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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya 2019. február 
27. napján kelt levelében törvényességi felhívással élt Önkormányzatunk felé, melynek 
értelmében a képviselő-testület nem tett eleget a településkép védelmének 
szabályozásával összefüggő rendeletalkotási (a továbbiakban: TKR.) 
kötelezettségének. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) 
bekezdésében foglaltak szerint felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-
testülete településképi rendelet megalkotására. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény 5.§ (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a felhatalmazás jogosultja a 
jogszabályt köteles megalkotni. A településképi rendelet elfogadásának határideje 
2017. december 31. napja volt. 

Az előterjesztés mellékletét képező törvényességi felhívásban foglaltak szerint a 
felhívásra tett intézkedésről, a képviselő-testület döntéséről 2019. április 30. napjáig 
kell tájékoztatni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályát. 

A településképi rendelet megalkotása érdekében tett intézkedések: 

 A TKR 1. változatát az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Tétényi Éva 
főépítész asszony bevonásával már 2017. novemberében elkészítette, és a 
tak.lechnerkozpont.hu/ oldal egyeztető felületére feltöltötte. Az egyeztetési 
eljárás keretében a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság valamint az Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság véleményezte a TKR. tervezetet, míg az Állami 
főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal nem adott véleményt, 
kérte, hogy a személyre szól megkeresés egyeztető felületre történő 
feltöltésével kezdeményezzük a vélemény kiadását. 

 A rendkívüli szakemberhiány miatt a beérkezett vélemények tervezetbe törtnő 
beépítése, és az átdolgozott TKR. tervezet ismételt véleményezésre bocsátása 
elhúzódott. Az építésügyi hatósági, műszaki ügyintézői munkakörben tapasztalt 
rendkívüli szakemberhiányt támasztja alá az, hogy 8 hónapig hirdettük az 
álláshelyt, de egyetlen egy megfelelő végzettséggel rendelkező szakember sem 
jelentkezett. Ez előrevetíti a TKR alkalmazásával várható nehézségeket is. 

 A TKR tervezetét átdolgoztuk, és legkésőbb 2019. április 30. napján a 
tak.lechnerkozpont.hu oldalra feltöltjük. A vélemények megérkezését követően 
a képviselő-testület a TKR-t elfogadhatja, és a mulasztásos törvénysértést 
megszüntetheti. 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a határozati javaslat elfogadását. 

 
H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Tárgy:  Törvényességi felhívásról 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Törvényességi felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztálya által BO/13/02286-1/2019. 


























