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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja – a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletével kapcsolatos ellenőrzési munkaterve alapján – az Eplény 
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Ör.) felülvizsgálta, 
amelynek eredményeként törvényességi felhívással élt.  
Az előterjesztéshez 1. mellékletként csatolom a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottja VEB/005/2107/2016. számú törvényességi felhívását, valamint 2. 
mellékletként a VEB/005/2107-2/2016. számú törvényességi felhívás tartalmára 
vonatkozó tájékoztatót. 
 
A mellékletekből látható, hogy az Ör. kifogásolt rendelkezései – a megalkotását 
követően született magasabb szintű jogszabályok miatt – elsősorban a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 
(XII. 14.) IRM rendelet egyes rendelkezéseivel váltak időközben ellentétessé.  
 
Javasolom a képviselő-testületnek a törvényességi észrevételeknek, amelyek a helyi 
szabályozás lényeges elemeit egyébként nem érintik, a tudomásulvételét az alábbi 
megjegyzésekkel: 

 A törvényességi felhívás 5. pontjában hivatkozott „Ör. 34. § (5) bekezdés c) 
pontja” az Ör.-ben nem létező (5) bekezdés, és ennek a szakasznak az (1)-(4) 
bekezdései sem tartalmaznak kifogásolt tartalmat, ezért ez az észrevétel nem 
beazonosítható. 

 A törvényességi felhívás 9. pontjában hivatkozott „Ör. 25. § (11) bekezdése” 
szintén nem létező bekezdés, itt azonban a kifogás tartalmából következően a 
törvényességi felügyelet az Ör. 25. § (10) bekezdésére gondolhatott, illetve 
vélhetően ezzel kapcsolatban tervezett kifogást emelni. 
 

Az előterjesztéshez 3. mellékletként csatolom a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt 
Ör.-t, sárgával kiemelve benne a kifogásolt részeket. 
 
A kifogások között van olyan is (mint a bevezető rész, amely csak új rendelet 
alkotásával módosítható), amely jelentős költségráfordítás (településtervező bevonása, 
véleményezési eljárás lefolytatása) nélkül nem végezhető el, ezért a módosítás 
végrehajtását egyelőre 2018. december 31-i határidővel javasolom elfogadni. 
 
A teljes körű módosításra, vagyis átfogó felülvizsgálatra csak akkor nyílik lehetőség, ha 
a központi költségvetés e kötelező feladathoz a forrást is biztosítja. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati 
javaslat elfogadására. 
  
 
Eplény, 2016. június 21. 
 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (VI. 29.) határozata 

 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 
VEB/005/2107/2016. számú törvényességi felhívásáról 

 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „A Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja VEB/005/2107/2016. számú 
törvényességi felhívásának megvitatása” című előterjesztést és a következő döntést 
hozta:  
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottja VEB/005/2107/2016. számú törvényességi 
felhívásában – az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati 
rendelettel (a továbbiakban. Ör.) kapcsolatban – tett észrevételeit tudomásul 
veszi. 
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott törvényességi kifogással érintett 
szakaszokat – az Ör. soron következő módosításának alkalmával, de legkésőbb 
– 2018. december 31-ig módosítja, a jogszabálysértő rendelkezéseket hatályon 
kívül helyezi. 
 

3. A képviselő-testület az Ör. átfogó felülvizsgálatát, így a bevezető rész 
módosítását, akkor tudja vállalni – a 2. pontban szereplő határidőre –, ha a 
központi költségvetés e kötelező feladathoz a forrást is biztosítja. 

 
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről – a jelen 

határozat megküldésével – tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízottját. 

 
 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő:  2. pontban: 2018. december 31., 
     3. pontban: 2018. december 31., a központi költségvetési forrás, 

 feladatfinanszírozás biztosítása esetén, 
   4. pontban: 2016. július 31. 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:   Lőczi Árpád 

        csoportvezető 
  
Eplény, 2016. június 29. 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 


