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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja a VE/53/1405-1/2019. 

ügyiratszámú megkeresésével, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján Tapolca Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/2019. (VI.3.) 

önkormányzati rendeletével szemben a kötelező véleményeztetési eljárás lefolytatásának 

elmaradása miatt törvényességi felhívással élt Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-

testülete felé. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 

önkormányzati rendeletét, a vonatkozó jogszabályok által előírt partnerségi egyeztetési eljárás 

keretében, az érintett államigazgatási szervekkel történt egyeztetéseket követően, a 2018. 

február 16-i nyilvános képviselő-testületi ülésén tárgyalta és 4/2018. (II.19.) számon fogadta 

el.  

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja a VE/53/973/2019. ügyiratszámú 

megkeresésével törvényességi felhívással élt szóban forgó rendelettel kapcsolatban. A 

felhívásban foglaltak alapján a megalkotott rendelet számos jogszabálysértő, felesleges 

rendelkezést tartalmazott.   

Tekintettel arra, hogy a felhívás - tartalmát illetően - a rendelet szövegén érdemi változtatást 

nem idézett elő, ugyanakkor a javasolt pontosítások annak jelentős részét érintették, 

célszerűnek tűnt „új” rendeletet alkotni és az akkor hatályos önkormányzati rendeletet hatályon 

kívül helyezni. A felhívásban foglaltak teljesítése érdekében a képviselő-testület megalkotta a 

településkép védelméről szóló 12/2019. (VI.3.) számú önkormányzati rendeletét, mely lényegét 

tekintve a korábbi rendelet „módosítása”. Mivel az egyeztetési eljárások lefolytatása a korábbi 

rendelet megalkotását megelőzően megtörtént, jelen esetben nem tartottuk indokoltnak – az 

érdemi változtatások hiánya okán - azok megismétlését.  

 

Jelen törvényességi felhívás értelmében, annak ellenére, hogy - álláspontunk szerint - tartalmi 

változtatásokat nem eredményezett a korábbi rendelet-„módosítás”; a vonatkozó jogszabályok 

által előírt egyeztetési és véleményezési eljárás lefolytatásának hiánya miatt a rendelet 

elfogadására jogszabálysértő eljárás keretében került sor. A jogszabálysértés megszüntetésének 

határidejét a kormányhivatal legkésőbb 2020. március 31. napjában jelölte meg. 

 



Tapolca város főépítészével egyeztetve, a rendelet megalkotása óta eltelt időben, annak 

gyakorlati alkalmazása során tapasztaltak indokolják több ponton is a változtatást, így egy új 

rendelet megalkotásával, s az elfogadását megelőző egyeztetési eljárások jogszabályszerű 

lefolytatásával az önkormányzat a megadott határidőig eleget tehet a törvényességi felhívásban 

foglaltaknak.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal VE/53/1405-1/2019. számú, a 

településkép védelméről szóló 12/2019. (VI.3.) önkormányzati 

rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívását tudomásul 

veszi, az abban foglaltakat elfogadja. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy legkésőbb 2020. március 31. napjáig 

gondoskodjon a rendelet-tervezet Képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal kormánymegbízottját értesítse. 

 

Határidő:   azonnal, illetve 2020. március 31. 

Felelős:   polgármester, illetve a jegyző 

 

 

 

 

Tapolca, 2019. december 10. 

 

 

 

              Dobó Zoltán 

  polgármester 


