HIRDETMÉNY
l
településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetésérő

ök 2. módosítására
Bögöt Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszköz
határozatával.
vonatkozó eljárást indított a 9/2021.(VII.28.) Számú képviselő-testületi
érdekképviseleti, civil és
A településrendezési eszközök módosítása során a lakossággal,
: partnerek) történő
gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban
iciepulesrendezesz és
vékniénveztetésre a i’es:élybe/;w ide/e alatt cgj’e.v tekpidésfe//eszksi,
Korm. rendelet
lI.2.)
településkép-vúdelmi szabályok eltérő alkabnazásáról szóló 54612020.(X
alapján kerül sor.
A partnereket az önkormányzat a véleményezési szakasz teiwezetéről
az Önkormányzat hivatalos bonlapján (www.bogot.hu) tájékoztató
megjelentetése
révén tájékoztatja.

anyag

-

ányzat hivatalos
Ajelen hirdetmény és a partnerségi egyeztetés tervdokumentációja az önkorm
honlapján (www.hooLhu) közzé tételre kerül.
l számított 15
A partnerek az észrevételeiket. .Iavaslataikat a tájékoztató anyag közzétételétő
arWu) e-mail
napon belül. kizárólag elektronikusan úton tehetik meg a rosenMdistvanne(sarv
címen.

BÖCÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TERVEZET
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2021. (…..) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 10/2018.
(XII.20.) önkormányzati rendelet és ehhez kapcsolódóan a Képviselő-testület szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény 8/A.§-ban és 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3.§
vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, 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 57. § (2)-(3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a jogszabályban meghatározott
véleményezési eljárás lefolytatását követően -, a 3.§ vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
Bögöt község településképének védelméről szóló 10/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: TKR) I. Fejezete a következő 1/A. alcímmel és 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. Hatásköri szabályok
1/A. §
A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át
a) a településképi vélemény kiadására,
b) a településképi bejelentési eljárás lefolytatására,
c) a településképi kötelezés kiadására, bírság kiszabására
vonatkozó hatásköreit.”
2. §
A Bögöt község Önkormányzata a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 6/2014. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 19. §-a kiegészül az alábbi p) ponttal.
„p) A településkép védelméről szóló 10/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
kapcsolódó hatáskörök:
pa) településképi vélemény kiadása
pb) településképi bejelentési eljárás lefolytatása
pc) településképi kötelezés kiadása, bírság kiszabása”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §
A rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokban is

alkalmazni kell.

Bögöt, 2021. ……… hó … . nap
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polgármester
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