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Tárgy:  Gyulakeszi Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint 
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2005. (XII. 5.) 
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Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda  
 dr. Németh Mária Anita jegyző 
 dr. Iker Viktória aljegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület 2019. február 18-i nyilvános ülésén tárgyalta a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottjának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján, 
Gyulakeszi község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló 12/2005. (XII. 5.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.) 
szemben kibocsátott ismételt törvényességi felhívását. 
 
Akkor azt a döntést hoztuk, hogy az ismételt törvényességi felhívást elfogadva 2019. 
december 31-ig a HÉSZ-t az abban foglaltaknak megfelelően módosítjuk. 
 
Tekintettel arra, hogy a HÉSZ módosítása jogszabályszerkesztési okok miatt volt szükséges, a 
vállaltnál jóval rövidebb idő alatt sikerült elkészíteni a rendelet-tervezetet. A tervezet az 
előterjesztés mellékletét képezi. Ebben hatályon kívül helyeztük mindazokat a 
rendelkezéseket, melyeket a törvényességi felügyeletet ellátó szerv az Alaptörvénybe vagy 
más jogszabályba ütközőnek talált. 
 
A rendelet-tervezet elfogadásával a Képviselő-testület meg tudja szüntetni a fennálló 
törvénysértő helyzetet és eleget tud tenni az ismételt törvényességi felhívásban foglalt 
kötelezettségének. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék! 
 

         HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Gyulakeszi község Helyi Építési Szabályzatának, 
valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 
12/2005. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és _/2019. (_._) 
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 



 

Felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját, hogy a 
rendelet-tervezet megalkotásával és elfogadásával a 
VE/53/579-1/2019. számú ismételt törvényességi 
felhívásában foglalt előírásoknak eleget tett. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Gyulakeszi, 2019. március 8. 

 

Szennyainé Kovács Veronika 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének __/2019 (_._.) rendelete 
Gyulakeszi község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének 

jóváhagyásáról szóló 12/2005. (XII. 5.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 (tervezet) 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
Hatályát veszti Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gyulakeszi Község Helyi 
Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2005. (XII. 5.) 
önkormányzati rendelet 

a) 1. §-a, 
b) a 2. § (2) bekezdés utolsó mondata, a 2. § (3) bekezdése, a 2. § (5) bekezdése, a 2. § (6) 

bekezdése, 
c) a 3. § (4) bekezdése; 
d) az 5. § (3) bekezdés az 5. § (5)-(8) bekezdése, az 5. § (10)-(13) bekezdése, 
e) a 8. § (1) bekezdése, 
f) a 9. § (5) bekezdés b) pontja, 9 § (8) bekezdése,  
g) a 10. § (7) bekezdése, 
h) a 11. § (5) bekezdése, 
i) a 12. § (7) bekezdése, 
j) a 13. § (6) bekezdés a KTE jelű terület vonatkozásában az utolsó mondat,  
k) a 14. § (2) bekezdése, 
l) a 15. § (6), (10) és (14) bekezdése, 
m) a 17. § (7) bekezdése, 
n) a 18. § (6), (12) és (17) bekezdése, 
o) a 19 § (5)-(6) és (10)-(11) bekezdése, 
p) a 20. § (2)-(3) bekezdése és a 20. § (14) bekezdése, 
q) a 21. § (17)-(18) bekezdése, 
r) a 22. § (5) bekezdése, 22/C. § (5) bekezdése,  
s) a 23. § (2) bekezdés f) pontja, 
t) a 25. § (3) és (11) bekezdése, 
u) a 26. § (2) és (4) bekezdése, 
v) a 31. § (3)-(8) bekezdése 
w) a 32. § (3) bekezdése, 
x) a 33. § (3) és (4) bekezdése, 
y) a 35. §-a, 
z) a 36. § (1), (6) és (8) bekezdése, 
aa) a 37-40. §-a 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Gyulakeszi, 2019. március 13. 
 
 Szennyainé Kovács Veronika     dr. Németh Mária Anita 

 polgármester          jegyző



HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
17. § (1) A jogszabály előkészítője –a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket”. 
A Gyulakeszi község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének 
jóváhagyásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható 
hatásai –a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében –az alábbiak szerint 
összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 
A rendelet módosításának társadalmi hatása a jogrendszer átláthatósága, a jogbiztonság 
érvényre juttatása, melynek eredményeként megszűnik a kettős szabályozás, a felsőbb szintű 
jogszabályokkal való ütközés. 
A Tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása nincs. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.  
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 
 
b)  A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
A rendelet módosításának szükségességét indokolja, a felsőbb szintű jogszabályokkal való 
összhang megteremtése, a szükségtelen, ellentmondásos jogszabályi rendelkezések hatályon 
kívül helyezése. A rendelet módosításának elmaradása az átláthatóság, a jogbiztonság 
alapelveinek sérelmével járna. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételt. 


