
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete  

 
a településkép védelméről szóló 23/2017. (XII. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 30. 
§ (1) bekezdése tekintetében, a 33. § (1) bekezdése tekintetében, a 36. §-a 
tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 
41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában 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 és a 9. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi 
Iroda, véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 
23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) bevezető része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 30. 
§ (1) bekezdése tekintetében, a 33. § (1) bekezdése tekintetében, a 36. §-a 
tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában 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 és a 9. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi 
Iroda, NMHH Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális, Beruházásokért 
Felelős Államtitkárság (világörökség védelme) Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság, a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti partnerek véleményének 
kikérésével, a következőket rendeli el:” 

 
 

2. §  
 

Az Ör. – I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések alcím 
alatt – a következő 1/A. §-sal egészül ki: 



„1/A. § A képviselő-testület a településképi véleményezési eljárás, a településképi 
bejelentési eljárás, a településképi kötelezés önkormányzati hatósági hatáskörét a 
polgármesterre ruházza át.” 

3. §  
 
Az Ör.:  
a) 30. § (1) bekezdésében a „település polgármestere” szövegrész helyébe a 

„polgármester átruházott hatáskörben” szöveg, 
b) 33. § (1) bekezdésében a „polgármester építési” szövegrész helyébe a 

„polgármester átruházott hatáskörben építési” szöveg, 
c) 36. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „polgármester az” szövegrész helyébe 

a „polgármester átruházott hatáskörben az” szöveg, 
d) 36. § (2) bekezdésében a „polgármester a” szövegrész helyébe a „polgármester 

átruházott hatáskörben a” szöveg, 
e) 36. § (3) bekezdésében a „polgármester 1 000 000” szövegrész helyébe a 

„polgármester átruházott hatáskörben 1 000 000” szöveg 
lép. 
 

4. §  
 
Hatályát veszti az Ör. 29. § (2) bekezdésében az „a település polgármesterétől” 
szövegrész.  
 

5. §  
 

Ez a rendelet 2021. december 16-án lép hatályba. 
 
 

Fiskál János  dr. Dancs Judit 
polgármester Jegyző 

 


