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EL ŐTE RJ ESZTÉS  

 

a településkép védelméről szóló 19/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. szeptember 22. 

napján tartandó nyílt ülésén 

 

Elfogadás módja: egyszerű többség  

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 

Készítette: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet: 1 db rendelet-tervezet, szakhatóságok állásfoglalásai 

Jogszabályi háttér:  

- a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

- településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény hatályba 

lépésével szükségessé vált a közigazgatási szabályszegést tartalmazó önkormányzati 

rendeletek felülvizsgálata. 

 

A szabályozás összetettsége miatt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a rendeletek 

felülvizsgálatához módszertani segítséget nyújtott. 

 

Ez alapján a településkép védelméről szóló 19/2017.(XII.28.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatra került, mely alapján megállapítható a módosítás szükségessége. 

 

A jogszabályi követelményeknek való megfelelés miatt a szükséges módosításokat a rendelet-

tervezet tartalmazza. 

 

A rendelet-tervezetet véleményezni kellett a főépítésznek és a szakhatóságoknak. 

 

 A tervezethez az előterjesztés melléklete szerinti vélemények érkeztek. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően döntsön a 

településkép védelméről szóló rendelet módosításáról. 
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Általános indokolás 

 

A településkép védelméről szóló 19/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

a Rendelet) módosítása a magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelés és a korábbi 

rendelkezések pontosítása miatt szükséges. 

 

 

 

 

Részletes indokolás: 

 

1. § A Rendelet bevezető rendelkezését módosítja. 

 

 

2. § (1) bekezdés a Rendelet 27/A. § (1) bekezdését módosítja. 

 

2. § (2) bekezdés: a Rendelet 27/A. § (3) bekezdését módosítja. 

 

3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

Csökmő, 2021. szeptember 17. 

 

                          /:Nagy Tibor s.k.:/                                                                

                                 polgármester                 

 
 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése 

alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 

– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az 

előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredménye a jogszabály tervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának 

megítélése. A Jat. 17.§ (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  

ab) környezeti és egészségi következményeit,  

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b)  a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és  

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.  
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A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes 

hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatás adható:  

 

A rendelet módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

I. Várható társadalmi hatások:  

A rendelet módosításnak nincs számot tevő társadalmi hatása. 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások: 

A rendelet módosításnak nincs számot tevő gazdasági hatása.  

 

III. Várható környezeti hatások:  

A rendelet módosításnak nincs környezeti hatása. 

 

IV. Várható egészségügyi következmények:  

A rendelet módosításban foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.  

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A rendelet módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása minimális. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége: 

A jogszabályi követelményeknek való megfelelés miatt szükséges. Ennek elmaradása esetén a 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élne az Önkormányzat felé. 

 

VII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak.  

 

Csökmő, 2021. augusztus 19. 

 

 

        Fülöpné dr. Kerti Judit  

         jegyző 
 

 
 
1.számú melléklet az előterjesztéshez: rendelet-tervezet 

Csökmő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete 

a településkép védelméről szóló 19/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
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bekezdés 1. pontjában, továbbá a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 

szóló 2017. évi CXXV. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró 

Debreceni Járási Hivatala, valamint az erről szóló külön önkormányzati rendeletben 

partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

1. § 

A Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (XII.28.) 

önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017.(XII.28.) Önkormányzati rendelete bevezető 

része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIIII. törvény 57. § (3) bekezdésében és a 62. § (6) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 1. pontjában, továbbá a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. 

évi CXXV. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró 

Debreceni Járási Hivatala, valamint az erről szóló külön önkormányzati rendeletben 

partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el:” 

2. § 

(1) A Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (XII.28.) 

önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017.(XII.28.) Önkormányzati rendelete 27/A. § 

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A bejelentés elmulasztása, a polgármester döntésének – ideértve a 25. § (6) bekezdése 

szerinti érvényességi idő betartását is – megszegése, a jogszabálysértés megszüntetésére 

megállapított határidő eredménytelen eltelte esetén e magatartás megszegőjével szemben 

természetes személyek esetében 100.000 forinttól 200.000 forintig, jogi személyek és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 100.000 forinttól 2.000.000 forintig 

terjedő településkép-védelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) kell kiszabni. ” 
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(2) A Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017. (XII.28.) 

önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló Csökmő Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2017.(XII.28.) Önkormányzati rendelete 27/A. § 

(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A településkép-védelmi bírság kiszabása esetén a polgármester a bírság összegéről a 

közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (1) 

bekezdésében meghatározott szempontok mérlegelésével dönt.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második 

napon hatályát veszti. 
 


