
7. számú napirend 
 
Előterjesztés 
 
Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. 
szeptember 27-ei ülésére. 
Tárgy: Szervezeti és Működési szabályzat módosítása 
Készítette: Mike Hajnalka jegyző 
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2021. július 1. napjával 
módosult. A módosítás értelmében az önkormányzat településkép-érvényesítési 
eszközei és a településképi eljárások tekintetében a polgármesterek hatósági 
hatásköre megszűnt. A hatáskör címzettje a képviselő-testület lett. A hatáskör 
módosításról 2021. október 31. napjáig kell gondoskodni.  
 
A településképi rendeletünk mindenhol polgármestert említ ezért, az egyszerűség és 
a hatékonyság érdekében mindenképpen indokolt, hogy a hatáskör továbbra is a 
polgármesternél maradjon. 
 
Ennek egyetlen módja, hogy a képviselő-testület az SZMSZ-ben lévő a testület által 
a polgármesterre átruházott hatáskörök közé felveszi a településképi rendeletben 
lévő szabályokat.  
 
Tisztelettel kérem a lenti rendelet-módosítás elfogadását! 
 
Gyermely, 2021. szeptember 13. 
 
Kókai Rita 
polgármester 
 



Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2021. (IX…...) önkormányzati rendelete 

Gyermely Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:  

1. § 
 

Gyermely Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban „R”) 2. melléklet I. fejezete a 
következő 5.) ponttal kiegészül:  
{I. A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket az alábbi 
rendeletek tartalmazzák:} 
 
„5) A településkép védelméről szóló 13/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet.” 
 

 
3.§ 

 
Az R. 2. melléklet II. fejezete a következő 3) ponttal kiegészül: 
{II. A képviselő-testület az alábbi hatásköreinek gyakorlását a polgármesterre 
átruházza:} 
 
„3) A településkép védelméről szóló 13/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet  
     26-27.§-ában foglalt, a településképi eljárással kapcsolatos hatáskörök  
     gyakorlása.” 

4.§ 
 

Ez a rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
                                 Kókai Rita                                                   Mike Hajnalka 
                                polgármester                                                      jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék:  
 
A rendeletet 2021. szeptember ….-n kihirdetésre került. 
 
 

Mike Hajnalka 
        jegyző 
 

 


