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JÁSZBERÉNY VÁROS 
 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI  TERV MÓDOSÍTÁS 
 

HATÁROZAT TERVEZET 
 
 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019.(IX.11.) határozata 
Jászberény város településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló 40/2017. (II. 15.) 
határozat módosításáról  
 
 
(1) A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászberény város 
településszerkezeti tervének elfogadásáról szóló 40/2017.(II.15.) határozat (a továbbiakban: 
Alaphatározat) 1. pontjában meghatározott mellékleteit az alábbiak szerint módosítja: 
 

a) Az Alaphatározat 1. pontjában meghatározott 1/b. mellékletét képező, „1/b. melléklet: 
Jászberény településszerkezeti tervlapja a belterületen” tervlapja a jelen határozat 1. 
mellékletét képező, a Babilon Istar Kft. által 4/2019. munkaszámon készített, 2019. 
augusztus dátumozású „Településszerkezeti Terv” feliratú T01 tervlap tervezési terület 
határával jelölt terület szerint módosul. 

 
b) Az Alaphatározat 1. pontjában meghatározott 2. mellékletét képező „Jászberény 

szerkezeti tervlapjának leírása” 6. pont (3) bekezdés c) pontja kiegészül az alábbi 
francia bekezdéssel: 
„- a hrsz: 759 telek övezeti besorolása Lf falusias lakó építési övezetből átsorolásra 
kerül Gksz kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezetbe” 

 
c) Az Alaphatározat 1. pontjában meghatározott 3. mellékletét képező „3. melléklet: A 

módosítások miatti változások bemutatása” helyébe a jelen határozat 2/a. mellékletét 
képező „3/a. melléklet: A módosítások miatti változások bemutatása” leírás és a 2/b. 
mellékletét képező „3/b. melléklet: A módosítások miatti változások bemutatása” lap 
lép. 

 
d) Az Alaphatározat 1. pontjában meghatározott 4. mellékletét képező „4. melléklet: 

Jászberény területi mérlege” helyébe a jelen határozat 3. mellékletét képező „4. 
melléklet: Jászberény területi mérlege” lép. 

 
e) Az Alaphatározat 1. pontjában meghatározott 5. mellékletét képező „5. melléklet: 

Területrendezési tervekkel való összhang igazolása” kiegészül a jelen határozat 4. 
mellékletét képező, „1.6.4 A területrendezési tervekkel való összhang igazolása a 769 
és 760/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó módosítással összefüggésben” c. fejezettel  



 
f) Az Alaphatározat 1. pontjában meghatározott 6. mellékletét képező   „6. 

melléklet: Biológiai aktivitásérték számítás” helyébe a jelen határozat 5. mellékletét 
képező „6. melléklet: Biológiai aktivitásérték számítás” lép. 

 
 
(2) Az Alaphatározat jelen határozattal nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 
 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Alvári Csaba főépítész 
 
 
 
 
 
Erről értesül:  
 
1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok 
2) Jászberény Város Főépítésze – helyben 
3) Városüzemeltetési Bizottság tagjai 
4) Városfejlesztési Bizottság tagjai 
5) Képviselő-testület tagjai 
6) Irattár 
 
 
 

Dr. Szabó Tamás sk.  Dr. Gottdiener Lajos sk. 
polgármester jegyző 

 
 


