
ELŐTERJESZTÉS – 8.  

Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.14.) rendelete alapján 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. november 30.  

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

  

Tárgy: Az önkormányzat településkép védelméről szóló 8/2019 (V.30.) rendelet 

módosítása 

A témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása: 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Tktv.) korábbi rendelkezései 

értelmében - a 8. § (2) bekezdése alapján -, a polgármester folytatja le a különböző 

településképi eljárásokat. 

A Tktv. 2021. július 1. naptól hatályos módosulása alapján azonban ezen eljárások 

lefolytatását az önkormányzat hatáskörébe helyezte. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 

korábban hatályos állapota szerint – a 6/A. § (2) bekezdése értelmében -, a településképi 

véleményezési és a településképi bejelentési eljárást a polgármester folytatja le. 

Az Étv. 2021. július 1. napjától hatályos módosítása után ezen eljárások lefolytatása a 

települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 

A Tktv. 2021. július 1-től hatályos 8/A. §-a alapján: 

„A képviselő-testület a 8. §-ban foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a 2. § (2) 

bekezdése szerinti településképi rendeletben ruházhatja át." 

A 16/C. § (2) bekezdés szerint: „(2) A 8. § (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti hatáskör-

módosításról a képviselőtestület 2021. október 31-ig gondoskodik." 

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 

8/2019 (V.30.) számú rendelete (településképi rendelet) rögzíti - a jelenleg hatályban lévő 

magasabb szintű jogszabályok szerint – a polgármesteri hatáskörben lévő települési 

eljárásokat. 

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

szíveskedjen. 

 

Előzmények, jogszabályi hivatkozások: 

 

Költségkihatások, a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 

 

Az illetékes bizottság véleménye:  

 

Határozati javaslat, rendelet tervezet:  

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (... ….) önkormányzati rendelete  

a településkép védelméről szóló 

8/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában szereplő feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 



 

1.§ 

 

A településkép védelméről szóló 8/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 36.§ (2) 

bekezdésében, a 40.§ (6), (7), (8) bekezdéseiben, és a 41.§ (2), (3) bekezdéseiben a 

„polgármester” szövegrész helyébe az „átruházott hatáskörében a polgármester” szöveg lép. 

 

2.§ 

 

A településkép védelméről szóló 8/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 36.§ (1) 

bekezdésében és a 40.§ (1) bekezdésében a „polgármesterhez” szövegrész helyébe az 

„átruházott hatáskörében a polgármesterhez” szöveg lép. 

 

3.§ 

 

A településkép védelméről szóló 8/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet 42.§ (1) és a 7. 

mellékletben az „önkormányzat polgármestere” szövegrész helyébe az „átruházott 

hatáskörében az önkormányzat polgármestere” szöveg lép. 

 

4. § 

 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

Nagymaros, 2021. november   . 

 

 

 

 

Heinczinger Balázs      Lindmayer Eszter 

            polgármester                         jegyző 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2021. december 1. 

napján kihirdetésre került. 

 

 

 

       Lindmayer Eszter jegyző 

A közzététel időtartama: 15 nap 
 

 

 

Mellékletek: 

- 

Nagymaros, 2021. november 19. 

 

 

 

 

Heinczinger Balázs       Lindmayer Eszter 

    polgármester                jegyző 


