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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § 
(1) bekezdése alapján az alábbi indokolást csatolom. 
 

Általános indokolás  
 

1. 
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2018 
(IX.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: településképi rendelet) módosítása 
jogszabályváltozás miatt a jog harmonizáció érdekében szükséges. 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítását kimondó 2021. évi 
XXXIX. törvény szükségessé tette a településképi rendelet módosítását. 2021. július 1. 
napjától a polgármester helyett a képviselő-testületnek lett hatásköre a településképi 
véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés és 
településkép-védelmi bírság eljárásaira vonatkozóan. 
Az önkormányzat településkép-érvényesítő eszközei tekintetében eddig a polgármester 
rendelkezett hatósági hatáskörrel. 
A 2021. évi XXXIX. törvény alapján ezen hatáskör címzettje az önkormányzat (képviselő-
testület) lett. Az eljárási határidők tarthatósága, és az ügyfélközpontú ügyintézés miatt 
javasolt – a korábbi eljárással megegyezően - a hatáskör polgármesterre való átruházházása, 
amelyet a képviselő-testület a törvény előírása alapján a településképi rendeletben kell, hogy 
megtegyen. 
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik a képviselő-testület 
átruházott hatásköreinek felsorolásáról. 

 
 

Részletes indokolás 
 

1. § indokolása 
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján a képviselő-testület a működésének részletes szabályait a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik a képviselő-testület 
átruházott hatásköreinek felsorolásáról. 
 
2. § indokolása 
 Hatályba léptető rendelkezés. 
 
 
 
 
Pásztó, 2021. szeptember 21. 
        
        dr. Sándor Balázs  
                        jegyző 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
……./2021. (………) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 
27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 
27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. melléklet 7. pontja 
a következő e) ponttal egészül ki: 

 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 
10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: településképi rendelet) 21/A. § 
pontjában meghatározott feladatok. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 
Pásztó, 2021. szeptember 21. 
 
 

Farkas Attila       dr. Sándor Balázs 
polgármester               jegyző 
 

 
 
 
A rendeletmódosítási javaslat törvényes! 
 
 

 
dr. Sándor Balázs 
         jegyző 
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