Borsodbóta Köz§ég Önkormányzalának Polgárm€sterétől
3ó5E Bor§odbóta, §zéchenyi út 42.

ftlegfrívó

Borsodbóta Község Önkormányzata. Sáta Község Önkormányzat, Uppony Község
Önkormányzat Képviseló-testületénck rendkívüli eevüttes nYílt ülé§ét a Magyarország
heIyi önkoimányzatairól szóló20l],évi CLXXXIX, tv,45.§.-a. alapján összehíVom. melyre
tisztelettel meghivotn.

Az ülés ideic:2019. május 13. (hétíő) 16,00 óra
Az ülés helv€: Borsodbótai Közö§ onkormáívzati lIivatal
( 3658 BoNodbóta. széchenvi út 42. )
Napirendi pontok:

l./ A településkép védelme tárglú rendel€tekkcl kapc§olatos törvényességi java§lattétel
és szakmai §€gítségnyújtás megtárgyalása

Előt<rjc\zti,.- Demiinné Mu:to-t & tl r ix jeq1

2./

Es/ebek

:ű

Meghívottak:
l./ Borsodbóta Község Onkormányzat Képvisclő-testülete
2./ Sáta Község Önkormányzat Kópviscló-tc§tülete
3. / Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Tanácskozási joggal m€ghivottak:
l./ Zsigray Arpád B-A-Z Me§,ei Kormányhivatal ozdi Járá§i Hivátál vezetóje
l./ Demjónné Mustos Beatrix je§ző
2./ Barta Tamás aljcgyző
_]./ RNÖK Bor§odbóta Elnöke
{./ RNÖK sáta t]lnöke
Borsodbóta, 20l9. máju§ 09.

A napirend fontosságára ós a határidőr€
határozatképes§égcl bizto§itani.

ffi

tekintettel kórcm,

J áno§

rmc§tcr
jenek a

JELEN LÉTI iV
Készült Bolsodbóla Köuég Önkormányzau Képviselő-testületének
2019. május I3,da

t6.30 órui kezdete! meglaftol! readkívüIi n!ílt ülésén

SorsZám

Aláirás

Név
Gulyás Jrfuros polgfumester

l

/*
2.

Kriston BéIa alpolgármester

sike Sándor Dénes képviseló

1.

Varga Sándor képviseló

5,

Takács lstván képvisclő

frI

Az ülésr€ tanácskozási joggal mcghívottak:
Soíszám

]

Nér,

Demjénné Mustos Beatrix.iegyzó

Aláírás

ae.-f'e,&1
]

JELENLÉTI iV
KészüIt sólg Kózség Önkormányzata Képviseli;-testülelének
2019. május l3-dn

ló.00 órai keulelle! megtaftoll eg!üííe§ nyíll ülésén

Név
szalmás Zsoltné polgármesteí

,Q,-0^"j .L.n,.\

Orbán Lászlóné alpolgármester

06"

[Ár,tJ-

t

Bakos Péter képviseló

Bakos Pétemé képviseló

Recskó Tamás képviselő

6,

rl,.A( a--,--

Antal Anita képviseló
Anga István képviseló

Az üló§re tanác§kozá§i joggal meghivottak:

6emjénnéMustos Beatíix jegyző
Barta Tamás aljcgyzó

,J7)>,-,

JELENLÉTI ÍV
Készüft Ltppo ny Köl§ég Ön kormtinyzat Képvi\előlestületének
a 2019,

ndjus l3-án Ió.00 órai kezdellel

meglartott eglüítes nyílt ülésétt

Sorszám

Nól

l

Balogh Béla polgármester

2.

Borotvás Gábor alpolgármester

Aláirás

(,:), j/-,
\,ÁÁ^

q"h^ U.l"

I]abicsni Fodor Mária elnök

4.

Kriston-Bodnár Tibor képviselő

),

Oravecz Csabáné képviselő

rJL-t:J*"|

Az ülé§r€ tanácskozási joggal meghivottak:
Sorszánl

l

Név
Demjénné Mustos Beatrix jegyző

Aláirás

eaqhl^1

^-

Határozatijavaslat:

...../ 2019, (V.13.} határozat

IéIfliBor5odbóta Község Önkormányzat Képviselő-te5tületének a településkép védelméíól
szóló 1Ll2o77. |x|1.78.) ónkormányzati rendelet felülvizsgálatának elindításáról

Borsodbóta Köz5é8 Önkormányzatának KépViselő-testülete a Borsod-Abaúj-zemplén Megyei
KormánVhivatal törvényes§é8i felü8yeleti javaslata alapján a települé5kép védelméról szóló
11/2o17, (Xl1.18.) önkoímányzatj rendelet jo8alkotási és szakmai szempontból történő
felülviz58álatát elindítja, Felkéri a korábbi eljárásban me8bízott szakmai elóké52ítéstvé8ző
e8yéni Vállalkozót és a főépítészta felülvizsgálatban történó s2akmai közremúkódésre-

Felelős: GulVá5 János polgáímester

Demjénné Mustos Beatrix jegyzó
An8Yal istván egyéni vállalkozó
Tóth Tamás főépitész

Határozati javaslat;

...../ 2019. (V.13.) határozat

Tárgv: Uppony Közsé8 Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméról
szóló 73/2078. (Vll|,27,) önkormányzati rendelet felülVizs8álatának elindítá5áról

LJppony Kózsé8 Önkormányzatának Képviseló-testülete a 8orsod-Abaúj-zemplén Me8yei
Kormányhivatal tórvényességi felüsyeleti jáVaslata alapján a településkép Védelméről 5zóló
13/2018, (Vlll. 27.) önkormányzati rendelet jo8alkotási és szakmai szempontból történő
felülVjz58álatát elindítja,

Felkéri a korábbi eljárásban me8bízott Kons2enzUs Pannónia Kft. szakmai elókészítéstvéEzó
céget és a fóépitészéta felülvizsgálatban történő szakmai közíeműködésre,

Felelős: Balo8h Béla polgármester
Demjénné íMUstos 8eatrix jegyző
konszenzu5 pannóniá kft-

Határozatijavaslati

...../ 2019. {V,13.)

TárEv:

határozat

szóló
sáta Közsé6 Önkormányzat Képviselő-testületének a telepüIésképVédelméíól

r:2orz,

(xtt,zz.) ont ormányzati rendelet felü|viz5gálatának elindításáról

sátaKözsé8ÖnkormányzatánakKépviselő.testületeaBorsod.AbaúizemplénMegyei

telepü|é5kép védelméről 5zóló
Kormányhivatal törVényességi felü8yeleti javaslata alapján a
jo8alkotási és szakmai szempontból tórténő
73l2077. |x|1.22.| önkormányzati rendelet
felülvizsgálatát elindítja,

vállalkozót
Felkéri a korábbi eljárásban me8bízott szakmai elókészitést végző egyéni
főépíté5zta felülviz§8álatban történő 5zakmai kózreműködésre,

Felelős: szalmá5 Z5oltné polgármester

Demjénné Mustos Beatrix jeByző
Barta Tamás alje8yzó
An8yal István egyéni Vállalkozó
Tóth Tamás főépité5z

é5 a

BoR§OD-AMÚ'ZEMPLÉN MEGYII
KORMÁNYHlVATAL
Tá.gy: Java§lattétel ó§ §zakmal
§€gít!égnyujÉg sz önkormányz8iok

llt5tfu:ám: E}ol13/03950,1/20,|9,

telépülóskép véd€lmi lárgyu

r€ndelol€iv€l

kapo§ol€tban

H.táridó: 2019. málu.

í6.

M3gyd Jorú vá.or, váro6,

rrágytöE €, Köz.ég Önkormány.atának
cífi zot6. Fó1.9y.ó|e, J.ry.óJ.

résáíe
SZÉKHELYÉN

Tlfiélt címr.t s

Fólegyzó,

J.§F6 Arrzonyn].l

A Boí§o&Abaúj-zemp|én MégyBi Ko.rnányhlvatal (a továbblakbán: Koíményhivatal) a Magyáror§ág
hdyi önkormányzataiól szó|ó 2011. évi cDo(xlx, iörvéíry (a továbbbkban: Mölv.) 133, § (2)
b€k€zdéséb€.
biáosított jo§köében eüáÍve a képvi§elGbsn]bt m0ködésével ö§szefüggésben, a
jogalkoÉ§ól szóló 2o1o. évi c)Oc{. törvény (a lovábblakban: Jat.) 22. § rerÉelkezésé§zérlnll
j€§zabály folüIvlz§oáIál köiel€zettséggel összefüggé§bon ez álábbi javaslatt]ál á.
A KonnányhtYatal 2olo. óvb.n átfo!ó vL3gálatot v&E3tt a hólyi önko.mánFrtok to|.9ülékéP
vadolnér6l sróló r9ndoletél (a iovábbiakb€n: wR) tdd .lób9n, klomdt ílgyglomm€l az
önko.ííányzalok rendolotalkotá§i kÖtelezelt§ógének teijé§ílé§éf6,é§ s megalkotott öntormán}zeti
rendeletek j€szgíű§égé.e,

á609ó viEgálat soén a !örvényességi felügyeleti jogkört é,intó tapasáalatok alapláa
megállapltható, hogy a TvR-€k túlnyomó tóbb§égénéI tlpu§hibaként jelentkeznek az alábbiak:
bev€zo6, haÉlyba léptéló é§ hablyon klvül helyezó rBnd€lkezés€k jog§z8bálysértó §raMlyozása,
\ralámint a maga§abb §zinto iog§zabályi változá§oke,t nem követó íendelkezé6€k haÉlyban lárüsá
(módosltásának haánt€), Ez utóbbi esetbon a TVR€k nagy Égzea telopúléské}védelmibír6áq
losiniézményéthelytel€nül szabályo?za. Azon önkormányzatok, moryBk a települé8kép védélméól
§zótó 2016, évi Lxxlv, törvényb€n (a továbbiskban: Tvtv,) meghatározott haláridóben eléget tettok
rendoláalkotá§l kótelezéí§égüknek, a lovábblak §olán nem kóYeték fig}tlemm9l a jogszabályi
váltoásokai, lgy a viz§gálat alá vont rendelet€k akfualiálá§a nem történt m€g a lolepüléskétrv&olml

Az

bí.ság vonatkoásában.

3525 Ms|(olc, Vám6n'z

tá

H.tó§á!l Fó.3dály
1,

T6lofo.: (3G4§} 5í2 940

F.r

(36-18) 512

9€

2

sor az általános köziga4gatási rendlartá§ól 3zóló löívény ó§ a
perrendtarlásól szóló törvény hatáIybalépééveló§§zeíúggó e9ye6 lóMny9k

A ívlv, módositásáíe
kózigázgatá§i
módosltásáró|

kenült

m€lynok

§zóló 2o17. évi L. törvénny€l.

512, §-a ille§á6tte b€ a Tvlv,-bé a t€lapüléskép-

€

í. nápjáó lépgtt hatályba, ioy az 6zén
Védelmi bírság intéznényét.A m&osílás 2018.
önkormánraati rendo|otck rÉm t9rtálmázzák
idóPntot megglözó€n n€galkotott, é§ félül .lgn viz§gált
'anuár

a

lelépüló§kópi blí6áo ki§zeMsáól
é6 kiszaMsára a TVtv, 8, §
rendelkeznek, Megjeg}zgndö, hogy telepoléskópi birság §zabá|yozásá€
önkormáíly,at nom káPott
az
(1) bok€zdés d) pontjáía é6 1l. § (3) bekezdé§éíof81€l6mmd
folhatalnaást. a T\.lv. 12. § (2) bokozdós 0 ponüa aleplán a t.l€püló.kép-vód,línl bírtág

bííságotás gzen intézmén}ót, hel}€tte

§ok ésetb€n

.66ilór.lúl, . törv&ry ko.€tei kiizöttl mértákáól, kk.l,á3án.k

&

behq'tá,án,k mfflóól

íondo|kghel . kópvisotit §tülot.

rrüksó8ls a TvR,k íolúlvltlgálds, Fontol
meg|€§yEnl &onban, hogy . TvR,.k törvény..!ági folügy,l,{l sz,mpontú vizsgáláán
túlm.nóén . rzrkrnal 3r.npontú l3lúlviá!á6t ls lndokolt lohd, A ioo§zaMlyok tartálmi
a Jat. 22. § sz€íint önko.mánr2áti r€nd6l6t 6sstón. |.gít6 oon'lo3kodlk lel€n
'€tágy*ör
lülvizsgÉlatáól
€§oÉben a Tvtv. 5, § (1) b€kgzdése alapián íóópltóüz k'JEíomíködlóY,l,
A cólvlr§gá|d

áttal í.ttár1 hlányG§ágok alapján

Fo.1to6 kiomelni, ho€y

köt€lezotts€e

a Tvtv.

1

2, § (2) békozdése éítolmébeíaz ónkormány,atnak Jo9§zaMlyalkolá§i

\€n ara, hogy a Tvlv. íólhatalmazásá daPján az sbban íogláltakal az öí*ormánrual

képvlso(lto§loletgtelepülésképi reideletben állaplt

r

mog.

mogalkotnl,
A Já, 5. § (s) bek9zdáBo éítglméb€n a f.lhatalmd& |ococ!lt}, a logBzebált,t kót,le6
Kö,
50301201 8/3
kivéve, he á fólhát]almaá§t adó jogszábályúl klí€j€zotlen má§ köv6tk€zlk, A Kúriie a
döntésében kif6j!8tte, h€y ,a holyl toír|kotó lrányáb. r Tvü9. í2. § (2) b,k,zd&, lgyéíiálnúen

lzabályo.á3l köt.1.2ott!69Gt hetÁ.oz m.g. Az önkormán},lbk

§za&iltoási aulonómiája

nem

vonai(ozó töNényi kót€lezetbégét mellózze, illotv€ a

bied addig, hogy a telopolé§kó véd€lem€
|€sz.bály clő*ó.z!té§o .o,tn .gyo6 ouá.á.l lópá.gk köEött.z,b,&,

Yllog,r,on," Ugyanozen
ndi
haláíozatában a Kú.ia elvi él|élkimortd}a. hogy ,At önkonnány"t 9t,báíyorá,l ,utonómlál,
,
moll&e,
kótalaE
tt"g'{
tdcd rddlg, holy a tebpol&lépl vódolemí€ vonltkozó töívónyl
tel.püló.képl tö.vónyb.n olóllt .ab{lyozendó tárgyköúkb.n . t l.püló, t,u,s k"zloagá&l
téíOletó.! kttodod6 t9lopolé§képl rrnd9lgt m99.1kotá5án kót l€a,'
A í€ntlekbén lrtakra t€*inteitel

a Mötv. í 33. § (2) bekozdé§ében bizto§íbtl

j€kóíómbon

at ,lábbl

lav69lattal ól.k:

lndlttányozom á TvR. önko.mányld íóópríórz löa,9mckód&óvel tólíón6 fól0lvE8!'ht't és
,zóló
annak indokolt§ágB egetón a módoalt&, illelve úi rÉndelct ,lkotls,
'züt,ég"5ó9ér6l
alót ítclztás maoú&d& és ennak képvi§el&testül€ltol töíténó m€j8mertet&ét
(Vl, 26,)
A helyi önko.mányzatok törvénFg§égi íolüoy§l§lének részleles §zabálFMl §zóló í 1 9/201 2,
alapján kéFm, ho€y. fentl |,v,!l,tol , kópvbeló"{8tülo{ á
4. § (2) bsk€zdé§€
Ko.m, r€nd€let
§oíon kö&tk6zó ülá§én, de l.!kó.óbb
2019. málu.,l5, n,Plálg

tár!yalja m3c,

3

Kérem, hogy a javaslalra te|t intézkedéseket, a Képvisélö-te§lület döríé§ét vagy á jávoslet és€tléges
elutasMsának indokát a döíttéat kóvetó 8 n.pon b€lol e Kormányhivatallal ismertesse,

A íVR+k fe|ülvlz§gálsta alaplán, a §zük§égés módosíÉs€sétén indokolt a élviz§gálat áltál í9l{árt
dábbi típushiMkrá is flgyelemmel lgnni, amelyok voMtkoziisábán á hiányos.§ágok ás jövóbelj
jo!§zabály§értégek glkodlé§e é.dokébéna Mötv. 133. § (3) b€kezdé§e alapján a Ko.mányhivatal
í€lügyél9ti jogkórében a: alábbi 5:akmal .€glt§ógot

törvény€ss6gi

1.

ny4alr.

Felhatalmrzáa

szóló 61/2009. (xll. 1.1.) lRM rend€let (a bvábbiakban: Jszr.) 52- §
alapján a rcndelet leív€zete bevez€tó ó§zt tádalmáz,

A j€szabálysz€íke§áé§ól
r€nd6lk€zéselnek

A bevezetó ré§z á j€szahály ínéga|koté§ához szük9áges éMényo§ségi kollékek f€lsorolásál ós a
jooalkotás aklu§ára uta|ó kiíojezést íóghlja magában, A bevezetó részbon meg kell jelölni, ha a
ngndeietst más, jooszábályban kfsjezetten,

vólomóny€zési

az

adott rendelét m€dkoÉ§a

hátáskijfiel íelauházott §zorwel vagy szomályel egy€térté9b€n,

vonálkoá9ában

válanint ha má6 §zerv

vagy §z6mély vélgmónyének kikéé§évélálkotják meg.
A

J§zÍ.

.§

(1) b€kezdéso akként renddkerk, hogy a nem €íedeti jooElkoói hatá§köóén

mogalkotni

É§zéb€n egyért€lmúen még kell j€lölnl e jogszabáty €gy€§
londolkeá§oin€k á megalkolá§ához §züksége§ velam9nnyi otyen felhatalmaá rond9lk6á§t
m€gállapító jogszábáll rendolkezést, amely alap]án á .endeletsl kiadják. A Koímányhivata|

leív€zetl aendel€t b€vezetó

r&zben a j€alkoÉs€
vegyesen ielölték meg e b€v€zetö
utalva így a2 önkormányzat ered€li és szá.mazókos jo€Blkotói

tapágáabral álgpián néMny TvR e§€tében

f€lhaidlmáást adó rendelkoó§t,
haÉsköí&e ls. A wR+k m6g.lkotárá.a §árrnazék@ Jogalkotól háárköú.n k6íiil §or, áme|y a
TYrv. l2. § (2) boto.d&án.k í9lhata]mázó rend€lk9ásén alapul, ezért . bev.u.tó End.lkozórb.n
lolhatalmazó íendolk.rórkónt e jog§zaMlyholy megiolölé9. kót9lcEó.

A Kúrle ÖnkomáqEatl Tánác§ának Köí. 5.021J2013.14 határozata l€sztig€zi, h€y a végrehejtá§l
Jo|leggel megalkotott ö.kormányzali rendal€l esetében azonban a í€lhaialmaá jogszabály
válik
mogjo!ólése érvénye§ségikellék, mgrt az önko.mánrzat 6ak annak köó€jöttév€l
norínaalkotóvá, Ónálló él hlányáben igazodlk á felhátalmazó j€szebály által eléíendö célhoz,
€r§yfioz ó6 keretekhoz, Ezért 3 vógrehajló jelleggel m€galkotandó önko.mányzati rendglet j€alap
nélküi ínarad akxor, na a proambulumában m€éla'lt töívény r€m

2.

9d a mégelkotására f6lhaialmaá§t,

Fél..ratiö]

foolattak szeri e bovezétó részbén a rendeletalkoÉsrá
haÉskij.l mégálapító rsndolkez& uÉn
íolhaialrnárásl adó rendélk€é§ Vagy az eledéti
meg kell Joiötn| éá a feladatkört megállapító j€szaMlyi
'ogalkotóiEndglk€zóst, ám6ly alapján a jog§zabályt
kiadják. Az (5) bekézdó§ alapján e2 önko.mánrzad €ndelet bevezetö észéneka me9sarvogezé66kor
áz önkoímányut feladatköreként Magyaíorszfu Alaptörvénye (a lovábbiakban: Alaptfirvány) 32, clkk

A Jsz. 55. § (í) bekozdásében

8zóló lörvénFek a feladatkört m6gállapltó
refld€lkezé§él vegy má§ tijrvényn€k a í6láda&ört mogállapíió r.ndolkézé§él ko]l feltün|olni.
('l) b€kezdé§

meEfglelö pontjál, a holyi önkomán},zatokól

m€if€loló
A wR+k bevezetó rendelkézésébéna tgl6pü'é§i önkományzatnak a lrl'itv, 13, §_inak
Pontj,Ál k ll lí.gjolólnl íeledauörkóít
Felhlvom a fig}€lmel,
helyi önkormányzatot

3,

h€y a

Mötv. 23. §-a a föváosi önkoEnánrzat
ezen jog§zabályholy§t nem elkálmsáálják.

Etadá- és hatá§köroiíe Utgl, a

vóemónyozóa

stratágiáól ó€ a to|€püésrcndezási
koncepcióól, az intogíált t€l€pülésfejt€szlési
jogin!ézmény€
kól §zóló 314f2012, (xl, 8,)
eszközökól, vabmint egye9 telepolé§rgndezési sajátoB
Kom, rendelél (a továbbhkban: Korm, r,) 4rA. sának í€ndelkózé§€ §z€lint 5 t,lopül&kópl

A települó§fejle§zté§I

lrnd.l.t m.g.lkotáa& m.!.lóz6cn val.ményezt t&l
A Koím. r,

elrárást kdl bíolytrtnl,

28, § (4) bekezd&énok értdííóbon9 koncepció, str9tégla, tslgpü!ógr€ndezési

é§zköz,

leíolyt,tása
klrlkónyv, tel.pütó.kópl Endolgt v{y Ezok módo.ltá.a véleményÉ&l6lrár&
nátül noln fogdhdó ol, túóv€ ha a m&o€ítiásra e megásabb §zinto jo$zqbálysl ,llentáe§ heiyi
önkorrnányzali

élólá6 hatályon kivül hel}€zése miaú van 8zokség,

(6) bekezdé§ c) pon§a éíidmóbon a polgárme3te, áz elkésziilt lelopülé§kópi
megyoi
í9rdelét€t vélelnény9á§re mégk0|di az állami íóópíté§zi halásköíében ,ljárú f6,/áro§i és
nenzeti park
ko.mányhivatálnak, a Némzeü M&ia- és Hlrködá6l Haló§ágnak, az iíeték§§
a
kkintelébén
igazgaóságnak, a viÉgöók§€i, moemléki é§ lÉgÉ§zetiegyezteté§i szaktgrül9t

A Kom. r.43/A. §

tavárosi es megyei korínányhivatal öókfuvédélmi hatáskóében éliáó
hivatalának, honvédolmi és kalonai íendgltatésű t9.ülot érintettsége €s€tén

iliÉ§i (f,5\áro§i

kéruleli)

a hoíivéCleleméítíélelós

minM€rne*.

A Jat. 19, § (1) békezdé§o alapján, ha tiirvény valamoly állami hell önkormán}aati vagy más
óíintö
szeív€zet §ámá.. kibjezettei jogot bizto6lt áí16, h€y a j€állá6át vagy 6 foladatkó,ét
jog§zaMlyok teNezeleit vél.ményezhe6.9é, a j€szabály
az éaií|tott9ze,v o ilgáWl ólh6ss€n,

gtóké§zítóje köElé§ gondo€kodni

aríól, hogy

A J§z., 52. § (3) békezdé6€ értelírÉbona bevezetö é6zben rÉgkalljelólni, ha a ,endeletet más,
az ádolt rsnd€let ínogalkotása vonalkoá3ában véleményezé§i
j€§zebályban kifeJ€z€tlen,
szgmély
halá§köríol íolruházotl §26rwd vagy 6zomélly€l ao}9tó.Ésb€n, valam'nt ha más 6z,rv vagy
vóleményó.ék kktrséve{ elkotiák m€.
pontia taíblm622e a tobb véloínényezóvól6mén}ére vonatkozó
a|kalmaundó kodiffkóciós §zö/9o6á§i mintát:
hivatkoá6 fejépité§€ o§6tén a m€€zövogoásénél

A J6zr í. mollékletének 7.3,2.

,aá,ó {é2 el9ó
{a leladattór vagy bladajl(óük úéglolóléset mqhat lo,óat í.l,dsl*óóben
6teményező F/tbs negjelótá{r/, {a btdd8tku vagy íoradatk&ök fu,gjdlíilé§€l mqha6ro2oá
íeljes mglslólé§), {a óbftónyazésí pgkú{
fl'adnűlfuaó.,' at!áó {a má§dir vétoíúlwzé
tizto§té relúltkazést í€rtatmaó logszabétyíawnatko2ó nérev hlvalkozás) {a ól*,ényeási WM
tifrsító rcndetkézé.ílallalfiaá sa*,ezeti égyságe wnatkozó hívalk./-ás}[ábu (,/AGV 1öf,n
(VAGY 7ű.n] Nzao§,lbft vfl.rnérry.iésl !qkó,&en d!áó {a he.r'7.,adik véhnényetó Ír6/ils
Yá,emé',rtll€'k
m€g!e!ö&a§)
I,..] és Ia NAGq azj] (az utc,lsó v'tenÉnyező futjes ínogjelolé§€,
kIkéésaYél,

Fentiokr6 t€kintettel

!

TvR bevezató íé3zóban . hatály€

Korm. r. 6z9llnli Yéloményóró

sz.íYokot leüe6köíilen ín€! kéll J6lölni.

A Kúria a már hivaikozltl
me9s6mmi§íteit€,

mivel 9

Ktjf, 5030/2018/3 dönlé§ében 8

TVRl

kaiüjogl

óívénytdénségretokintoltel

ez elóírt vélem&yeáEt6§i eljárá§t n€m blytatb le.

i€dkoó

Kúria Ónko.rnányzaü Taná*ának Kő,5,055/20í3r9. §ámli határozatában is kimondta €lvi
jehntó§éggel, hogy Az Nkoírnáhybllóség gnkoílata szaílnt a i8§2abályalkotás - lgy .z
önkomáDy2ad .r,ndcqí€* n.grlkoá§űak ls - glr'lgédhc&g.n lfy't.dP,le 6z dJMd szúályot(
b.bttás.. "csak a fomaliáft ebás szabályainak a báaftásávd kolofl<ezlÉt érényesjogszabálí
íllhgír2.ur.q AB hatémat, ABH 1992, 85J. H.. Jogrlkok 9ollhl . /p8',tkotúst dlát&

A

mq. uűn

(lv.8) AB hat&ozat, ABH 1997, 122-). A fél ig,J<el összhéngban a l<uria több
a Köí.an$/2012!5. sám!' hat&v,2alt)6n - kffej/E.tté, hogy ez önkdúnyzetl
ra,úalélé//'./jásgarancláűs ézabályaií törónyak ladalnazzák, do sdolt e*tbén ga.',nciéli§
ffiatmaúd az adofl ónkdmányzat ad sdát ndqa sw§ra néeé- a lfuny
Élúalkéz'sékot
korétei kózut - nÉghatórozot helyi szabüyoás is. Az étrM§ szúwk betá/íá§a és az €aérá§
gaE.ncák éNéne$léf€ a rahdoletalkc/ásí éljáléskiszámíthdtóságénak, é§6zelo BndbAn lónénó
léíolytatásénak b hlryogps bkétélé."
[29h9s7.
hat&ozatában - lgy

Fdhfuja 9 Kormányhivgial a2 órlnt6ti6k íay€lmét a Koím. l. 38/A. § (1} b€kezdé§ér€. m€ly
Endelkezé§ a|apján ha a polgárm6t r a fóváíosi é6 m€yd kormányhivatal öÉk§é§vódekni
hatá§köóen eljáó jár&i (óváro§i kerúleti) hivata|a által mggárapított köv6te|mény9kk6l ném ért
egyet, vagy álláspontja §zerint áz ninc§ ó§9zhaígban az elózebs adatgzolgálttstás tartalmával, aKor
a véeményneka tel€Püló8i ónkormánrrathl 6rtónö k0,é§á követó í5 ngpon b€l0l a polgármésier
szakm8i €gyeágté§t kezdeményeá€t, Az eg!€ztgté§ oíedménytelen9&€ o§etén e polgármesbr az
égyezte,tés{ köve6 8 napon b€lül
k€rülgtí)

4.

a kultlrólis óók§óg

védelnÉértíelel6 minisrtemól a iáési (íóválosi

hlvatal véleméMnek f6lüfuiz9gálaá kozdeményeáeű-

RöYtdfté§

A J§,Í, 6.

Fban

e i€§zrbály

foglallak §2o nt

t€Noze€

n

szérk€zeti

m Ycothota'

b. óvld mGg|elrla.

)€ aégénok g

€

címébén,valamlnl

j€szaMly

l

teívézetérÉk
ár

bry.zo(' tó.áb.í. A

k3: l.í:a| 9rí& holy ! t8fidc€l§k bat€a.ú rógzs í!6
blllalí..azon óvld megielölé§ bovezeté§él kúlönaigen ne tartalmazon egyldejol€ akár tiibb rövld
mégj6l6lé§t (Mölv,, Étv., Rr,), mgly osétben a r9.!dd6t b.vordó É.2e hon ígloi ma! a hagasgbb
roi",í!í§'"iJko!íisd,ni,r klémEfl i§téjri_n:ili

ezinto jogszabály elóíé8elnák,

5. H.tályoí klvül h.lFzóg
a p&huzamos
Koíábban több esotb€n f€lhlvtuk a fgy€lmot a Tvtv, 14. sának rendolk€ósei€,
§záMlyoás tilalmára. E k6.bén me€állepítá§l q€rt, hogy sz ónkomán}zábk íób á ryR
fiÉgalkotásával egyidejóleg. 6nnak záó rcnd€lkozé§ol közöit döntiit a Jat, 22. §{b6n lrtak szorint az
olávuft, szük§égteienné vált, a nomatív taíalom nélküli. tartalmllág kiür*edett vagy é€yébként
álk€lmazhaHlan rofl delebk ha6lyon klvol helyezéséíól,

6

rond9lel egy íá§zén€k vagy egé§zének
indokolt, a hatál}ón kívül hely€zégt a J6zl. 119, §{nak megíeleló€n kBll
amenn},]ben önkormányzati

A TVR lelülvizsgálata §o.án,
hatály§n kivül hel}€zóse
szabályozni.

J6zr. 119, § (2} b€kezdésénék rend6lks2é§€ szgrint a jogszábály §z€rkez€tj
hélyezó r€ndelkez& - az alábbi sorréndbBn _

egységét halályon kivül

vesár kiíejozést és

a,,

a .Hstályát

öJ

a hatályát v€§ztö

szerkezeti égységrevaló meÉv hivatkozá6l

foglaljá meoábafi,

Igy h€lytelen az a megoldás, amikoí a TVR a hatályon kivol hdyeé3ó| c9ak általánossáoban
íogdmaz például: ,E r€ndelet hatálybalépó§óvel egyidejoleg az €yéb önkoímányzati rend€létben
lám€atá§
szerepló e rendelet 6zeíinti településképi köveblmény9ket, la|€polé§kéPi onkormánr,áú
valamint az önkományzati településkóp+MnF§ilés' ,§zközöket nem leh€t
é6 ösztönzó

rendszart

a|kalmszni,', ós neííj6löi m€§

w§ri

hogy m€ly

jo€3zábály

mely s2€rk6z€ti

egy§ége, e§€tbg

szövegíé§z€

hatá|yát.

6.

HatálybalaPó§

A Magyáíorság gazda§áoi

stabilitá§áról

§óló á1'l, évi cxclv,

törvóny 38/B,

§

(5) békezdé8o
á fuetá§i

áGlmeben a b|íságfzété§i kötelezetbéget megállapltó, fizeté§re kötelezettek körá bóvítö,
kóblezetl§éolelhétnövolö'9keclvezményt.m6niessé9elrnegszontelóva§ykor!ábájog§zabály
á wR ,
klhldetésg ós hatálybdópé€o ki)zötl l9galább 15 napnek el kell ishié, Arn,nnyb€,!
a íeríl
lenni
koll
telépü|ólkóp-vód.lmí bírrá! lntólmónyé{ .zlbályozza, figy€lemm€l
gltollGn,
szaMl}oásra, ho€y a rertd.lá klhlíd.té§e & hdályb. lépé6ok'iEött legalább l5 naP

7,

l<ii.reÚ..l

árd6kéb6n
A kö:zététsll€l ö§§zoíü90ésb6n a h€lyi épít&z€ti óítékek vódelmének m€gvalóBulás€
szélelkörtl
A
sz0ksége6, h€y a, érintgtl9k minél széle§ebb köóen m69i§íne,jék a TVR €|óI,&ait,
biáosítá§ának általáno§ szaMlyalt a Mötv, 51, § (2) b€k9zdés€
hooleppal rendelkazó önkormányzat .endgbta a honlapján 16

nyilvános§ág

tarta|mázá, ml§z€rint

e

kózéb9zi, Továbbá az
3ajá
(a
lníomáclr§ önlend6|k€é5l joglól ó§ az infoíínácló§z8bad§á§ró| sóló 20,11, óvi cxll, tó,vény
kob|ezóén
továbbiakb€n| lnfo§.) 33. § (1) b€kezdés Fndolkezése §zednt az e t&vény alapján
k,"i#b_$, báki !iárnár8,
k&aésaídö kóróídckú 8datok€t iri:iiÉié.i,nihp(",n,
'j!"i'é!js
|s adátvésáá§ & é€ ró"€ileib€n
kinyomtatható
személyazono§ítá6 nólkül, koíábástól m€nt€s€n,
Mlózáti
toraiás nélkül kimásdhaló m&on, a bét€klríé§, a loüiltós, a nyomietá§, a k|másolá§ ó§ a
adatátvit9l szsmponijából b dljmenigsón kell hozzáférhat Vé t€nni,

A2önko.mányzátokelokÍonikuskijzzáét€likölelozelt§€Üknekválasztá§Uk§z6rint8ajáva€y
társulásaikáltalközósenmokÖdtetett'illgtveaíelo9yele(0kel§z8kmaiirány{tásukatvagy
a élíe
mokódésükkel kapcaolato9 koordinációl ellá6 sze.vek áhal fenntartotl valamiítt ,z erre
léféhozott kai4ro.ii honlapon vsló közzótétellel is elegot teh€tn6k,

szerinl a
Az lnfow. 37. §_a kötelezatbéset állapít meg a kördsdatot elláó szervgk részéí€, moly
listában
tevékénységúkhözkapcsolódóan az lníotv. í. m€lléklot€ §zorinü általáno§ közzététéll
E köi6lezeti§éo a helyi
meghatáíozotl adatokal 3z 1. mellókletben íoglaltak §zeíint közzét9gÉk,

által hozott dóntések közzé€telét is magábon íoglalja, amelyfl€k
gondo§kodni kell a megalkotolt önko.mány2ati rendeletek közzétételéűl is,
önkormánr2etok

mégfele|ően

Több önkolmán)azzl még annak ellenéfe §€m tetl eleget á .endeletei honlapon tórlén6 közzélételének,
hogy jelentö§ tóbb§ég0k a Mötv, 114, § rendalkezés€ szerint már csaüakozott az önkormántzati AsP

r€ndszéíh€z

afikormánFati AsP rendszeríöl szó|ó 25712016. (Vlll, 31.) Kom, rendelet 3, §_a szeíint áz
önkoímánrzati AsP rendsz9r §zakrendszerc az őnkom|ánvati tolspü!é§l portál randgzea melynsk
használab a helyi ónkoímányzat §zámára nem kótelezó, de a 7, § (5) békezdésébenfogleltgk al8pján
a §zolgáltalást térlté9m€nt€§9n igényb€ Véhoti_ A T€lepülé6i portál hhközló, információs, lájékoztató
íeladatokat tölt be, melFék has:nálata es6tén az önkormánrzatnál csak e tarlalmi, szerk€§áési
már az AsP közponlot teíhelik, így
kólkégek jelentkezn€k, a mű§Zaki ü29mo|t6t& költ§óg€i
mellett
dönlés€l
kijlt§éghátékony módon gondoskodni tud a2 önkormánrzal €gy9b€k

fu

a

nyilváno§ságának blzto§íÉsáól,

A TVR kö2zétót€lén€k specláll§ 6zabályalól a Ko.m, r, 43/B. § (1} bekezdó§e rendelk€zik, moly
alapján a polgánnglter az eifogadott kézikönyvet és lolePülélkóPl rendelotot, lllétvg ez3*
módo§iÉsót az elíogidáat kövrt6 í5 nlPon bllül rövid, közértfie{ó ö.sa.íogbló kbóreléb,n
kiizót lzl az önkornányrátl honlápon h|.de{rnányben & az önliofinány,aü hlvalálban
nyonrtstá3ban, é§ m€gküldl hitele§ltatt pdí és szoí*esáhetó digiális foímáfumbán a2 elíogadá6ról
h.68köÉben eljáó
szóló jegyzökönywel együí á Lechner TudásközPontba, 6z állami í(Építészi
f(jláíosi és m€yei kományhivatalnak, a íövárosi é§ mégyei koímányhlváiál jórá6i (fóvárosi korúleli)
hivalala épíé§ügyi o§ztályának, vagy 9 megkoldós helyett 9zeíkesáhstó dioiÉlis íoímáfumban a
j€rzókönywel
€yútt mlnl eleklroniku§ úton hitele§ltett dokumenirmot eléóétóvé b6zi,
felhívjuk a figydmél, hogy a Koím, r. 43/B. § (3)
A2 dfogadott TVR kózé{étglévBl ö§§zefü9g6§ben
b€k€zdése elöirjá, hogy a polgÉrméster gondo§kodik á kézikönyv és á €lepúlésképi rendelot
ínonibóá§a érdekébenar ónkoímánrzat hmhpján nyíh/áno6 értéketó felolet mok&teté§éról, A (4)
alkslommal a felü|6bo b6érk€z6t1
b6k8zdés alapján pedig 8z önkomá.Fáii fóépll&z évente €y

véleményeká kiértékelié§ ismeí€ti a képvl9€ló,t6§tülottel,
Az éítékelófel0lst megléte a Fg§zeó möködés érdgkében elengedhetetlen, sríól a hatá§kö,

€ondGkodni köt6le8,
Miskolc' 2019'

áPíili612'

Tbá.lotlol:
Iromotaí Eavin
kormánym€gbízoil

címzéttje

