
 

A rendelet-tervezet elfogadásához 

minősített többség szükséges! 

 

 előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2020. március 17. napján 800 órakor tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntés a Medina Község településképének védelméről szóló 8/2017. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

        

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete Ludas Gézáné és Mészáros Ádámné 

kezdeményezésére döntött úgy, hogy a Medina, Zrínyi u. 2. szám alatti házat helyi védelem 

alá helyezi. Ennek érdekében a Partnerség rendjének szabályairól szóló 3/2017. (III. 30.) 

önkormányzati rendeletben foglaltak szerint társadalmi egyeztetést folytatott le, illetve az 

EljR. 43/A. § (6) bekezdés c) pontja szerint az elkészült rendelet-tervezetet megküldte 

véleményezésre az eljárásban érintett államigazgatási szerveknek. 

Az államigazgatási szervek javaslatai beépítésre kerültek a rendelet-tervezetbe. 

A rendelet-tervezet elfogadását megelőzően a beérkezett véleményeket kell elfogadni, majd 

azt követően magát a rendelet-tervezetet, végezetül pedig a rendelet-tervezet függelékét. 

 

A fentikre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom. 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2020. (III.17.) önkormányzat határozat: 

a partnerségi egyeztetés során beérkezett véleménynek 

elfogadásáról 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 39. § előírásai 

alapján az alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület a Polgármester által ismertetett, a véleményezési eljárás 

során beérkezett vélemények egyeztetéséről készült jegyzőkönyv tartalmával, 

az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvével illetve a partnerségi egyeztetés 

összegzésével egyetért, azokat elfogadja. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

Határozatról értesül: Béres István települési főépítész 

   Irattár 
 

A fentiekre tekintettel javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének  

../2020. (III.18.) rendelet-tervezete 

Medina Község településképének védelméről szóló 8/2017. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 



 

 

…/2020. (III.17.) önkormányzat határozat: 

Medina Község településképének védelméről szóló 8/2017. (XI. 29.) 

önkormányzati rendelet függelékeinek elfogadásáról 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés 

melléklete szerinti elfogadja Medina Község településképének 

védelméről szóló 8/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1-3. 

függeléket. 

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

Határozatról értesül: Béres István települési főépítész 

   Irattár 

 

Medina, 2020. március 11. 

Vén Attila s.k. 

polgármester 

 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
Medina Község településképének védelméről szóló 8/2017. (XI. 29.)) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2020 (III.17.) rendelet-tervezethez 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:  

 

A rendelet módosítására Medina, Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlan helyi védelem alá 

helyezésére tekintettel volt szükség. 

A rendelet-tervezet összhangban van az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel. 

 

Részletes indokolás: 

 

1. §-hoz: A rendelet 1. számú mellékletét módosítja. 

2.§-hoz: A paragrafus hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

Medina Község településképének védelméről szóló 8/2017. (XI. 29.)) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2020 (III.17.) rendelet-tervezethez 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs. 

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a képviselő-testület saját döntésén alapul. 

A jogalkotás elmaradásának következményei: nem releváns. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: rendelkezésre állnak. 

 

Medina, 2020. március 11. 

       dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző  


