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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 29-én 10 órakor 
megtartott rendkívüli ülésén 
 
Jelen vannak: Mező Gyula polgármester, Dr Kincses Béla, Baranyai Endre, Sándorné Bunyik Andrea 
képviselők. 
 
A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz: Jenei Attila jegyző 
 
Napirendi pontok: 
 

 
1. Előterjesztés a Településképi bejelentési eljárásról szóló helyi rendelet 

megalkotására 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
 

2. Különfélék 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
 

 
Mező Gyula: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő képviselő-
testületi tagból 4 fő jelen van, így a képviselő-testület 4 fővel határozatképes.  
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el. 
 
A jelenlévő 4 képviselő-testületi tag közül 4-en szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi napirendi 
pontokat fogadták el: 
 
Napirendi pontok: 

 
1. Előterjesztés a Településképi bejelentési eljárásról szóló helyi rendelet 

megalkotására 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
 

2. Különfélék 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
 

1.napirendi pont Előterjesztés a Településképi bejelentési eljárásról szóló helyi rendelet 
megalkotására 
 
Mező Gyula: Az előterjesztést a rendelet megalkotásához mindenki megkapta. Törvényi 
kötelezettségünk, hogy ebben a témában 2017. október 1-ig rendeletet alkossunk.  Még nincs 
kész a településképi arculati kézikönyv, mivel a Kormány a határidőt meghosszabbította 
2017. december 31-ig. Azt egyelőre még nem tudjuk, hogy mi is lesz benne lerögzítve és a két 
rendelet szorosan összefügg, ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy ne fogadja el a 
rendelettervezetet és átdolgozásra adja vissza a jegyzőnek. 
 
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás javaslom, hogy a rendelet-
tervezetet ne fogadjuk el.   
 



A jélenlévő 4 képviselő-testületi tag közül 4-en szavaztak és 4 nem szavazattal az 
előterjesztésben foglalt rendelet-tervezetet a településkép védelméről nem fogadta el, és erről 
az alábbi határozatot hozta: 

55/2017. (IX.29) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-ában meghatározott jogkörében 
eljárva- figyelemmel a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. rendelkezéseire 
- megtárgyalta a településkép védelméről szóló helyi rendelet megalkotására vonatkozó 
előterjesztést és úgy döntött, hogy azt első olvasatnak tekinti és a kidolgozás alatt lévő 
településképi arculati kézikönyv elfogadásával, azzal összhangban tárgyalja újra a rendelet 
tervezetet. 

Felkéri a község polgármesterét, hogy a rendelet tervezet településképi arculati kézikönyvvel 
egyidőben történő újbóli előterjesztéséről gondoskodni szíveskedjen. 

Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Több hozzászólás nem volt, ezért Mező Gyula polgármester az ülést bezárta. 
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