2/2021. (IX.28.) előterjesztés
2. napirendi pont

ELŐTEREJSZTÉS
A Képviselő-testület 2021. szeptember 28. napján tartandó ülésére
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Tárgy: Piliscsév Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
a településkép védelméről szóló rendeletet érintő hatáskör változás kapcsán
Előterjesztő: Balázs Márta jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX.
törvény a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (továbbiakban: Tktv.) és
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a
továbbiakban: Étv.) is érintette.
A Tktv. és az Étv. 2021. július 1-jétől hatályos módosítása eredményeként az önkormányzat
településkép-érvényesítési eszközei és a településképi eljárások tekintetében a
polgármesterek hatósági hatásköre megszűnt. E hatáskörök címzettje az önkormányzat,
illetve annak képviselő-testülete lett.
A Tktv. 16/C. § (2) bekezdése kimondja, hogy a "8.§. (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti
hatáskör módosításról a képviselő-testület 2021. október 31-ig gondoskodik. " A Tktv. 8/A. §a rögzíti, hogy a képviselő-testület a hatósági hatásköröket a településképi rendeletében
ruházhatja át.
Amennyiben a képviselő-testület a településképi feladatok ellátásával továbbra is a
polgármesteri hatáskörgyakorlást támogatja és a korábbi szabályozás alapján az
önkormányzati rendelet nevesíti a polgármestert, akkor elegendő az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatát módosítani, ebben az esetben nincs szükség a településképi
rendelet módosítására.
A településképi feladatokkal kapcsolat hatáskörét a képviselő-testület az Mötv. 41. (4)
bekezdését figyelembe véve a jegyzőre, vagy bizottságra is átruházhatja, illetve dönthet úgy
is, hogy a településképi eljárások tekintetében maga kíván eljárni. Tekintettel arra, hogy a
településképi eljárások vonatkozásában egy jól kialakult eljárásrend alapján a polgármester
megalapozott döntést tud hozni, javasoljuk, hogy a képviselő-testület hatáskörét a
polgármesterre ruházza át.
A településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelet 30. § (1)
bekezdése nevesíti a polgármestert, mint a településképi bejelentési eljárást lefolytató
személyt, ezért nincs szükség a településképi rendelet módosítására, elegendő az
önkormányzati SZMSZ módosítása.
Fentiek alapján javasoljuk, hogy Piliscsév Község Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete kerüljön kiegészítésre azzal,

hogy a képviselő-testület a településképi bejelentési eljárások vonatkozásában a hatáskörét a
polgármesterre ruházza át. A 3. mellékletben a településképi eljárások polgármesterre
átruházott hatáskörön kívül a közútkezelői, illetve a költségvetési rendeletben meghatározott
előirányzatok meghatározott összegig történő kezelése hatáskörök került rendezésre.
A módosító rendelet általános indokolása jelen előterjesztés 1. mellékletét képezi.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-módosítást
fogadja el.

Piliscsév, 2021. szeptember 8.

Balázs Márta
jegyző

1. melléklet

Általános Indokolás
A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX.
törvény a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (továbbiakban: Tktv.) és
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a
továbbiakban: Étv.) is érintette.
A Tktv. és az Étv. 2021. július 1-jétől hatályos módosítása eredményeként az önkormányzat
településkép-érvényesítési eszközei és a településképi eljárások tekintetében a
polgármesterek hatósági hatásköre megszűnt. E hatáskörök címzettje az önkormányzat,
illetve annak képviselő-testülete lett.
A Tktv. 16/C. § (2) bekezdése kimondja, hogy a "8.§. (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti
hatáskör módosításról a képviselő-testület 2021. október 31-ig gondoskodik. " A Tktv. 8/A. §a rögzíti, hogy a képviselő-testület a hatósági hatásköröket a településképi rendeletében
ruházhatja át.
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi feladatok ellátásával
továbbra is a polgármesteri hatáskörgyakorlást támogatja és a korábbi szabályozás alapján az
önkormányzati rendelet nevesíti a polgármestert, így az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának hatáskör gyakorlására vonatkozó mellékletének módosítása, illetve
a polgármesterre átruházott hatáskörben ellátott feladatok felülvizsgálata vált szükségessé.

MÓDOSÍTÓ RENDELET TERVEZET

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX.29.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XII.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerint, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő
alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére
meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési szabályzatáról szóló 11/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
helyébe az 1. melléklet lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. MELLÉKLET A …./2021. (IX.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ”
1. A Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XII.19.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2019 (XII.19.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:
„4. Piliscsév község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól
szóló 17/2012. (XII.12.) önkormányzati rendelet alapján a vagyongazdálkodással kapcsolatos
hatáskörök.”
2. A Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XII.19.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2019 (XII.19.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. A településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.13.) önkormányzati rendeletben a
településképi feladatok ellátásával kapcsolatos hatáskörök. ”
3. A Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XII.19.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2019 (XII.19.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:
„6. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján a közúti közlekedési igazgatás
területén:
a) Gyakorolja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (5) bekezdésében, 34. §
(2), (4), (5) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatásköröket.
b) Gyakorolja a Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak tekintetében a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a)
pontjában, 34. § (3) bekezdésében, 36. § (1), (3) bekezdésében, 37. § (2) –(3) bekezdésében,
41. § (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) bekezdésében és 43. § (1)
bekezdésében meghatározott közútkezelői hatásköröket. ”
4. A Piliscsév község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019.(XII.19.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2019 (XII.19.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:
„7. Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkori éves költségvetési
rendeletében:
a) kiemelt előirányzatonkénti a rendeletben meghatározott értékhatárig az Önkormányzat
bevételeit és kiadásait módosítsa, valamint a kiemelt kiadási elő irányzatok között
átcsoportosítást hajtson végre,
b) a céltartalék felett a rendeletben meghatározott értékhatárig rendelkezzen.”

