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Készült 2017. április 19-én Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete ülésének 
jegyzőkönyvéből. 
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 36/2017. (IV.19.)  

HATÁROZATA 
 
Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a VILÉP 2003 Kft. 
(8441 Márkó, Rózsafa u. 30/A) kérését, melyben a 026/219 hrsz-ú tulajdonukban lévő 
ingatlanon ipari épület építése céljából ingatlanuk további hányadát erdő 
területfelhasználásból gazdasági-ipari területfelhasználásra kérik módosítani. Az 
ingatlan további erdő területfelhasználású része továbbra is erdő területfelhasználású 
marad. A biológiai egyenérték megtartása érdekében a módosításhoz szükséges 
kompenzációt az önkormányzat tulajdonában lévő 032/2 hrsz-ú gazdasági-ipari 
területfelhasználású ingatlan beerdősült szükséges nagyságú részének erdő 
területfelhasználásra módosításával biztosítja. 
A Helyi Építési Szabályzat módosításának költségét a kérelmező vállalja. A képviselő 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Planteus Kft.-vel a tervezésre és a 
kérelmező VILÉP 2003 Kft-vel költségek viselésére a szerződést megkösse.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 37/2017. (IV.19.)  

HATÁROZATA 
 
 
Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, támogatja ifj. Kauker 
Frigyes (8441 Márkó Hársfa u. 2/A) és Hartmann János (8441 Márkó Vasút u. 2.) 
kérését, melyben a 02/3 hrsz-ú ingatlan Má-1 övezetből Má-2 övezetbe való átsorolását 
kérik.  
A Helyi Építési Szabályzat módosításának költségét a kérelmező vállalja. A képviselő 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Planteus Kft.-vel a tervezésre és a 
kérelmezőkkel a költségek viselésére a szerződést megkösse.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 



Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 38/2017. (IV.19.)  

HATÁROZATA 
 
 
Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, támogatja Dr. Geiszt 
Jakab (8200 Veszprém Fenyves utca 8.) kérelmét, melyben a 462 hrsz-ú ingatlan 
gazdasági kereskedelmi szolgáltató övezetből lakóövezetbe történő átsorolását, a 
kiszolgáló út szabályozási szélességének 12 m-re csökkentését kéri.  Szükséges a 
gazdasági és az új lakóterület között a zaj, por hatások csökkentését célzó és biztosító 
fizikai és növénytelepítési előírások megalkotása a lakóövezeti normák biztosíthatósága 
érdekében a gazdasági funkció eddiginél nem nagyobb korlátozása mellett.  
A Helyi Építési Szabályzat módosításának költségét a kérelmező vállalja A képviselő 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Planteus Kft.-vel a tervezésre és a 
kérelmezővel a költségek viselésére a szerződést megkösse.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Márkó Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 39/2017. (IV.19.)  

HATÁROZATA 
 
 
Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, támogatja Dr. Geiszt 
Jakab (8200 Veszprém Fenyves utca 8.) kérelmét, melyben 464, 465 hrsz-ú Vt 
(településközponti vegyes) övezetbe tartozó ingatlanok többlakásos épületek építésére 
alkalmas lakóövezetbe sorolását kéri.  
A Helyi Építési Szabályzat módosításának költségét a kérelmező vállalja. A képviselő 
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Planteus Kft.-vel a tervezésre és a 
kérelmezővel a költségek viselésére a szerződést megkösse.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
Hartmann Antal     dr. Láng Zsanett. s.k.    
  polgármester                 jegyző 

 
 
 

Kivonat hiteléül: 
 
 
Márkó, 2017. május 15...       dr. Láng Zsanett 
                 jegyző 


