
Kéthely Község Önkormányzatának       
      Képviselő- testülete 

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
        KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2018. (II….)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése alapján, a 
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 
pontjában és az épített környezet alakításárról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és 
(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 

1.§ 

A településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)          
2. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2.§ 

(1) Ez a rendelet 2018. február 20-án lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
(2) Hatályát veszti a Rendelet   

a) 13. §-a, 
b) 18. §-a, 
c) 19. § d) pontja. 

Kéthely, 2018. február …. 

Molnár Balázs Nagy Gáborné   
polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február …. 

Nagy Gáborné 
jegyző 
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Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: K/60/1/2018.                                                           
              

E L Ő T ER J E S Z T É S 
 

 Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 15-i ülésére 
a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet  
 
 

I N D O K O L Á S A  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletét 
(a továbbiakban: Rendelet) módosítani szükséges,  
 
 
A rendeletet 2018. február 20. napjától javaslom hatályba léptetni és a folyamatban lévő ügyekben  
alkalmazását is javaslom elrendelni. 

 
 

Kéthely, 2018. február 9. 
 
                                                                          Molnár Balázs 

   polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet címe: Kéthely településkép védelméről szóló 22/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításához 
megalkotásához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági 
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A rendelet célja Kéthely község 
településképének a helyi közösség 
bevonásával történő formálása, 
iránymutatás nyújtása szabályozó és 
ösztönző rendszer megállapításával 
olyan módon, hogy a település 
meglévő jellegzetes, értékes illetve 
hagyományt őrző építészeti arculata  
és szerkezete, valamint természeti 
értékei hosszú távon megőrízhetőek 
legyenek. 

Várhatóan a rendelet 
hatályosulása során 
jelentkező lakossági 
támogatási igények 
finanszírozása. 

Nincs ilyen hatás. Nincs ilyen hatás. Nincs ilyen hatás. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az Országgyűlés megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt  
(továbbiakban: Településképi törvény). A Településképi törvényben foglaltak végrehajtására Önkormányzatunknak is településképi rendeletet kell 
alkotnia. Az új rendelet megalkotása a község településképének védelme érdekében is elengedhetetlenül szükséges. 
A településképi rendelet megalkotásának elmaradása esetén az egyes helyi jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 
4/2000.(III.30.) önkormányzati rendelet előírásai a Településképi törvény előírása szerint 2017.12.31. után már nem lennének alkalmazhatók.   
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A jogszabály meg nem alkotása, illetve az önkormányzati rendelet 
hiánya felsőbb szintűjogszabályba ütközik, így a Kormányhivataltól a rendelet megalkotására vonatkozó törvényességi intézkedés lenne várható. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 


