út

szabály ozási szélesség

csökkentése 12 méter

szélességűre

A 681/15 lrrsz-ú út melletti 681112 - 681142lrrsz-ú
ingatlanokon építési telkek kialakításának ösztönzése
céljából a településen történő hosszútávú letelepedés
elősegítése, valamint az űt kiépítés gazdaságossá

tétele érdekében.

2 302, 303 hrsz-t érintően

a Nap és Hold utca
összekötése

A Nap utca kétoldalas beépíthetősége építési telkek
kialakítása céljából a településen történő hosszútávú
letelepedés és a rendkívül hosszú zsákutca
megszüntetés elősegítése érdekében.

a
J 033120 hrsz-íl

ingatlanon meglévő
utak kiszabáIyozása

Az Antenna Hungária Zrt. benhéaáséhantervezett 50

méter magas rácsos acéIszerkezetű hírközlési torony
építési lehetőségének megteremtése.

4 07I hrsz erdő

területfelhas ználásró1

első lépcsőben

mezőgazdasági
területbe való
visszahelyezése a 067 és

069 hrsz-ek szükséges

részének erdő

területfelhasználásba

történő módosításával

Magántulajdonos általi K+F központ létrehozás
feltételeinek me gteremté s e a 07 1 hr sz-ű ingatlanon.



696,697 , 698, 699,700,
707, 702, 703, 704,

705l1, 70512, 706, 707 ,

70817, 70812, 709l1,
70912,7I0,777, 7l2lI,
71212, 7I2l3, 7l4l1,
7I4l2, 7I4l3, 7l4l4,
7l4l5. 71416, 71417,

7l418,774l9,7I4l10,
7I41II hrsz tömbnek,

valamint a 66414, 6641 5,

665, 666, 667 hrsz

ingatlanoknak Lf2
övezetről Lfl övezetre

törlénő módosítása és

egyúttal az Lfi
övezetben a kialakítható
1egkisebb

telekszélesség 13 méter

szélességűre
csökkentése 16 méter

szélességrő1

Epítési telkek kialakításának ösztönzése a területen

lévő rendkívül keskeny telkek összevonásának
elősegítésével a településen történő hos szútávú

letelepedés elősegítése érdekében.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések

megtételével.

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Mihály polgármester

Varga Mihály sk
polgármester

Bencze Eva sk
jegyző
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K{onathiteléül:
kovács zsuzsa
ig. főea


