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I. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ LEÍRÁS 

1. Az érvényes településrendezési eszközök ismertetése 
 

A hatályos településrendezési eszközök az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről 
(OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 
jelmagyarázatának alkalmazásával és a Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 
5/2005.(V.27.) sz. rendeletnek megfelelően készültek.  
 
Márkó község a településrendezési hatályos eszközei a 22/2017.(III.14.) határozattal módosított 
60/2011.(VI.8) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti terv és leírás és a 4/2017.(III.17.), 
11/2015.(IX.8.), 4/2014. (V.5.), 7/2011.(XI.1.), 4/2011.(VI.8.) és 6/2006.(VII.4.) sz. rendelettel módosított 
9/2002.(XII.17.) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről.  

2. A településfejlesztési döntés és az eljárás ismertetése 
 

Márkó Község Képviselőtestülete a településrendezési eszközök módosításról szóló szándékát a 
54/2018.(VII.17.) számú kt. határozatban, a partnerségi egyeztetés szabályait a 35/2017. (IV.19.) 
önkormányzati határozatban fogalmazta meg.  
A 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 45.§ (2) bekezdése alapján az eljárás rendjét 
az Eljr. VI. Fejezete határozza meg. Ez alapján a településrendezési eszközök egyeztetése teljes 
eljárás szerint zajlik, a 37. § szerinti előzetes tájékoztatás lezárulta utáni jelen véleményezési szakasz 
dokumentumával. 
A módosítások jellege és súlya alapján az Eljr. 45.§ (2) a) pontban megfogalmazottak szerint, az OTÉK 
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
alkalmazásával kívánja megvalósítani.  



 
A tervezett változtatások illeszkednek a hatályos településfejlesztési koncepcióhoz. Nem tartalmaznak 
olyan szándékot mely a település hosszú távú fejlesztési céljainak irányainak módosításával jár, nem 
változtatják meg alapvetően a település környezeti, társadalmi, gazdasági és az infrastrukturális 
adottságait.  
 
A jelen eljárásban szereplő (3. pontban ismertetett) módosítás alapján változik a Településszerkezeti 
tervlap, és a KSZA-1 jelű szabályozási tervlap. A módosítás jellegéből adódóan az alátámasztó 
munkarészek közül elkészül a területrendezési tervek és a településrendezési terv módosítás 
összhangjának igazolása. A településrendezési eszközök további alátámasztó munkarészei nem 
változnak.  
Az egyeztetési eljárás során a módosítás az eredeti tervlapok kivágatán kerül bemutatásra. Elfogadása 
után egységes szerkezetben kerül dokumentálásra.  

3. A módosítások leírása 

A módosítás: 011/74 hrsz-ú jelenleg Ev (véderdő) területfelhasználású és övezeti besorolású 
ingatlan a valós használatának megfelelő Má azaz általános mezőgazdasági területfelhasználásba 
és övezetbe kerülne. Ennek indoka, hogy a tulajdonos a véderdő besorolás miatt nem tud művelési 
ágat váltani, mely a műveléshez szükséges. Az ingatlan a 2000-es évek elején készült 
településrendezési eszközökben kerülhetett véderdő besorolásba a 8-as úttól való védelem 
elősegítésére. Azóta a 8-as főút kikerült a falu belterületéből. Az ingatlan közel 600 m-re van a 
legközelebbi épülettől (ami éppen az önkormányzat hivatala). Így valós védelmi szerepe nem is 
lenne. A falu védelme a 8-as úttól megmarad, mert az út fizikai elhelyezkedése (mélyvezetés) miatt 
erdővel való védelem a módosítandó ingatlan környékén nem szükséges.  
A módosítás érinti a szerkezeti tervet, (SZE), a szabályozási tervlapot (KSZA-1). 
 

 

 

II. AZ OTÉK-NAK IS MEGFELELŐ 314/2012.(XI.8.) KORM. RENDELET 

1.SZ. MELLÉKLET SZERINTI HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

 

1.3.A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

 

A területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás  

A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés 
a 2003. évi XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: OTrT) hagyott jóvá és többször módosított. Az OTrT 
célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület felhasználásának feltételeit, a műszaki-
infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a 
területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások 
védelmére.  
A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák és 
övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével, azok 
pontosításával. Márkó területére Veszprém Megye Területrendezési Terve érvényes.  
 



Az OTrT 6. § (3) bekezdése szerint „Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó 
szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük.” 
 
Ez alapján jelen településrendezési terv módosítása során összhangot kell biztosítani a 
településrendezési tervek és az Országos Területrendezési Tervvel (OTrT) és a Veszprém Megye 
Területrendezési Tervével (VMTrT) lehatárolt terület-felhasználási kategóriák és kiemelt térségi 
övezetek között.  
 
Az OTrT legutóbbi, 2014. január 1-jétől érvényes módosítása alapján (OTrT 31/B. § f) pontja szerint): 
„azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, 
azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni,” 
 

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) következő övezetei nem érintik a települést: 
Kiváló termőhelyi adottságú szántó területek övezete 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
Világörökségi és világörökség várományos terület övezete 
Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejl-e övezete 

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) következő övezetei melyek érintik a települést, de 
nem érintik a tervezési területet: 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 
 

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) szerkezeti tervlapján a módosítás területe a  
mezőgazdasági térségbe esik. 



 
 

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) következő övezetei melyek érintik a települést, és 
egyben érintik a módosítás területét 

Országos ökológiai hálózat övezete 
Országos vízminőség-védelmi terület övezete 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

  
 

 



 
 

Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) következő övezetei érintik Márkó teljes területét, 
ezért a tervezési területet is: 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi területek övezete  

 
 
Az OTrT legutóbbi, 2014. január 1-jétől érvényes módosítása (Mtv.) alapján (OTrT 31/B. § e) pontja 
szerint): „azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
alkalmaz, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál nem kell alkalmazni,” 
Ezek az övezetek a következők: 

Együtt tervezhető térségek övezete 
Az OTrT legutóbbi, 2014. január 1-jétől érvényes módosítása (Mtv.) alapján (OTrT 31/B. § g) pontja 
szerint): „azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a 
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni,”  
Ezek az övezetek a következők: 

térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület  
történeti települési terület övezete 
nagyvízi meder övezete 
vízeróziónak kitett terület övezete 
széleróziónak kitett terület övezete 

 
Az OTrT legutóbbi, 2014. január 1-jétől érvényes módosítása (Mtv.) alapján (OTrT 31/B. § h) pontja 
szerint): „azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 
területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban 
foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek 
az MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni,” 
Ezek az övezetek a következők: 

magterület övezete  
ökológiai folyosó övezete 
pufferterület övezete 
erdőtelepítésre javasolt terület övezete  
rendszeresen belvízjárta terület övezete 
földtani veszélyforrás terület övezete 



honvédelmi terület övezete 
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 

A Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT) következő alkalmazandó övezetei nem 
érintik a települést: 

3/2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
3/8. sz. melléklet  Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezete 
3/11. sz. melléklet Nagyvízi meder övezete, Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
 

A Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT) következő övezetei érintik a települést, de 
nem érintik a módosuló területeket: 

3.1. Ökológiai magterület övezete 
3.3. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
3.5. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
3.15. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete 
 

                        
 

 



 
 

                                                       
 
 
A Veszprém Megye Területrendezési Terve (VMTrT) következő övezetei érintik a települést és 
érintik a módosuló területeket (VMTrT-Ö mellékleten jelölve): 

3.1. Ökológiai pufferterület övezete  
3.5. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
3.7. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület 
3.9. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 
3.12. Földtani veszélyforrás területének övezete 

3.1. Ökológiai pufferterület övezete 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE 

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
VMTrT: Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az 
esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti 
értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 
OTrT: Bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 

ÖSSZHANG IGAZOLÁSA: .A módosítás megfelel az előírásoknak, mert az érintett övezetet érintő új beépítésre szánt 
övezet nem kerül kijelölésre. 
 



 
 

 

3.7. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE 

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
Vp TrT A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati 
tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
folytatni. 

ÖSSZHANG IGAZOLÁSA: A módosítás megfelel az előírásoknak. Bányaterületet nem érint. 

 

 
 
 

3.9. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE 

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
Vp TrT Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetét a településrendezés 
eszközeiben tényleges kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni, és az építési övezetre, 
vagy övezetre szabályokat megállapítani 

ÖSSZHANG IGAZOLÁSA: A módosítás megfelel az előírásoknak. Ásványi nyersanyag lelőhelyet nem érint. 

 



 
 

3.12. Földtani veszélyforrás területe 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSRE 

VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 
OTrT 25. § (1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben 
kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. 
(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 
Vp.TrT. Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett 
területein a település településszerkezeti tervében beépítésre szánt  terület csak kivételesen, 
geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki. 

ÖSSZHANG IGAZOLÁSA: A módosítás megfelel az előírásoknak. A terület döntően ma is mezőgazdasági terület. Földtani 
veszélyforrás pedig az illetékes bányakapitányság nyilatkozata szerint nincs. 

 

 
 



A  térségek besorolásának igazolása 
Az OTrT a 6. §–ban a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül megfogalmaz 
szabályokat, melyeket a települési területfelhasználási egységek kijelölése során kötelező alkalmazni.  
A településrendezési eszközök jelen módosítása a településszerkezeti tervben lévő térségeket nem 
érinti, területük semmiben nem változik. A módosítás területe a mezőgazdasági térségbe tartozik, 
Változás nem történik. 
 

 
A tervezési terület módosított területfelhasználásai és szabályozásai az OTrT és a Megyei 

Területrendezési Tervvel összhangban marad. 

 

1.5. A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A hatályos településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

A hatályos koncepció vonatkozó fejezetével teljesen összhangban állnak a módosítások. A 

koncepció módosítását, kiegészítését nem kívánják meg a módosítások. 

1.5.2. Hatályos településrendezési szerződések 

 A jelen településrendezési eszköz módosítások a terület tulajdonosának 

kezdeményezéséből az önkormányzat támogatásával indult.  

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök: 

A szerkezeti terv 97/2011.(XI.15.) sz. határozattal került elfogadásra és legutoljára a 

35/2017.(IV.19.) sz. határozattal lett módosítva.  

A Helyi építési szabályzatról (továbbiakban: HÉSZ) és szabályozási tervről szóló döntése  

 a 9/2002.(XII.17.) sz. rendelet a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről, mely a 

4/2017.(III.17.), 11/2015.(IX.8.), 4/2014.(V.5.), 7/2011.(XI.1.), 4/2011.(VI.8.) és. 

6/2006.(VII.4.) sz. rendeletekkel került módosításra. 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, (a szerkezeti terv leírásában) 



 A Településszerkezeti tervet és leírást a képviselőtestület a 60/2011.(VI.8.) sz. határozattal 

fogadta el, melyet a 35/2017.(IV.19.) sz. határozattal módosított utoljára. 

A településszerkezeti terv kizárólag a fent leírt módosításnak megfelelő változást 

tartalmazza. (A 011/74 hrsz erdő területfelhasználásról általános mezőgazdasági 

területfelhasználásra módosul.) 

1.9. A település gazdasága 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Márkó a 8-as útnak és Veszprémhez való közelségének köszönhetően jelentős logiszitkai 

szerepet tölt be iparterületein, melyek bővítése szükséges. Ezt egészíti ki a feldolgozó 

ipar, ahol szintén fejlesztések szükségesek. E mellett jellemző a gyepes karszt területeinek 

nagysága, melyek megőrzése is fontos. Ezekhez járul hozzá összességében a módosítás. 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

A tervezési területen védett, vagy védendő táji vagy természeti értékek nincsenek. 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 A módosítás a zöldfelületi rendszert relevánsan nem érinti.  

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1 A területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A módosítás területe teljesen illeszkedik a körülötte lévő területfelhasználásokhoz. A 

módosítás lehetővé teszi a ma is mezőgazdasági területként hasznosított ingatlan további 

mezőgazdasági hasznosítását (nem kell erdő művelési ágra változtatni). 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

A tervezési terület teleksrtuktúrája megegyezik a szomszédos területek telekstruktúrájával. 

A módosítás révén nem változik. 

1.14.4. Az épületállomány és környezetének geodéziai felmérése 

A módosítások semmilyen változtatást nem kívánnak meg geodéziailag. Épületállomány a 

módosuló területen nem található. 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.2. Beépítési jellemzők 

A módosuló területeken az adott övezetre és környezetére érvényes változatlan szabályok 

maradnak érvényben. 

1.15.6. Az épített környezet értékei 

A módosítás nem okoz releváns változást az épített környezetben, mivel nem is érint 

épített környezetet. Az eddigi állapothoz teljesen alkalmazkodik, ill. a terület fejlesztése 

nem érint épített környezeti elemeket és morfológiai elemeket. 

1.15.2. Közúti közlekedés 

A módosítás területe jelenleg is meglévő közutakról megközelíthető, semmilyen 

közlekedési változás nem indokolt. Változtatást nem igényel. 

1.15.5. Parkolás 

A telken belüli parkolás eddig és ez után is megoldott lesz. 

1.16. Közművesítés 

A módosítással érintett területen a szükséges közmű rendelkezésre áll, vagy kiépíthető. 

 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

 
A helyzetelemzés eredményeinek értékelése 

A meglévő és hatályos szabályozás megfelel a magasabb szintű szabályozásoknak. 

A módosítással lehetővé válik az eddig is mezőgazdasági terület további művelése, művelési 

ág váltása szükség esetén. 



A terület a kívánt funkciókra a legalkalmasabb, mert környezetükben is hasonló jellegű 

tevékenység folyik. 

Közlekedési kapcsolata optimális, mert teljesen kiépített közvetlen kapcsolatuk van a 8-as sz. 

főközlekedési útra, kiépített csomóponttal rendelkezik az útra való ráhajtáshoz.  

A módosítás zavaró környezeti hatással a lakóterületekre és gyakorlatilag a környezetére 

sincs, mivel a meglévő mezőgazdasági övezetbe tagozódik.  

A módosítással érintett ingatlanokon megőrzendő növényzet nincs. 

A szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll. 

A parkolás eddig is megoldott volt telken belül. 

Egyéb alátámasztó munkarész módosítása nem szükséges. 

 

 

II. AZ OTÉK-NAK IS MEGFELELŐ 314/2012.(XI.8.) KORM. RENDELET 

3.SZ. MELLÉKLET SZERINTI  

ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

  

1.1.1. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZLÁSÁI 

RENDSZER 

A településszerkezeti terv a valóságos és lehetőség szerinti állapotnak megfelelően 

változik. A módosítás semmilyen tekintetben nem okoz releváns változást. 

1.1.1.1. A fenti leírás érvényes a mezőgazdasági területre. 

1.1.1.3. A szerkezetet meghatározó nyomvonalas elemek nem változnak, a 

szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek relevánsan nem változnak. A változások a 

jelenlegi fizikai állapotokat és valós lehetőségeket követik. A vízfolyásokat nem érintik. 

1.1.1.4. A védelmi elemek, védőtávolságok, táj- és természeti elemek, kulturális 

örökségvédelmi elemek nem változnak. 

1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS 

ÖSSZEFÜGGÉSEI 

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 

  A módosítás teljesen illeszkedik a szomszédos mezőgazdasági területhez, annak a 

valóságban ma is része. A környezetével megegyező. 

 1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való 

összefüggéseinek bemutatása. 

A településszerkezeti változás a magasabb szintű tervekkel teljes összhangban van. A 

módosítás nem érinti a magasabb szintű terveket. 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának 

bemutatása. 

A változások teljesen összhangban vannak a hatályos településfejlesztési 

koncepcióval. 

 
2. SZAKÁGI JAVASLATOK 

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 



A módosítással a tájhasználat érezhetően és láthatóan sem változik. A módosítás 

releváns változást nem okoz. 

A. módosítás a jelenlegi külterületen, beépítésre nem szánt területen belül van és 

marad is. Tájhasználati, tájszerkezeti változással nem jár. 

2.1.2. Természetvédelmi javaslat 

A hatályos természetvédelmi előírások érvényben maradnak, módosításukat a változás 

jellege nem kívánja meg. 

2.1.3. Tájvédelmi, tájképvédelmi javaslat 

A tájvédelmi és tájképvédelmi szempontokat szabályozási előírások tartalmazzák. A  

módosítások releváns változást nem jelentenek. 

2.1.4. Biológiai aktivitás érték számítás 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2006. évi márciusi 
módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése érdekében előírja, hogy újonnan beépítésre 
szánt területek kijelölése csak oly módon történhet, hogy az adott település közigazgatási területén az 
ú.n. „biológiai aktivitás érték” (továbbiakban: BAÉ) nem csökkenhet (8. § (2) bekezdés b) pont). Az 
egyes területek BAÉ számítására vonatkozó előírásokat a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet határozza meg. 

  
A tervezési területen újonnan beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért igazolásra sem kerül 
sor. 

 2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslata 

A zöldfelületi rendszerben releváns változás nem történik.  

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

A zöldfelületi ellátottság összességében változatlan marad. 

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

A zöldfelületi rendszerben változás nem történik. 

 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok változatlanok maradnak. 

3.2. Főbb közlekedési csomópontokat nem érint a változás. 

3.3. Belső úthálózat 

A változások semmilyen mértékben nem érintik a belső úthálózatot.  

3.4. Közösségi közlekedést nem érint. 

3.5. Kerékpáros közlekedés eddig tervezett rendszerét nem változtatja meg. 

3.6. Főbb gyalogos közlekedés rendszerét nem érinti. 

3.7.Gépjármű elhelyezés, parkolás eddig is telken belül volt megoldható, mely továbbra is 

megmarad. 
 
4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

A közműveket semmilyen módon nem érintik a változások. 

 

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A módosítási javaslatok nem okoznak változást a környezeti hatásokban, környezeti 

feltételekben a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és 

rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában sem, mivel a területek funkciója a 

gyakorlatban relevánsan nem változik.  

 

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 

BEMUTATÁSA 



A módosítások után a hatályos településszerkezeti tervhez képest a tervezési terület 

alkalmazkodik környezetéhez ill. a meglévő valós természeti és használt 

területfelhasználásukhoz, így megvalósulásuk reálisabb és ellenőrizhetőbb lesz.  

 

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A módosított területre a HÉSZ megfelelő övezeti előírásai lesznek érvényesek, melyek 

kellően szabályozzák az övezeteket. 

 

8. BEÉPÍTÉSI TERV 

A tervezési terület a hatályos HÉSZ általános mezőgazdasági övezetének (Má-1) 

előírásai alapján alakítható és helyezhető el rá építmény. 

 

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

A módosítások az önkormányzat és az egyeztető szervezetek egyhangú véleményei 

alapján nem környezeti értékelés köteles. 

 

 
 



III. HATÁROZAT TERVEZET 

 
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2018. (…...) sz. határozata a 60/2011. (VI.8.) sz. határozat módosításáról 
 

Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§-ának (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, Márkó Község 

60/2011.(VI.8.) sz. határozattal elfogadott Településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 

 

1) A Településszerkezeti tervlap jelen határozat 1. sz. mellékletét képző m-Sze jelű tervlapon szereplő 

változtatások szerint módosul.  

2.) A településszerkezeti leírás jelen határozat 2. sz. mellékletét képző leírás szerint módosul. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hartmann Antal polgármester 

 
 
 
 
 

 

 

…../2018.(.….) sz. önkormányzati határozat 2. sz. melléklete 
 

A 60/2011. (VI.8.) sz. határozattal elfogadott, majd a 35/2017.(III.19.), 77/2015.(IX.8.) és 
38/2014.(IV.30.) sz. határozatokkal módosított határozat 2. sz. melléklete a településszerkezeti 
tervlap az alábbi módosításokkal változik. 

 
A 011/74 hrsz-ú jelenleg Erdő területfelhasználású ingatlan Általános mezőgazdasági 
területfelhasználásra módosul. 
 

………………………………………… 
 Láng Zsanett 

jegyző 



IV. RENDELET TERVEZET 
Márkó község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2018.(…….) Önkormányzati rendelete 
Márkó Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

9/2002 (XII.17.) sz. rendeletének módosításáról 

 
Márkó Község Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv.) 6/A § (3) bekezdésében 

és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az 

Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

a Veszprém megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész, a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztálya, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 

a Veszprém megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és 

Járványügyi Osztálya, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Hatóság 

Légügyi Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály, Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és 

Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya, Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért 

és Kiemelt Beruházásokért Felelős Államtitkárság, Kulturális Örökségvédelmi Főosztály 

Nyilvántartási Hatósági Osztály, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 

Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Élelmiszter-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti 

Osztály a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya, Veszprém megyei Rendőr 

főkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya a 

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, 

Kormánymegbízott, a Veszprém Megyei Önkormányzat valamint Márkó Község 

Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján az 

eljárás során kifüggesztéssel értesített partnerek véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 
1. § A Rendelet mellékletét képező Szabályozási terv – beépítésre nem szánt területek KSZA jelű 

tervlapja a jelen rendelet mellékletét képező m-KSZA jelű tervlapon jelölteknek megfelelően 
módosul.  

 
Záró rendelkezések 
 
2.§ A rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.  
 

Márkó, 2018. ………………. 

 

 

Hartmann Antal Láng Zsanett 



polgármester jegyző 

 

Márkó, 2018. ….. 

Láng Zsanett 
jegyző  

 
 

4. Mellékletek 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Alulírott Németh Ferenc TT-1 19-0221 nyilatkozom, hogy jelen településrendezési tervmódosítás 

megfelel a felsőbb szintű jogszabályoknak és terveknek.  

A terv az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) 

Kormányrendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek 

és jelmagyarázatának alkalmazásával készült.  

 
 
Márkó, 2018. november 29.  
 
 

                                                      ……………..………………………… 
                                                    Németh Ferenc 


