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Bezenye község Önkormányzata Képviselő-testületének 
169/2014 (VIII.19.) határozata 

településszerkezeti tervének módosításáról 
 
 
Bezenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete településszerkezeti tervét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Szélerőművek elhelyezéséből kizárt területet jelöl ki közigazgatási területén az 1. sz. 
melléklet szerinti Területfelhasználási helyszínrajz II. (külterület) című, TSZ-J2 jelű, 
Rp.I.177-10 munkaszámú terven megjelölt helyen. A szélerőművek elhelyezésének 
szempontjait a 2. számú melléklet szerinti, településszerkezeti terv módosulása című 
leírásban foglaltak szerint állapítja meg. 
Egyúttal a 71/2008.(IX.16.) határozattal jóváhagyott Területfelhasználási helyszínrajz 
című, TSZ-J2/M jelű, Rp.I.227-2 munkaszámú terven a módosult közlekedésszerkezeti 
elemek jellel és a településszerkezeti módosulások jele jellel megjelölt területre 
vonatkozó elhatározások, valamint az 58/2000.(VIII.03.) határozattal jóváhagyott 
Területfelhasználási helyszínrajz című, TSZ-J2 jelű, Rp.I.177-2 munkaszámú, a 
92/2012. (XI.29.), a 2/2007.(II.01.) és a 27/2004.(VII.6.) határozatokkal módosított 
tervlap fenti területen kívüli területre vonatkozó elhatározásai hatályukat vesztik. 
A határozat mellékleteiben foglaltakat a Képviselő-testület egyéb határozatainak és 
rendeleteinek meghozatalánál figyelembe kell venni. 
 

 
 

Kammerhofer Róbert dr. Horváth Szabolcs 
polgármester  jegyző 

 
 
Bezenye, 2014.  
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Bezenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
169/2014 (VIII.19.) ÖKT határozatának 2. sz. melléklete 
 
 
A településszerkezeti terv módosulása 

 
A szélerőművek helyének pontos meghatározása során figyelemmel kell lenni az 
alábbiakra: 

- a szélerőműveket a település védendő területeitől a lehető legtávolabb kell 
elhelyezni,  

- a műemlékek és az alábbi helyi érték látványát a széltornyok nem zavarhatják, 
ezért biztosítani kell a zavarásmentes látványt az alábbiak szerint: 
-- a templom látványa a főhomlokzat felől nézve, 
-- az Ady E. u. 11 hsz-ú, 483, 484 hrsz-ú lakóépület látványa a főhomlokzat felől 

nézve, 
- a magas termőértékű szántóterületek védelme érdekében a táblák utakkal történő 

szétszabdalását el kell kerülni. 
 
 


