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1.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal)
Törvényességi Felügyeletei Főosztálya és Oktatási Főosztálya az Mötv. 2013.
január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseinek alkalmazásával, a közös önkormányzati
hivatalok kialakításával, a közoktatási, köznevelési feladatok ellátására vonatkozó új
jogszabályi előírások végrehajtásával kapcsolatos kérdésekben a Kormányhivatalba
érkező megkeresések alapján folyamatos segítséget nyújt.
Az eddigi tapasztalok szerint a fenti tárgykörökben egyedi problémák megoldásában
kérik az önkormányzatok és az önkormányzati hivatalok vezetői a szakmai
segítségnyújtást.
A Kormányhivatal az érintett helyi önkormányzati vezetőkkel történő személyes
konzultáció keretében a jövőben is biztosítja a szükséges támogatást a feladatok
végrehajtásában, a felmerülő vitás kérdések rendezésében, a közös önkormányzati
hivatalok létrehozására irányuló megállapodások előzetes véleményezésében.
Kérem, amennyiben a szakmai megbeszélésre igényt tart, ennek időpontját az
illetékes főosztályvezetőkkel szíveskedjen egyeztetni.
2.
Az Alkotmánybíróság 2012. november 12-én meghozott 38/2012.(XI.14.) sz.
határozatában alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a
szabálysértési törvénynek azt a rendelkezését, amely szabálysértéssé minősítette a
közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát.
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A testület megsemmisítette továbbá az Mötv. 51. § (4) bekezdését, valamint 143. §
(4) bekezdésének e) pontját, amelyek rendeletalkotási felhatalmazást adtak az
önkormányzatoknak pénzbírsággal sújtható közösségellenes magatartások
meghatározására.
Megsemmisítette a Ket. 94/B. § (1)-(3) bekezdéseiben a „vagy önkormányzati
rendelet” szövegrészt is, a tulajdon elvonására (elkobzás) irányuló, önkormányzati
rendeletalkotási felhatalmazást.
A fentiekre tekintettel – a felhatalmazás megszűntével – hatályon kívül kell
helyezni a tiltott, közösségellenes magatartásokról alkotott önkormányzati
rendeleteket.
3.
Az Országgyűlés 2012. október 15-i ülésnapján fogadta el a településfejlesztéssel, a
településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló 2012. évi CLVII. törvényt (a továbbiakban: Tv.), amely a Magyar Közlöny 144.
számában került kihirdetésre.
A Tv. 36. §-a az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény ( a továbbiakban: Étv. ) 29. §-át új (6) és (7) bekezdéssel egészítette ki.
A (6) bekezdés a meglévő településrendezési kötelezések szabályait egészítette ki
azzal, hogy a települési önkormányzat polgármestere – kormányrendeletben
meghatározottak szerint – településképi kötelezés formájában önkormányzati
hatósági döntéssel elrendelheti


a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését,

 a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését.
A (7) bekezdés jogalkotási felhatalmazást adott a helyi önkormányzat képviselőtestülete számára, mely szerint önkormányzati rendeletben a (6) bekezdés szerinti
településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e
magatartás elkövetőjével szemben 50 000 forintig terjedhető bírság kiszabását
rendelheti el.
Az Étv. ismertetett módosítása a Tv. 76. § (2) bekezdése alapján 2013. január 1-jén
lép hatályba.
Veszprém, 2012. november 26.
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