
Márkó Község Önkormányzat Képviselő -testületének 9/2021. (XI.17.) önkormányzati
rendelete a telekalakítási és építési tilalomról szóló 4/2021. (III.10.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Márkó  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  hatáskörében  eljáró  Márkó  Község
Önkormányzatának  Polgármestere a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló a  27/2021.(I.29.)  Korm.
rendelettel  kihirdetett  veszélyhelyzetben,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes
törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdésében  biztosított
jogkörében  eljárva,  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.
törvény 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 4/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet 1. §
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)  A  rendelet  hatálya  Márkó  Község  közigazgatási  területén,  az  alábbi  helyrajzi  számú
ingatlanokra terjed ki:  693, 641, 035/17, 035/18, 035/19, 035/20, 035/21, 035/22, 464/2, 464/4,
464/5, 460/A/1, 460/A/2, 460/A/3, 460/A/4, 460/A/5, 461, 462, 042, 041/8, 041/9, 041/10, 041/11,
041/12, 041/13, 041/14, 041/6, 040/1, 040/2, 040/3, 040/4, 040/6, 039, 038

(2) Az ingatlanok telektömbben helyezkednek el.”

2. §

Ez a rendelet 2021. november 18-án lép hatályba. 

Márkó, 2021. november 16.

Hartmann Antal dr. Láng Zsanett
   polgármester         jegyző

Kihirdetve: Márkó, 2021. november 17.

dr. Láng Zsanett
      jegyző
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Végső előterjesztői indokolás

Márkó község területén szükségessé vált a már lakóövezetbe sorolt, de még a telekalakítást meg
nem  kezdett  területeken  a  telekalakítási  és  építési  tilalom  elrendelése.  Ennek  oka,  hogy  a
szennyvíztisztító jelenleg a maximális kapacitásának határán van, így további rákötéseket újabb
telektömbök/építési  tömbök  kialakításával  már  nem  bír  el.  Folyamatban  van  pályázat,  a
kapacitásnövelés érdekében. A természeti  és környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében
mindaddig ameddig a szennyvíztiszító kapacitásának növelésére nincs műszaki megoldás, további
telkek kialakítása, építés nem történhet a rendeletben meghatározott területeken.
 
A környezeti  veszélyeztetettséget  felülvizsgálva  megállapítható,  hogy a  módosításban  megjelölt
helyrajzi  számú  területek  beépülése  esetén  további  szennyvíz  rákötések  kezdődnének  el,  ezek
azonban a szennyvíztisztító kapacitását meghaladnák.
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