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2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 13.-i nyílt ülésére
Tárgy: Veszprém Megyei Kormányhivatal ismételt törvényességi felhívásának
ismertetése.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya (a továbbiakban:
Kormányhivatal) Takács Szabolcs Kormánymegbízott úr útján ismételt törvényességi
felhívással élt Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) által alkotott, Dörgicse Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
7/2003.(X.3.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.) szemben, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában
és 134. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Korm. rendelet
2. § (7) bekezdésében foglaltak alapján VE/53/17-2/2019. ügyiratszámon ismételt
törvényességi felhívással élt.
A felhívásban a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2650/2016. ügyiratszámon
2018. december 31. napi teljesítési határidővel már kibocsátott törvényességi felhívást az
önkormányzati rendeletünkkel szemben. A jogszabálysértő állapotot a vállalt 2018. december
31-ig nem, de a határidő lejártát követően is csak részben szüntettük meg, ezért a Felhívás
eredménytelennek minősült.
Jelen előterjesztés mellékletét képezi a felhívás, melyben a képviselők láthatják a
jogszabálysértő rendelkezéseket.
A törvényességi felhívás 2019. február 18.-án érkezett felhívásában foglaltakat annak
kézbesítését követő 30 napon belül kell megvitatni és 2019. december 31-ig pedig a
vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésével és a rendeleti előírások módosításával
kell gondoskodni a jogszabálysértések megszüntetéséről.
Ezen felhívás figyelembe-vételével javasolja a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a
VE/53/17-2/2019. ügyiratszám alatt megküldött törvényességi felhívásban foglaltak
elfogadását és a szükséges jogszabálysértő rendelkezések rendelet módosítás formájában
történő megváltoztatását a rendelkezésre álló 2019. december 31. határidő
figyelembevételével.
Dörgicse, 2019. március 04.
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Határozati javaslat
.../2019. (...) határozat
Dörgicse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
2019. február 18.-án kelt VE/53/17-2/2019. törvényességi felhívásban foglaltakat megismerte
és megtárgyalta, továbbá annak elfogadása mellett döntött, melynek keretében a Dörgicse
Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2003. (X.3.) önkormányzati rendelet
törvénysértő rendelkezéseit a rendelkezésre álló 2019. december 31. határidő
figyelembevételével módosítja.
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