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A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3.§ (1) és (3) bekezdése értelmében,
valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) számú kormányrendelet 1.§
értelmében az az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
E rendelkezések alapján Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva az alábbi döntéseket/ határozatokat hozom, melyekhez a
munkaanyagot/előterjesztéseket csatolom:
A jelenleg érvényben lévő 3/209.(V.13.) számú önkormányzati rendeletet módosítani kell a
REGIOPLAN Településtervező Kft. tervei
Rp.I.116-24.
munkaszámon futó az
államigazgatási szervek részére véleményezésre megküldött tervek alapján, mivel a
településtelepülésfelhasználás rendje megváltozik. A változás miatt szükségessé válik a Levél
Hegyeshalommal közös határvonala, az M15- autópálya és az 1. sz. vasútvonal által határolt
területre (korábban kereskedelmi gazdasági övezet volt) a gazdasági, egyéb ipari terület
(Gip) kiterjesztése miatti felhasználása, területfelhasználásának módosítása. A módosítással
érintett területek vonatkozásában a Levél község településszerkezeti tervét módosítani kell.
Döntés Levél - Hegyeshalom, M15-ös autópálya, 1. sz vasút által határolt terület - ,
kereskedelmi gazdasági övezetből gazdasági, egyéb ipar területének (Gip) kiterjesztésére
vonatkozó településszerkezeti tervet érintő módosításáról.
25/2020.(IV.27.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat Polgármestere Levél Község településszerkezeti tervében a
területfelhasználás rendjét az e határozat 1. számú mellékletét képező Területfelhasználási terv
(fedvény) című, É-1/M jelű, Rp.I.116-34 munkaszámú terven módosítással érintett terület jellel
jelölt területre a 2. számú melléklet szerinti, településszerkezeti terv módosulása című leírásban
foglaltak szerint állapítja meg.
A határozat mellékleteiben foglaltakat a képviselő-testület egyéb határozatainak és
rendeleteinek meghozatalánál figyelembe kell venni.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester
Jóváhagyom a mellékelt rendelet-tervezetet, ezzel megalkotom az 5/2020.(IV.23.)
önkormányzati rendeletet a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
3/2009.(V.13.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet és mellékletei mellékelten
csatolva)

Kiss Béla
polgármester

