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Ké§zült Borsodbóta Község Önkormányzata Képvi§elő-testületének
2019. május 03-án 16.00 órai kezdettel megtartott e§/ütte§ nyí|t üléséről

JEGYZŐKÓNYV TARTALMA:

l, 22l20l9 . ( 20l9.V.l ].
határozat

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-
te§tületének a településkép védelméról szóló
l l/20l7. (xII.1 8.) önkormányzati rcndelet
felülvizsgálatának elindításáról

l,) Meghivó
2,) J€|enléti iv
3.) B-A-Z Megyei Kormányhivatal településképi rendelettel kapcso|atos javaslattétele é5

szakmai állásfoglalása
4.) HaáíozAli javaslat a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet

felülvizsgálatáról



JEGYZÓKÖNYV

Készült Bor§odbóta, sáta, Uppony Közsógek Önkormányzatok Kópviselő-
aestü|eteinek 20l9. május l3-án l5,00 órai kezdette| megtartott es/ütte§ nyílt ü|éséről

Az ülé§ hel) e: Borsodbótai Kö/ö§ Önkormán) /ali Hi\ alal hi\ alali hel) isege
3658 }]orsodbóta. s7échenyi út 42.

Az ülésen megie|entekl

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-íe§íülete:
l.) Gulyás János polgármester
2.) Kri§ton Béla alpolgármester
3.) Sike Dénes képviseló

Sáta Község Önkormányzat Képvi§eló-te§tü|ete:
l,) szalmá§ Zsoltné polgármester
2.) Orbán Lászlóné alpolgármester
3.) Bakos Pétcr képviseló
4,) Recskó 'I'amás képviselő

Uppony Község Önkormányzata részéről:

l,) Balogh Béla polgármester
2.) Boíotvás Gábor László alpolgármestcr
3,) Kriston-Bodnár Tibor képviselő

Az ülé§re tanácskozási joggal meghívottak:

|,) Demjenné Muslos Bcatrix jegyzö
2.) Bana Tamás aliegyzó

Gulyás János polgármester köszönti a nyilt testülcti ülésen megjelenteket, köszönti
Dcmjénné Mustos Beatrix Jegyző Asszonyt. Barta'l-amás Aljcgyzőt. Ismefteti a meghivóban
szerep|ó napirendi pontokat, megkérdezi van-c valakinek egyéb javaslata. Jegyzőkönyv-
vezetónek Demjénné Mustos Bcatrix iegyzőt javasolia.

, Egyébjavaslat nem volt,

NÁPIRENDI PONTOKM YO^ÁTXOZÓ JAVASI ÁT:

l./ A településkép védelme társ/ú rendeletekkel kapcsolatos törvényességi java§lattétel

é§ §zakmai segít§égnyújtá§ megtár§/alása

El őt e r ie sz t ő _, De mi énnt Musb! Bc1lrix j c gr-.ő

2./ Egyebek

Q^ ,]\
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Gulyás János polgármester megállapitja, hogy Borsodbóta Község Önkormanyzat Képviselő-
testülete 3 (három ) lóvel megjelent határozatképe§.

szalmá§ Z§oltné polgárme§ter megállapitja. hogy Sála KöZseg Önkormányzat Képviseló-
testüIete 4 (négy) fóveI megielent. határozatképes.

Ba|ogh Béla polgárm€§ter megállapitja. hogy tJppony Község önkormányzat Képviselő-
testülete 3 (három) fővel megielent, határozatképes.

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban szerepló napirendi
pontokát és a jegyzőkönyvvezető személyét 3 (három ) igen egyhangú szavazattal e|fogadta.

Sáta Község Önkormányzat Képviseló-testülete a me8hivóban szcrcplő napirendi pontokat és

a iegyzőkönyvvezetó személyét 4 (négy) igen egyhangú szavazattal elfogadta,

Uppony Község Önkormányzat Képviselö-testülete a meghivóbaú szereplő napirendi pontokat

és a iegyzókönyvvezető személyét ] (három) igen egyhangú szavazattal elfogadta,

TÁRGYAÚSRA ELFOGADOTT NAPIRENDI PONTOK:

l./ A telepüIé§kép védelme tár§/ú rendeletekkel kapc§olatos törvényességi java§lattétel

é§ §zakmai s€gít§égnyújtá§ megtárgyalá§a

El őt eri c vt ő.- De m j i nné l1 u:t o-* fu tt! r ix i ry)/:i;

2./ Eryebek

NAPIREND| PoNToK TÁRGYAúSA:

l,) A települé§kép védelme társr'ú rendeletekkel kápcsolato§ törvénye§§égi javN§lattétel

ó§ §zakmai segítségnyújtás mogtárs/alása

El ijteri c sztij : De mi é nné M us l 05 Bedl rix i c giiő

Gulyás János polgárme§ter kéri Jegyzó Asszonyt. hogy ismcrtesse a napirendet.

Demjénné Musto§ Beatrix jegyző emlékezteti a Képviselő-testületet. hogy aZ év elcjén a Kor-

mányhivatal Töívényességi osztálya részéről ellenőrzésre kerültek a településképi eszközök,

szabályozások megalkotásával kapcsolatosan lefolytatott cliárások. a me8hozott szabályozási

eszközök, Az ellenőrzést követően a Kormányhivatal az előterjesztési szerinti tórvényességi

javaslattal és szakmai segitségnyújtással élt, sajnálatos, hogy a t9l9pülésképi rendeletek meg-

alkotása nem egészen a jogszabályban leírt eljárás rend és tartalmi elemek szerint kerültek el-

fogadásra. nem kerültek lefolytatásra az egyeztetési eljárások. ahol volt fóépitészi vé|emény.

az abban foglaltak nem kerültek figyelembevételre a rendeletek elfogadásakor, A Kormányhi-

l,Q" L.,
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vataliavasolia úira elővenni ezeket a szabályozásokat és felülvizsgálni azokat. Ehhez termé-

szete§en nélkülözhetetlen az előké§zítésben részt vevő szakemberek, 1óépítész közremúködése

is, hiszen ezt is jogszabály irja eló, Javasolja a határozati javaslatok szerint a fe|ülvizsgálattal
kapcsolatos döntéseket meghozni.

szalmá§ Z§oltné polgárme§ter tájékoztaüa a Képviseló-testületeket, hogy jómaga a mai nap

folyamán beszélt a tervezővel, aki ígéretet tett a lilülvizsgálatban való közlemúködésre. Ez a
folyamat nem csak a jelen települé§eket érinti, megyei szinten nem volt szabályos az eljárás

ebben. Bízik benne, hogy rövid idó alatt megoldódik, és a felülvizsgált szabályozási eszközöket

tudják tárgyalni.

Gulyá§ János pol8árme§ter megkérdezi van-e egyéb hozzászólás, javaslat.

Egyéb hozászólás, észrevétel nem érkezett,

A Képviselő-testületek a településkép védelméról szóló rendelcteik felülvizsgálata tárgyában

az alábbi döntéseket hozták:

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fó részvételével, 3 (három) igen

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatol hozta:

22l 2019. (y.l3.\ h^táíozat

Ié!§,i_Borsodbóta Község Önkormányzat Képviseló-testü|etének a településkép védelméről

szóló l l /201 7, (Xl1.1 8,) önkormányzati rendelet fclülvizsgálatának elinditásáró|

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-te§tülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal törvényességi felügyeleti javaslata alapján a településkép védelméról szóló

ll/20l7, (xII.18,) önkormányzati rendelet jogalkotási és szakmai szempontból történő

felülvizsgálatát elindítia. Felkéri a korábbi eljárásban megbízott szakmai előkészitést végzö

egyéni vállalkozót és a lóépítészt a l'elülvizsgálatban történő szakmai közreműkődésíe-

Felelő§: culyá6 Janos polgáImester
Demjénné Mustos Beatri,< jegyzö
Angyal Istrán egyéni r állalkozó
Tóth Tamás főépitész

Határidő: 20l9. decembeí 3l.

Sáta Község Önkormányzat Képviseló-testülete 4 fó részvételével, 4 (négy) igen szavazattal.

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

38/ 20l9. (V,13.) határozat

Tárqv: sáta község Önkormányzat l<épviselő-testülelónek a településkép védelméról szóló

1]/20l7, (xlL22.) önkormányzati rendelet lélülviZsgálatának elindításáró|

e ö\
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Sáta Község Önkormányzatának Képviseló-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal törvényességi felügy€leti iavaslata alapján a településkép védelrnéról szóIó

l3l201'1. (xIí.22.) önkormányzati rendelet jogalkotási és szakmai szempontból történó

fe|ülviZsgálatát €linditja.

Felkéri a korábbi eljárásban megbizott szakmai elókészítést végző egyéni vállalkozót és a

főépitészt a felülvizsgálatban történő szakmai közreműködésre,

Felelős: Szalmás Zsoltné polgármester
Demjénné Mustos Beatrix jegyző
Barta Tamás aljegyző
Angyal lstván egyéni vállalkozó
Tóth Tamás fóépitész

Határidő: 20l9, december 3l.

Uppony Község Önkormányzat Képviseló-testülete 3 fó részvételével. 3(három) igen

szavazattal. ell€nszavazat é§ tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

l9/ 20l9. (V.l3,) határozat

],;{gg-Uppony Község Önkormányzal Képviselő-testületének a településkép védelméről

szóló l3/20l8. (VIII.27.) önkormányzati rendelet felülvi7sgálatának elinditásáról

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő{estülete a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal töívényességi felügyeleti javaslata alapján a tclepüléskép védelméről szóló

1]/2ol8, (VIII. 27.) önkormányzati rendclct .iogalkotási és szakmai szempontból töíénó

felülvizsgálatát el inditja.

Felkéri a korábbi eljárásban megbízott Konszenzus Pannónia Kft, szakmai előkészitést végzó

cég€t é§ a főépítészét a felülvizsgálatban történó szakmai közr€működésre,

Fele|ős: Balogh Béla po|gármester
Demjenné Mustos Bcatriy jegy/ö
konszenzus pannónia l(ft.

Határidó: 20l9, december 31.

2.) Egyebek

Gulyás János polgármest€r megkérdezi van-e valakinek egyéb hozzászólása,

E {'. 4,
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Demjénné Mu§(os Beatrix jcg}zo clnlckcztcri a Kép\iscló-tcstületeLct, hog1 május 26,án

kerül sor a7 euröpai parlamenti tep,, ,"iOi-"aru"'^ara, melynek kapcsán a Helyi Választási

ffi; ;;gii;;il;;"'lókészületekei, számos feladaton vannak túl, de nrég az igazi munka hátra

;;;- K§ " 
polgármestereket, hogy közreműködjenek a delegáltak eskütételének gyor§

i"U""!"rl,a"ai-] V"lamint kéri a-megértést és túrelmet, hogy az elkövetkező két hétben

.r.o.J.ai, r"r.a"" minden köztisztvise]önek a választásokkal kapcsoIatos teendők e|látása,

Köszöni a megértést!

E§éb észrevétel, hozzá§zólá§, java§lat n€m hangzott el,

Gulyá§ János polgárme§ter az e§,,üttes ülést 15,35-kor bezárta,

K.nl,l'.
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