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Tisztélt KépViselő-testi'ilet!

Mindszentkálla Közsóg Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

KépViselő-testülete (a továbbiakban; Képviselő-tesaület) fe'é arra tekintettél,
hogy a jogszabáay alapján kötelezően fennálló rendeletalkotási
kótelezEttségének nem tett elegét _ a Magyarország heayi önkormányzatairól
szóló 2911. éVi cLXXxlx. törvény (a továbbiakban: MótV.) 132. s (í) bekezdés
a} pontjában rögzített hatáskörömben
eljárva
töIvényességi felhívással
é|ek'

A Veszprém Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kofmányhivatal) célvizsgálat
keretében ellenó'zte, hogy az Önkományzat megalkotla_e az építettkörnyezet
alakításáról és Védelméről szóló 1997' évi LXXVIII. ti'.Vényben (a tovább]akban|
ÉtV.)szabályozott építésÜgyitárgyú rendeleteit, különos tekintetiel
szabályzatára (a továbbiakban: HÉsz)'

a helyi építési

Az ttv. 62' s (6) bekezdése a|apján a települési önkormányzal

tÖbb tómako(
érintően felhatalmazásl kap építésúgyitárgyú rendeletek megalkotására. EZek
között az egyik legíonaosobb le|epúlésrendezésieszköz a HÉsZlende|etben 1örténő
megállapítása. A telepÚlési önkormányzat - a HÉszhiányában _ nem tudja az
Étv'_ben meghatáÍozottak szeint el|átni az épített kornyezettel, a település tervszeÍű
alakításáVal és védelméVe| kapcsolatos telepi]lésfejlesztési és település.endezési

feladatait.
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joga|ko{ásÍó| szőló 2010. éVi CXXX' tÖrvény 5.

$ (4) bekezdése alap;án

a

Íelhatalmazás jogosultja a jogszabál},l köteles megalkotni, feltéVe, hogy a
felhatalmazást adó jogszabályból kjJejezetten más nem következik'
A célel|enőrzés során megállapÍlást .yert' hogy a KépViseló_testület nem:ett eleget
az É1v.62. s (6) bekezdés 6' pontjában elóíd rendeletalkolási kötelezetiségnek'
ezze! mulaszlásos törvénysértést köVe1eti el'

Az Mötv' 134' $ (1) bekezdésében fogla|tak alapián felhivom a Képvisélőtestületet, hogy a fe|hívás kézbesítésétőlszámított í2 hónapon bélül az abban
foglaltakat vizsgálja meg, a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértésl
szüntesse meg.

Kérem a Képviseló-tes!ületet, hogy a tett intézkedésről a
KormányhiVatalt tájékoztatni szíveskgdien'

fen

határidót'en a

Tájókoztatom a Képviseló-testüle1et, hogy amennyiben a jogszabálysértés
megsz*ntetésére nyitva álló ha!áridó eredménytelenül telik le, az Mitv. 't34. s
(2) békezdésea|apján a tiirvényességi feliigyeleta eljárás egyéb eszkózeinek
alkalmazásáról mérlegelési jogköIben döntök.

Veszprém, 2016. máÍciüs 7'
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