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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/24/00070-5/2018. szám alatt 
törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett az önkormányzatnak a településkép 
védelméről szóló 2/2018. (II. 27.) rendeletével kapcsolatosan. Az eljárás során 
megállapításra került, hogy a fenti rendelet 2018. április 10-én került feltöltésre az 
egyeztető felületre, véleményezésre. Az önkormányzat ezzel szemben már 2018. 
február 27-én elfogadta és kihirdette a rendeletet. A normakontroll feladatokat ellátó 
bírói testületek (Alkotmánybíróság, Kúria) gyakorlata szerint a jogszabályalkotásnak 
elengedhetetlen feltétele az eljárási szabályok betartása. Tekintettel arra, hogy a 
garanciális szabályok sérültek, a rendelet közjogi szempontból érvénytelen.  
 
Itt kell megjegyezni, hogy a 2018. február 27-i rendelet alkotásra szintén a 
Kormányhivatal által meghatározott 2018. február 28-ai határidő betartása miatt volt 
szükség, mivel eredetileg a rendeletet 2017. december 31-ig kellett volna 
megalkotnunk. 
 
Mint ahogy az ismert, az önkormányzat a Településképi Arculati Kézikönyv és a 
településképi rendelet megalkotásával a Konszenzus Pannónia Zrt-t bízta meg, aki 
vállalta a teljes eljárás lebonyolítását, beleértve a lakossági egyeztetéseket és a 
Lechner Tudásközpont által működtetett egyeztető felületre való feltöltést is. 
 
A felügyeleti eljárás megindulását követően jeleztük a Konszenzus Pannónia Zrt. felé 
a fentebb leírtakat és jeleztük, hogy a rendelet hatályon kívül helyezésére, új 
egyeztetési eljárás lefolytatására és a rendelet újbóli elfogadására lesz szükség. 
 
 
Szajol, 2018. május 23. 
 
 

   Szöllősi József      Dr. Bartók László 
             polgármester       jegyző 
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Szajol község településképének védelméről szóló 
2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 
 
 
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja. 
 
 
1. § A Szajol község településképének védelméről szóló 2/2018. (II. 27.) 

önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 

Szajol, 2018. május 23. 

 

 

   Szöllősi József      Dr. Bartók László 
             polgármester       jegyző 
 



Indokolás 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 
1. §-okhoz 

 
A jogszabályi követelményeknek való megfelelés miatt szükséges az 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 
 

2. §-okhoz 
 
Hatályba léptető rendelkezés. 
 
 
Szajol, 2018. május 23. 

 

 
 

   Szöllősi József      Dr. Bartók László 
             polgármester       jegyző 
 
 


