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SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERVÉNEK
2019/2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
0256/10 HRSZ-Ú INGATLAN ÖVEZETI ÁTSOROLÁSA

I. BEVEZETŐ
1. Munkaindító képviselő-testületi határozat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2019. (I. 31.) sz.
határozatával döntött településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának (továbbiakban
HÉSZ) módosításáról a Keselyűsi út keleti részének déli oldalán fekvő 0256/10 hrsz-ú ingatlan
általános mezőgazdasági területből ipari gazdasági területbe történő övezeti átsorolása érdekében.
A Közgyűlés fenti határozata egyúttal tartalmazza a terület kiemelt fejlesztési területté történő
nyilvánítását is.

2. Előzmények


Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 183/2014. (IX. 30.) sz. határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2004. sz. határozata Szekszárd
Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének elfogadásáról



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2004. (III. 1.) rendelete
Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2017. (III. 6.) ök. rendelete a
településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi
egyeztetések szabályairól

II.
HATÁROZATI JAVASLAT A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS
JÓVÁHAGYÁSÁHOZ

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…../2019. (………………) számú határozata
Szekszárd Megyei Jogú Város Településszerkezeti terve módosításának elfogadásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet 16. § előírásaira figyelemmel az alábbi döntést hozza:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az 36/2004. (II. 26.)
önkormányzati határozattal elfogadott Szekszárd Megyei Jogú Város
Településszerkezeti tervének 2019/2. számú módosítását az alábbi
mellékletekkel jóváhagyja:
Településszerkezeti tervlapok:

1. melléklet

Településszerkezeti terv-módosítás leírása:

2. melléklet

Változások – beavatkozások és ütemezések:

3. melléklet

A település területi mérlege:

4. melléklet

A területrendezési tervvel való összhang igazolása

5. melléklet

A biológiai aktivitásérték számítás eredménye

6. melléklet

Határidő: azonnal
Felelős: Ács Rezső polgármester

1. melléklet
Szekszárd Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének módosításáról szóló ………………. sz.
önkormányzati határozathoz

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERVE
2019/2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVLAPJA

2. melléklet
Szekszárd Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének módosításáról szóló ………………. sz.
önkormányzati határozathoz

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERVE 2019/2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA
2.1. TERÜLETFELHASZNÁLÁS
A településrendezési eszközök módosítása Szekszárd város keleti részén a Szekszárd-DecsVárdomb közötti 5113. sz. országos mellékút (Keselyűsi út) déli oldalán fekvő 0256/10 hrsz-ú, 10.215
m2 területű ingatlanra terjed ki.
A KMV Reálingatlan Kft., mint beruházó a tulajdonában lévő ingatlanon asztalos-ipari jellegű
nyílászáró-gyártó üzemet kíván létesíteni. A közgyűlési döntés értelmében a fejlesztésre szánt terület
általános mezőgazdasági terület övezetből Gip-1 övezeti jelű ipari gazdasági terület övezetbe
sorolandó.
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény 12. § (3) bekezdésében foglalt szabályok értelmében az új beépítésre szánt terület legalább 5
%-ának megfelelő területen erdő- vagy zöldterület létesítendő. Ezért a 10215 m2-es ingatlan 9728 m2
területrésze ipari gazdasági területté, míg a telek észak-keleti sarkában lévő 487 m2 területrész védelmi
erdőterületté nyilvánítandó.
A tervezési területre a módosítás jóváhagyása után a hatályos HÉSZ 25. §-ában szereplő Gip-1 jelű
ipari gazdasági területekre vonatkozó előírásai lesznek mértékadóak. A településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 14. § (1) bekezdés előírása értelmében a HÉSZ 25. § (4) bekezdés
településképi követelmények szabályait rögzítő előírását azonban hatályon kívül kell helyezni.
Az előzetesen készült telepítési tanulmányterv szerint a területen üzemi és raktározási rendeltetésű
csarnok-épületek kerülnek elhelyezésre mintegy 1300 m2 beépített területtel és legfeljebb 12 m
építmény-magassággal.
A tervezési terület övezeti átsorolása 3,05 pont biológiai aktivitás-érték csökkenést eredményez. A
biológiai aktivitás-érték egyensúly fenntartása Szekszárd Megyei Jogú Város 2017/2 sz. rendezési terv
módosítása során keletkezett 35,55 BAÉ többlet beszámításával oldható meg.

2.2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM
A módosítással érintett terület nem tartozik az országos ökológiai hálózat által védett területekbe.
A Duna-Dráva Nemzeti Park adatszolgáltatása szerint csaknem az egész város, benne a jelen
módosítással érintett terület is tájképvédelmi területbe tartozik. Az övezetre vonatkozó előírásokat
tartalmazó miniszteri rendelet még nem jelent meg.

2.3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER
A tervezett módosítás a város zöldfelületi rendszerében nem idéz elő változást.

2.4. ÖRÖKSÉGVÉDELEM
A tervezési területen belül és annak közelében nem található világörökségi vagy világörökségi
várományos, valamint országos műemléki védettség illetve helyi védettség alatt álló objektum, terület.
2.5. KÖZLEKEDÉS
A módosítás tárgyát képező ingatlan közúti csatlakozása a terület északi határán húzódó 5113. sz.
Szekszárd-Várdomb országos mellékútról jelenleg is megoldott. A jelenlegi tervek szerint az 5113. út
M6 autópályáig tartó szakaszának felújítása tervezett, a tejüzemi úti csomópontnál új körforgalmú
csomópont kiépítésével.
Az OTÉK normatíva szerinti parkoló-szükségletet telken belül kell biztosítani. A Keselyűsi út
északi oldalán folyamatban van egy kerékpárút tervezése, de ez a tervezési területet közvetlenül nem
érinti.
2.6. KÖZMŰELLÁTÁS
2.6.1. Vízellátás
A tervezési terület vízellátását a beruházó már megterveztette. Eszerint a terület ivóvíz-ellátása a
Keselyűsi út északi oldalán húzódó meglévő ivóvíz-vezetékre történő csatlakozással tervezett.
2.6.2. Szennyvíz-elvezetés
A tervmódosítással érintett ingatlant átszeli a városi szennyvíztelep tisztított szennyvizeit a Sióba
eljuttató nyomott szennyvíz-vezeték.
A tervezési terület szennyvíz-elvezetését a beruházó már megterveztette. Eszerint a területen
keletkező kommunális szennyvizeket a telek délkeleti részén kiépítendő zárt tárolóban gyűjtik és
szippantással szállítják el. Technológiai eredetű szennyvíz az üzemben nem keletkezik.
2.6.3. Csapadékvíz-elvezetés
A tervezési terület az 1.31. Sárközi belvíz-öblözetben helyezkedik el, melyet a Duna jobb parti és a
Sió jobb parti töltése véd a Duna árvízeitől. Esetleges gátszakadás esetén a maximális elöntési szint
88,90-89,46 mBf szinten alakulhat ki, ezt a beépítés során figyelembe kell venni. A KD-VIZIG
adatszolgáltatása szerint a tervezési terület jelentős része belvízjárta területen helyezkedik el, ezért a
beépítésre szánt terület terepszintjét feltöltéssel a mértékadó talajvízszint fölé szükséges emelni.
A tervezési területen összegyűlő csapadékvizek elhelyezése a telek délnyugati sarkában meglévő
kis tóba vezetve oldható meg.
2.6.4. Elektromos energia ellátás
A tervezési területet átszeli 2 db 22 kV-os elektromos légvezeték. Ezen légvezetékeket a beruházó
a saját telkén a telek északi telekhatára közelében földkábelbe kívánja áthelyezni.
A földkábelre egy új 22/0,4 kV-os transzformátort kíván építeni a telek bejárata közelében, melyről
az üzem elektromos energia-szükséglete kielégíthető.
2.6.5. Vezetékes földgáz ellátás
A tervezési terület közvetlen közelében nincs kiépített földgáz-vezeték. A legközelebbi földgázvezeték a tejüzem keleti határán húzódik, a tervezési területtől mintegy 800 méterre. A beruházó nem
kívánja a tervezett üzeméhez a vezetékes gázhálózatot kiépíteni.
2.6.6. Hírközlés
Mindhárom mobil szolgáltató (Magyar Telekom, Telenor, Vodafone) 4G mobiltelefon, és internet
szolgáltatást tud biztosítani a város területén.

A tervezési terület északi telekhatára közelében a Keselyűsi úttal párhuzamosan egy optikai kábel
húzódik, melyet a beépítés során figyelembe kell venni.
2.7. KÖRNYEZETVÉDELEM
A terv-módosításhoz előzetes vizsgálat készült az egyes tervek illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint annak eldöntésére, hogy szükségese külön környezeti értékelést készíteni. A vizsgálat végkövetkeztetése szerint a beruházás
nagyságrendje, jellege és várható környezeti hatásai nem teszik szükségessé környezeti értékelés
készíttetését.
2.8. VÉDŐTERÜLETEK, VÉDŐSÁVOK
A tervezési területen csak a közmű-vezetékek ágazati szabvány szerinti védőtávolságaival kell
számolni.
A tervezési terület kívül esik a városi szennyvíztisztító telep 500 m-es védőtávolságán.
A volt városi hulladéklerakó-telep településszerkezeti terven szereplő 500 m sugarú védőterülete a
hulladéklerakó megszüntetése és területének rekultiválása következtében hatályát veszítette.
2.9. KORLÁTOZÁSOK
A módosítással érintett terület a KD-VIZIG részéről az ipari parkhoz kiadott Szek-03030005/2018. (XII. 5.) sz. adatszolgáltatása szerint nem minősül vízminőségvédelmi területnek. (A
Keselyűsi úttól északra eső területek azonban vízminőségvédelmi övezetbe tartoznak.)

A KD-VIZIG fenti adatszolgáltatása szerint a tervezési terület árvízvédelmi szempontból a
Báta-Siótorok árvízvédelmi szakasz 1.31 számú Sárközi öblözetébe tartozik. E területen
esetleges töltésszakadás esetén a maximális elöntési szint 88,90-89,46 mBf. között alakulhat.
A terület jelenlegi terepszintje viszont +87,5 – 88 méteren áll, vagyis esetleges gátszakadás
esetén a területet 1-2 méter magasságú árvíz öntheti el.
A terület Tolna megye területrendezési terve szerint belvízjárta területnek minősül.

3. melléklet
Szekszárd Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének módosításáról szóló ………………. sz.
önkormányzati határozathoz
3. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK)
A tervezési terület beépítése 2019-2020 évben várható. A terület művelésből való kivonása már
megtörtént.

4. melléklet
Szekszárd Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének módosításáról szóló ………………. sz.
önkormányzati határozathoz
4. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGÉNEK VÁLTOZÁSA
Szekszárd város hatályos településszerkezeti tervéhez az akkor hatályos előírásokból következően nem
készült területi mérleg.
A változással érintett terület mutatói:
Általános mezőgazdasági területből ipari gazdasági terület:

9.728 m2

Általános mezőgazdasági területből gazdasági erdőterület:

487 m2

Összes változással érintett terület

10.215 m2

5. melléklet
Szekszárd Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének módosításáról szóló ………………. sz.
önkormányzati határozathoz
5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL (2018. évi CXXXIX. törvény) VALÓ

ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot a
magasabb szintű tervekkel. 2019. március 15-től Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel elfogadott országos
területrendezési terv (Trtv) hatályos.
Szerkezeti terv: A tervezési terület mezőgazdasági térségbe tartozik. (Trtv. 10-11. §) A
tervezési terület északról érintkezik a települési területtel.
Országos övezetek:
1-3. Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének
övezete: (Trtv. 25.§, 26.§, 27.§)

Szerkezeti terv kivonata

Ökológiai hálózat övezetei

4.

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (Trtv. 28.§): A tervezési terület nem
érintett.

5.

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete: A vonatkozó jogszabály még nem jelent meg.

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

6.

Erdők övezete (Trtv. 29-30.§): A tervezési terület nem érintett.

7.

Erdőtelepítésre javasolt területek övezete A vonatkozó jogszabály még nem jelent meg.

Erdők övezete

8.

Tájképvédelmi terület övezete A vonatkozó jogszabály még nem jelent meg.

9.

Világörökség és világörökség várományos terület övezete (Trtv. 31.§): A település
érintett, azonban a tervezési területet nem érinti.

Világörökségi és világörökségi várományos ter. öv.

Honvédelmi és katonai célú terület övezete

10. Vízminőség-védelmi terület övezete: A vonatkozó jogszabály még nem jelent meg.
11. Nagyvízi meder övezete: A vonatkozó jogszabály még nem jelent meg.
12. VTT-tározók övezete: A vonatkozó jogszabály még nem jelent meg.
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (Trtv. 32.§): A település területe érintett,
azonban a tervezési terület nem érintett.

Tolna Megye Területrendezési Terve
Tolna Megye Területrendezési Tervét (továbbiakban: MTRT) Tolna Megye Közgyűlése az 1/2005.
(II. 21.) mö. rendelettel fogadta el. A tervet 2016. szeptemberében aktualizálták a 11/2016. (IX. 26.)
mö. rendelettel.
A Trtv. 91. § előírásai értelmében azokat az országos és megyei térségi övezeteket, amelyeket a
törvény nem állapít meg, a törvény hatályba lépését követően (2019. III. 16-tól) nem kell alkalmazni.
Megyei Szerkezeti Terv
Az MTRT térségi szerkezeti tervlapja a tervezési területet vegyes területfelhasználású kiemelt térségbe
sorolta (A vegyes területfelhasználású kiemelt térség kategória a Trtv hatálybalépésével megszűnt).
A megyei szerkezeti terv övezetei
3.1. Magterület, Ökológiai folyosó, Pufferterület övezete: A tervezési terület nem érintett.
3.2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: A
tervezési terület nem érintett.
3.3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: A tervezési
terület nem érintett.
3.4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: A tervezési terület nem érintett.
3.5. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete: Szekszárd érintett, de a tervezési
terület nem érintett.
3.6. Országos vízminőségvédelmi terület övezete: A tervezési terület nem érintett.
3.7. Nagyvízi meder övezete: A tervezési terület nem érintett.
3.8. Ásványi nyersanyagvagyon terület övezete Szekszárd érintett, de a tervezési terület nem érintett.
3.9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület, Honvédelmi terület övezete: A megyei terv szerint
Szekszárd nem érintett (a Trtv. szerint azonban érintett).
3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete: A tervezési terület érintett.
3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete: Szekszárd érintett, de a tervezési terület nem érintett.
3.12. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete: A megyei önkormányzat által egyedileg meghatározott
övezet. A tervezési terület nem érintett. A közelben létezett hulladéklerakó rehabilitációja
megtörtént.
3.13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete: A megyei önkormányzat által
egyedileg meghatározott övezet. Az övezet lehatárolása azonban ellentétben áll az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §
(4) bekezdésének előírásával (beiktatta a 277/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet) miszerint:
„Beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület határától számított 12 000 méteren belül –
a háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű kivételével – szélerőmű, szélerőmű park nem
helyezhető el.”

Szerkezeti terv

Magterület, ökológiai folyosó,
pufferterület övezete

Kiváló és jó termőhelyi adottságú
szántók övezete

Kiváló termőhelyi adottságú erdők és
erdőtelepítésre javasolt terület övezete

Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete

Világörökségi és világörökségi
várományos terület övezete

Országos vízminőségvédelmi terület
övezete

Nagyvízi meder övezete

Ásványi nyersanyagvagyon terület
övezete

Rendszeresen belvízjárta terület
övezete

Földtani veszélyforrás terület övezete

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület,
honvédelmi terület övezete

Tájrehabilitációt igénylő terület övezete

Szélerőműpark telepítéséhez
vizsgálat alá vonható terület övezete

6. melléklet
Szekszárd Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének módosításáról szóló ………………. sz.
önkormányzati határozathoz

6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE
jelenlegi
területfelhasználás

terület
(ha)

BAÉ
szorzó

jelenlegi
BAÉ

általános mg. terület

0,97

3,7

3,6

általános mg. terület

0,05

3,7

0,2

BAÉ
szorzó

tervezett
BAÉ

BAÉ
változás

ipari terület

0,4

0,4

- 3,3

erdőterület

9

0,45

+0,25

tervezett
területfelhasználás

Összes változás

-3,05

A terv-módosítás 3,05 pont biológiai aktivitásérték csökkenéssel jár.
Ennek ellentételezése Szekszárd város 2017/2. sz. településrendezési tervének során
fennmaradt 35,55 pont biológiai aktivitásértékből történik, tehát a módosítás jóváhagyását
követően a városnak 32,4 pont biológiai aktivitásértéke marad.

III.

Helyi építési szabályzat módosító rendelet tervezete
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2019. (………..) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(tervezet)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében
és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 9. mellékletében
biztosított véleményezési jogkörében az állami főépítészi hatáskörében eljáró Tolna Megyei
Kormányhivatal, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi
Osztály, Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, Nemzeti
Média és Hírközlési Hatóság Pécsi Hatósági Iroda, Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási
Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földtani
Főosztály Szolgáltató Osztály, Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály, a Baranya Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1)
bekezdés de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság,
valamint Szekszárd Megyei Jogú Város településfejlesztési, településrendezési és településképi
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III. 6.) önkormányzati
rendeletben meghatározott partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) kt. rendelet
(továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező, a Hübner Tervező Kft. által készített 29/2002.
munkaszámú szabályozási terv 0256/10 hrsz-ú ingatlan területére vonatkozó normatartalma
helyébe e rendelet 1. mellékletében szereplő szabályozási tervlap normatartalma lép.
2. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a HÉSZ 25. § (4) bekezdése.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Szekszárd, 2019. ………………………..
dr. Molnár Kata
jegyző

1.

melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének …../2019. (……) önkormányzati
rendeletéhez
0256/10 hrsz-ú ingatlan szabályozási terve

