
 

A Magyar Kormány 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletével a rendkívüli járványveszély miatt 

kihirdetett veszélyhelyzet során a polgármester által  

meghozott képviselő-testületi feladat-és hatáskörbe tartozó döntések 
 

Bátonyterenye Város Polgármesterének 

29/2020. (XI.04.) sz. HATÁROZATA 
 

Bátonyterenye Város Településszerkezeti terve jóváhagyásáról szóló  

242/2003. (XII. 11.) számú határozat módosításáról 
 

Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormány által elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott 

jogkörömben eljárva Bátonyterenye Város Településszerkezeti terve jóváhagyásáról szóló 

242/2003. (XII. 11.) számú határozat módosításáról szóló javaslat tárgyában az alábbi 

határozatot hozom: 
 

 

1. A Településszerkezeti Terv tervlapja az alábbiak szerint módosul: 

 

Nógrád Megye Önkormányzatának a 3/2020. (III. 12.) sz. rendeletével, Nógrád Megye 

Területrendezési Tervével összhangban 

hrsz-ú területek egy 

része 

TSZT jelenlegi 

területhasználat 
 TSZT tervezett területhasználat 

2583/5-7 hrsz-ú e.r. 

3766 hrsz-ú e.r. 

3767 hrsz-ú e.r. 

3353/10 hrsz-ú e.r. 

Lk 

kisvárosias lakóterület 



KÖu 

közlekedési terület 

2577/6 hrsz-ú e.r. 

2577/17 hrsz-ú e.r. 

K 

különleges terület 

 KÖu 

közlekedési terület 

952/2 hrsz-ú e.r. 

953/2/ hrsz-ú e.r. 

954/2hrsz-ú e.r. 

 

Gip 

ipari gazdasági terület 


KÖu 

közlekedési terület 

215-218 hrsz-ú e.r. 

221, 222 hrsz-ú e.r. 

223-226 hrsz-ú e.r. 

228-230 hrsz-ú e.r. 

232 hrsz-ú e.r. 

239-240 hrsz-ú e.r. 

281 hrsz-ú e.r. 

285 hrsz –ú e.r. 

Lf 

falusias lakóterület 


KÖu 

közlekedési terület 
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1185/2 hrsz-ú e.r. 

1186/2 hrsz-ú e.r. 

1187/2 hrsz-ú e.r. 

1188/2 hrsz-ú e.r. 

846-873 hrsz-ú e.r. 

773-799 hrsz-ú e.r. 

660-661 hrsz-ú e.r. 

663-665 hrsz-ú e.r. 

673-678/2 hrsz e.r. 

730-752 hrsz e.r. 

Lke 

 kertvárosias lakóterület
 KÖu 

közlekedési terület 

2155/1 hrsz-ú e.r. 

2155/2 hrsz-ú e.r. 

2547/2 hrsz-ú e.r. 

2573 hrsz-ú e.r. 

2574/3 hrsz-ú e.r. 

0207/1-0207/46 hrsz-

ú e.r 

0206 hrsz-ú e.r.  

0210/49 hrsz-ú e.r. 

0219/2-3 hrsz-ú e.r. 

0219/5-12 hrsz-ú e.r. 

0219/19 hrsz-ú e.r. 

876 hrsz-ú e.r. 

 

Má 

általános mezőgazdasági
 KÖu 

közlekedési terület 

2574/4 hrsz-ú e.r. 

0199 hrsz-ú e.r. 

0204/7 hrsz-ú e.r. 

0163 hrsz-ú e.r. 

0164 hrsz-ú e.r.  

Ev 

védőerdőterület 
 KÖu 

közlekedési terület 

0231/9 hrsz-ú e.r. 
Z 

közpark terület 
 KÖu 

közlekedési terület 

0223/6 hrsz-ú e.r. 

0223/8 hrsz-ú e.r.  

Kök 

kötöttpályás közlekedési 

terület 

 KÖu 

közlekedési terület 

2577/4 hrsz-ú e.r. 

2583/4 

KÖu 

közlekedési terület 
 Ev 

védőerdőterület 

771/2 hrsz-ú e.r.- 790 

hrsz-ú e.r. 

843-853 hrsz-ú e.r. 

KÖu 

közlekedési terület 
 Lke 

kertvárosias lakóterület 

2573 hrsz-ú e.r. 

2574/2,3 hrsz-ú e.r. 

876 hrsz-ú e.r. 

0219/3 hrsz-ú e.r. 

0219/5-11 hrsz-ú e.r. 

0210/2-28 hrsz-ú e.r. 

0210/49 hrsz-ú e.r. 

0207/18-24 hrsz-ú e.r. 

KÖu 

közlekedési terület 
 Má 

általános mezőgazdasági 
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2. Fentieknek megfelelően, Bátonyterenye Város közigazgatási területére jóváhagyott, 

Településszerkezeti tervlapon, a részterületre vonatkozó módosítás átvezetésre kerül. 

 

3. Bátonyterenye Város 242/2003. (XII. 11.) számú Öh. határozat mellékletét képező 

TSZT tervlap – a 23-as számú főút rekonstrukciójához kapcsolódó területekre 

vonatkozóan - hatályát veszti, és helyébe a jelen határozat mellékletét képező, TSZT -

M/13 jelű Településszerkezeti tervmódosítás c. tervlap lép. 

 

Határidő: azonnal 

         Felelős: Nagy – Majdon József polgármester 

 

 

Bátonyterenye, 2020. november 4. 

        Nagy – Majdon József 

                 polgármester 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 97/2020.(XI.04.)Öh.sz. határozata. 
                                                  

 

 

 

 

 

Határozatot kapják: 

1. Képviselő-testület tagjai – helyben 

2. Dr. Lengyel Tamás jegyző – helyben 

3. Kerekes László városüzemeltetési osztályvezető – helyben 

4. Irattár 
 

 

 

Melléklet a 29/2020.(XI.04.) polgármesteri határozathoz 

 

Rajzszám Rajz megnevezése Méretarány 

TSZT-M/13 
Bátonyterenye Város Településszerkezeti tervének módosítása, a 23-
as számú főút nyomvonalához kapcsolódóan 

M=1: 5 000 

 


