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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 28-án  
     17,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 

Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Már Ágnes  
Csontos József 
Szecskő Zsolt 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
Meghívottként megjelentek: 

Tihanyiné Bárnai Ildikó bizottsági tag 
Mészáros Mátyásné bizottsági tag 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Nagy Károly:  
Nagy tisztelettel köszönti a jelen lévő képviselőket, bizottsági tagokat, majd megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, mivel a 7 képviselő közül 6 fő jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Ludányi Ferenc és Szecskő Zsolt képviselő 
személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően a napirendi pontok elfogadását a kiküldött meghívó alapján javasolja elfogadni.  
 
Napirendi javaslat: 
 
 I. napirend: A településkép védelméről szóló rendelet elfogadása 
    Előadó: Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
 II. napirend: Indítványok, egyebek 
 
 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért és a napirendi javaslatot elfogadta. 

I. napirend: A településkép védelméről szóló rendelet elfogadása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
Elsőként megkérdezem a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tárgyalták-e a 
rendelettervezetet? 
 
Csontos József:  
Igen, már korábban tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek. A 
rendelettervezet véleményezése 2017. november 14. és 2017. november 22. között megtörtént, 
hirdetményi úton, kifüggesztés és a község honlapja útján. 
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Nagy Károly:  
Átadom a szót a jegyző úrnak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Gyöngyöstarján község településkép védelméről szóló rendeletünk tervezetét véleményeztettünk 
azon államigazgatási szervekkel, amelyeket a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
rendelet megalkotásával összefüggő intézkedésekről szóló határozatunk megjelöl.  
 
(Az államigazgatási szervek véleményét a jegyző a 4. számú melléklet alapján 
ismerteti.) 
 
A továbbiakban a településkép védelméről szóló rendelettervezethez az alábbi kiegészítést 
tenném: 
A bevezető szövegből törlésre kerül az Alaptörvényre, illetve az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvényre történő hivatkozás, eszerint marad: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás 
alapján  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 
Törlésre kerül a 12. § (5) bekezdése, illetve a 13. § utolsó mondata.  
 
A 31. § (3) bekezdéséből az alábbi mondat: „Kiemelten ajánlott cserépfedés alkalmazása” a 
következőre módosul: „Cserépfedés helyett más fedőanyag csak statikai indokok esetén 
alkalmazható.” 
 
A 49. §-ban szereplő „törvényreklámok” szó „törvény reklámok” kifejezésre módosul. 
 
Az 51. §-ban a következő szankció kerül bevezetésre: A településképi kötelezettség megszegése, 
valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester 
önkormányzati településképi bírságot szab ki, amelynek összege településképi kötelezésben 
foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legfeljebb 1 000 000 forint. 
 
Teljes egészében törlésre kerül a 22. alcím, emiatt a 23. alcím a 22. alcím sorszámát kapja. Ennek 
megfelelően a tervezetben szereplő szakaszok sorszáma is változik az alábbiak szerint: 
56. §-ból 53. § lesz, 
57. §-ból 54. §.  
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Úgy gondolom, ebben az évben már többször foglalkoztunk a témával, mind 
bizottsági, mind testületi szinten. Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Szecskő Zsolt: 
Már korábban is hangot adtam annak, hogy személy szerint nem támogatom a rendelet 
meghozatalát. Csak példaként kiemelve: logikátlannak és abszurdnak tartom a 25. § (2) 
bekezdését: „A szomszédos épületek utcai homlokzatának magassága maximum 1 méterrel térhet 
el egymástól…” A Hősök utcában van egy eladó építési telek, amelynek szomszédságában egy 
háromszintes épület található. Akkor erre a telekre nem építhetnek egyszintes épületet? Vagy egy 
régi parasztház mellé nem építhetnek kétszinteset vagy magasított épületet? Ezt teljesen 
életidegen. De más logikátlan meghatározások is vannak a rendelettervezet szövegében. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm. Más észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk az imént ismertetett 
módosításokkal a rendelettervezetről! 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
rendeletet alkotta: 
 




