
 
 
 
 
 
 

 
Szám: 19/2010. Kt.sz ülés 
 

K I V O N A T 
 

Bócsa Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
2010. november 22.-én megtartott testületi ülésérıl készült 

j e g y z ı k ö n y v b ı l  
 

Kihagyva a kihagyandókat 

. . . 
97/2010. Kt.sz.                                      H  A T  Á R O Z A T 
 
Bócsa Község Településszerkezeti 
Terv módosításának elfogadása 
 
Bócsa Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 
6.§. (3) bekezdés a.) alapján biztosított jogkörében a 75/2005. sz. határozattal jóváhagyott 
településszerkezeti tervet az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A következı mezıgazdasági területeket különleges mezıgazdasági üzemi területbe sorolja: 
1.1. 029/17 hrsz térsége (15,4 ha) 
1.2. 0436/47 hrsz térsége (17,6 ha) 
1.3. 0172/11 hrsz térsége (9,6 ha) 
1.4. 0514/15 hrsz térsége (9,1 ha) 
1.5. 0397/17 hrsz térsége (3,8 ha) 
1.6. 0455/7 hrsz térsége (4,1 ha) 
 
2. 1,5 ha-os méretben közösségi célú különleges területet jelöl ki Katzenbach faluban a Kossuth utca 

keleti oldalán a mezıgazdasági terület helyén. 
3. Lakóterületi beépítést a 233/78 hrsz-ú tervezett zöldterület rovására megnöveli. 
4. A biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében 8,04 ha mezıgazdaság területet erdıterületbe 

sorol. 
5. A területrendezési terv megfelelés érdekében az 54. Számú fıút települési elkerülı nyomvonalának 

lehetséges változatával a településszerkezeti tervet kiegészíti. 
6. Az 1-5 pont szerintieket tartalmazó T-1 jelő 1:16000 méretarányú településszerkezeti tervet 

jóváhagyja. 
 
Felelıs: Szıke-Tóth Mihály polgármester 
Határidı: azonnal 

K.m.f. 
 

Szıke-Tóth Mihály sk.                                 Tóth Márta sk. 
                                polgármester                                                 jegyzı 

 

 

A kivonat hiteléül: 
                                      Eke Edina jegyzıkönyvvezetı 

 
 



  

 

 

 

 

103/2011. Kt.sz. határozat 

Bócsa Község Településszerkezeti Terv 

módosításának elfogadása 
 

 
Bócsa Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 6.§. 
(3) bekezdés a.) alapján biztosított jogkörében a 97/2010. Kt. sz. határozattal jóváhagyott 
településszerkezeti tervet az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) A településszerkezeti terv módosítására vonatkozó 13/2011.Kt. számú határozat 7. pontjában foglalt 
kezdeményezést az államigazgatási szervi állásfoglalások alapján visszavonja. 
2.) A következı mezıgazdasági területeket különleges tanyás mezıgazdasági üzemi területbe sorolja: 

a.) 0479/13 hrsz-ú telek (2,9 ha) 
b.) 0436/153 hrsz-ú térség (1,8 ha) 
c.) 0420/13 hrsz-ú térség (7 ha) 
d.) 039/58 hrsz-ú térség (7.9 ha) 
e.) 0438/106 hrsz-ú térség (5,5 ha) 

3.) A következı mezıgazdasági területeket különleges mezıgazdasági üzemi területbe sorolja: 
a.) 0422/86 hrsz-ú telek (2,8 ha) 
b.) 0432/53 hrsz telek (3,5 ha) 

4.) A 049/37 hrsz-ú mezıgazdasági területet ipari területbe sorolja. 
 
5.) A belterülettıl északra a kereskedelmi szolgáltató területet a 0172/45 hrsz-ú telek déli 4 ha-os részével a 

mezıgazdasági terület rovására kibıvíti. 
 
6.) A biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében 23,4 ha mezıgazdaság területet erdıterületbe sorol. 
 
7.) Az 1.-6.) pontok szerintieket tartalmazó T-1 jelő 1:16000 méretarányú településszerkezeti tervet 

jóváhagyja. 
 
 

Felelıs: Szıke-Tóth Mihály polgármester 
Határidı: azonnal 
 
 

K.m.f. 

Szıke-Tóth Mihály sk.                         Dr. Tasi László Sándor sk. 
                                polgármester                                                      jegyzı 

 



  

K I V O N A T 

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. február 14-i nyilt üléséről 

Kihagyva a kihagyandókat! 

A Képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2013. Kt.sz.  
Bócsa Község Településszerkezeti Terv 
módosításának elfogadása 
 

HATÁROZAT 
 

Bócsa Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 
(továbbiakban: Étv) 6.§. (3) bekezdés a.) alapján biztosított jogkörében 
településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1.) Fischerbócsa belterületétıl keletre általános mezıgazdasági terület helyén 
meglévı faipari vállalkozás fejlesztése érdekében 5,97 ha ipari területet jelöl ki. 

2.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében falusias lakóterület és 
általános mezıgazdasági terület helyén 3,75 ha erdıterületet jelöl ki. 

3.) Az 1.-2) pontokban foglaltak átvezetését tartalmazó T-1 jelő 1:16000 
méretarányú településszerkezeti tervet jóváhagyja. 

 
 

Felelıs: Szıke-Tóth Mihály polgármester 
Határidı: azonnal 

 

 
Bócsa, 2013. március 28. 

    Kivonat hiteléül:  

       /: Mayer Ferenc :/ 
                 jegyző 
 

 











K I V O N A T 

 

Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. július 29.-i nyílt üléséről 

 

Kihagyva a kihagyandókat! 

A Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

28/2022.(07.29.)Kt.sz.  

Településszerkezeti terv módosítása 

 

HATÁROZAT 

Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településszerkezeti tervét az 

alábbiak szerint módosítja: 
a határozat melléklete szerint kereskedelmi szolgáltató terület helyén ipari területet, 
mezőgazdasági terület helyén erdőterületet jelöl ki. 

Határidő : azonnal 

Felelős: Szőke-Tóth Mihály polgármester 

 28/2022.(07.29.)Kt.sz. határozat melléklete 

 

Bócsa, 2022. 08. 17. 

Kivonat hiteléül:  

 

Mayer Ferenc 

             jegyző 

Mayer 

Ferenc

Digitálisan 

aláírta:  Mayer 

Ferenc 

Dátum: 

2022.08.22 

09:47:33 +02'00'


