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ELİTERJESZTÉS 

Pécel, Damjanich utca szabályozási tervének tárgyában 
(0365/133, 0365/134 hrsz. alatti ingatlanok érintettsége) 

 
Elızmény: 

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete 282/2007. (IX. 27.) számú határozatával tá-
mogatta  Czibere Albert és neje kérelmét a Damjanich u. 2. sz. alatti 0365/7 hrsz-ú ingatlan belterület-
be vonásáról, a hatályos szabályozási terv módosításáról. 

A módosított szabályozási terv elkészítésére elıször a Berek Tájépítész Iroda Kft. kapott meg-
bízást, majd teljesítési problémák miatt a PORTATERV Kft. készítette el a dokumentációt három má-
sik részterület terveivel együtt. Az egyeztetési eljárás lényegében lezajlott, a módosított tervek elfoga-
dásra rövidesen T. Képviselıtestület elé kerülhetnek. 

A Damjanich utca esetében az állami fıépítész hiányolta, hogy a részben érintett  0365/133, 
0365/134  hrsz. alatti ingatlanok vonatkozásában nem született Kt. határozat a módosításról. A két 
ingatlan vége beleesik a szabályozott területbe, azonban a régi határozat csak a 0365/7 hrsz-ú ingatlan 
belterületbe vonásának szándékáról szól. A két területrész önálló teleknek nem alkalmas, mindkettı a 
korábbi övezeti besorolásban („Vt”-településközpont vegyes ill. „Z”- zöldterület) marad. 

Kérem Tisztelt Képviselı-testületet, szíveskedjen döntést hozni a módosításról. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pécel, Damjanich utca módosított település-
szerkezeti és szabályozási tervével összefüggésben kinyilvánítja szándékát, hogy a 0365/133, 
0365/134  hrsz. alatti ingatlanok egy részét belterületbe vonja a mellékelt (SZT-Dam) szabályozási 
tervlapnak megfelelıen. 

A belterületbe vonásra a Damjanich utca módosított szabályozási tervének hatályba lépése 
után, a tulajdonosok költségviselése mellett kerülhet sor. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester  
 

 Dr. Benkovics Gyula 
 polgármester 

Pécel, 2010. szeptember 9. 
 
Az elıterjesztéshez tartozó mellékletek száma 2 db. (SZT-Dam tervlap, helyszínrajz) 
A döntéshez minısített többség szükséges. 
 
Az elıterjesztést készítette:  
 Varga Péter  
 fıépítész  
 
Az elıterjesztést szakmai szempontból ellenırizte:  
 Szabó Csaba 

irodavezetı 
 
Jelen elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 
 

 Dr. Csizmadia Julianna 
 jegyzı 

 






