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Pannonhalma Város Polgármesterének  

25/2020.(XII.02.) határozata 

Pannonhalma Város Településszerkezeti Tervének elfogadásáról 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Pannonhalma 
Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva, 
a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 
Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a képviselő-testület Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésben foglalt hatáskörét 
gyakorolva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 9/B. (2) 
a.) pontjában foglaltak szerint az alábbi döntést hozom: 
 
Pannonhalma Város Polgármestere Pannonhalma Város Településszerkezeti tervét jóváhagyja a TH-
19-02-06 számú tervdokumentáció TSZ-1 és TSZ-2 számú tervlapja szerint. (határozat mellékletét 
képezik a tervlapok) 
 
A határozat csak a fent megjelölt tervlappal együtt alkalmazható. 
 
A településszerkezeti terv a 21/2020.(XII.02.) számú Pannonhalma Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
rendelettel együtt lép hatályba. 
 
Felelős: Vas Gábor polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Pannonhalma, 2020. december 02. 

 

 

Vas Gábor 

Polgármester 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum VAS GÁBOR ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.12.01. 11.21.49


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: vas.gabor@pannonhalma.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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