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2. számú melléklet Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő –
testülete ……………………… számú határozatához

JÁSZAPÁTI
VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
KÜLÖNLEGES, BEÉPÍTSRE NEM SZÁNT MEGÚJULÓ
ENERGIAHASZNOSÍTÁSI TERÜLET KIJELÖLÉSÉRE
VONATKOZÓAN

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Szolnok, 2019. Július hó

Aláírólap
Jászapáti város településrendezési tervének
módosításához
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Jászapáti város 96/2000 (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozattal
jóváhagyott településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul:
1. Jászapáti „Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek” besorolása
kiegészül:
Változó besorolású (kategóriáján belül módosuló) területek az alábbiak:
-

vízgazdálkodási területből
energiahasznosítási terület

–

különleges

beépítésre

nem

szánt

megújuló

2. Jászapáti „Változó területfelhasználás területkimutatása” kiegészül:
Változó területfelhasználás területkimutatása
Változó területfelhasználás

Terület (m2 / ha)

Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek
Vízgazdálkodási területből – Különleges, beépítésre nem szánt
megújuló energiahasznosítási terület

~ 23 521 m2 ( 2,35ha)

Összesen:

~

Mindösszesen:

23 521 m2 (2,35ha)

~23

521m2 (2,35ha)

Kategóriáján belül 2,35 ha -nak változik a területfelhasználása.

3. Jászapáti Területfelhasználási módok - szintterületsűrűségek (m2/ m2) fejezete
kiegészül:
Területfelhasználási módok - szintterületsűrűségek (m2/ m2):

3

Beépítésre nem szánt:
- különleges, megújuló energiahasznosítási terület
A belterületen tervezett megújuló energiahasznosítási (napelempark) terület.
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Határozat-tervezet

…………………….sz. Képviselő – testületi határozat
a többször módosított 96/2000. (XII.14.) számú Képviselő – testületi határozattal
jóváhagyott Jászapáti Város településszerkezeti tervének és leírásának módosításáról.
Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. Pontjában
megállapított feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és a 9/B § (2) bekezdés a) pontja alapján,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés értelmében,
továbbá a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelettel közzétett Országos Településrendezési és
Építési Követelmények 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Jászapáti Város
Önkormányzat Képviselő – testülete a 96/2000. (XII.14.) számú határozattal elfogadott
Településszerkezeti tervet, jelen határozat 1.a számú mellékletét képező TSZ-1/m6
rajzszámú tervlapok szerint módosítja, és Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő –
testülete a 96/2000. (XII.14.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti terv
leírását kiegészíti jelen határozat 2. számú mellékletét képező településszerkezeti terv
leírás szerint.

Fenti határozat 2019. ……………….. hó ………. napján lép hatályba.

………………………………….
polgármester

………………………………….
jegyző
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