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7 12020. (V.29.) önkormányzati rcndcletc

Mélykút Város településképének védelméről szóló l9l2al7. (XIl. l.) önkormány,zati

rcn clclct m ticl osítiisri rti i.

Mély,kút Város Polgárnrestere -, ii veszélt,helr"zet liil'ilclctetséről szőIó 4012020. (III.1 l.) Korm.

rendelet 1. §-ára figyelemn-rel, a katasztróíbvédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények

módosításáról szóló 20l1. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott felhatalnrazás

alap.ián. a településkép védelrrréről szóló 2016. él,i LXXIV, törvér-ry 12, § (2) bekezdésében. az

épített körny,ezct alakításáról ós r,éclchllór(jI szti1(l 1997. ói,i LXXVIII. törvény 57, sS (3)

bekezclésében kapcltt l-elhatalrrlazás alap.járr. az Alaptcirvény 32. cikli (11bekezdés a) pontjában

meghatározott feladatköréberr el.iárl,a. a települósí-e.jlesztési koncepcióról. az integrált

teleptiiésl'ej lesztési stratcJgiáról és a telcpLilésrctlclcz.lsi cszk()ztjkről. r,alarll irrt eg)les

teleptilósrcncleze!si sa.iátos itlgirltczrtlcIlrclir,(ii sztiltr ]]] ]()l]. (XI. 8.) Ktlrrll, t,cnclelctbcrr

biztosított rólenlcitl)ezési .}ogli(irebcl-r cljiir(l l]llcs-Kisl,LtIl \lcgiei KorrlliiIlvhiratirl. Netllzeti

Média és Hírközlési Hatóság, a Kiskirrrsági Nenlzeti Park lgazgatósága" Kecskcnrót Járási

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, vaianint Mélykút Vár,os településfle.jlesztési,

településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összetüggő parlnerségi

egyeztetés szabályairől szóló 1012017. (Y .8.) örll<orrrláll1,zati rendelet alapján bevont partnerek.

vélemérri,érrek kikérésével a kör,etkezőket rerrdeli el:

Mélykút Város teleptiléskópének védelrrróről szóló l912017. (XIL 1.) önkormán7,zati

renclelet (továbbiakban: 'fKR) l3.§ (l)bckezciésc lreli,ébe tt l<cjretkező rendelkezés lép:

..(l) A 2/A rlrcllóli,lctbcIr ]cllirtlirrllt tcriilctck tlcttt ltiIiltltll:tsltk a tcl.;cs t,:lc;liilós cllátását

biztosító í'elszírri encrgiacllirtási ós clektI,tllliIiLts hírliözlési sa.játos építnléIryel<.

rrrűtárg.v- ak e l he l yezésóre. "

Hatályát veszti a TKR 3. melléklete.
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3.§ Ez a rendelet a kihirdetését

l,eszti.

Mélykűrt. 2020. májLrs 25.

I(or,ács l-amás

polgárIriester

követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatáIyát

ó". \]c',ro." *,bóv.ráL' .-f11.1 .,l_

Dr. Vtjrös-Börcsök'l'ínrea

.1egyz,ő

Záradék:

A rendelct kihirdetésc 2020. rrrírjrrs 29. nap.ián a Mél1,Itúrti I)olgárrllesteri I,Jivatal szóklrely,én

lévő hi vatalos hirdetőtáblán törtéIlő kiliiggesztésse l nregvalósul t.

Mélykút, 2020, május 29.
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