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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 
E-szám: 25/2015. 
Tárgy: Döntés a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési 
feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 8/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 

Előadó neve: Papp István jegyző 

Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 

Vezetői ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

előadó osztályvezetője 

Pénzügyi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

Gazdasági vezető 

Törvényességi ellenőrzés 

- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  

 

                Jegyző 

 
Nagykovácsi, 2015.  

 

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 

Nagykovácsi, 2015. 

          

   Polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Döntést előkészítő – indokolási rész 
Előzmény: A Képviselő-testület 2013. február 28-án alkotta meg a helyi építészeti-
műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 
8/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletet. A tervtanács összetételét és megbízásának 
módját szabályozó III. Fejezet olyan rendelkezést tartalmaz, amely a tervtanács 9 tagjának 
megbízatását, és ezzel gyakorlatilag a tervtanácsot 2014. december 31-ei hatállyal 
megszünteti.  

„3. A tervtanácsi tag 
6. § 

(1) A Tervtanács tagja mesterfokozatú szakirányú végzettséggel és legalább öt éves 
szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személy lehet, a tervtanács építész 
tagjainak tervezői, vagy szakértői jogosultsággal kell rendelkezni. 

 
(2)  A tervtanácsi tagok kinevezése 2014. december 31-ig szól. Ha a kinevezést kizáró 

körülmény a kinevezést követően merül fel, a polgármester a kinevezést visszavonja. 
 
(3) A tervtanácsi tag megbízása megszűnik a megbízási idő lejártával, a tag 

lemondásával, vagy a megbízás visszavonásával.” 
 
 

Tényállás: A tervtanács tagjait a főépítész javaslatára a polgármester nevezi ki, célszerű 
a működésük időtartamát a polgármesteri megbízási időhöz alakítani. Ezért javasolom az 
új megbízásokat 5 évre szólóan adni. 
 

Döntési lehetőségek:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja 
alapján a rendeletmódosítás minősített szavazattöbbséget igényel. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását a leírtak figyelembe 
vételével fogadja el.. 
 

Melléklet: 8/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletet 

 
Nagykovácsi, 2015. február 9. 
 
        Kiszelné Mohos Katalin  
         polgármester 
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015.(…). rendelete 
a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, 

működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 8/2013. (III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási 
szabályairól szóló 8/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésének első 
mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„6. § (2) A tervtanácsi tagok kinevezése 2019. december 31-ig szól.” 
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Nagykovácsi, 2015. február 12. 
 
 
  Kiszelné Mohos Katalin    Papp István 
   polgármester           jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. február 
 
 
   Papp István 
         jegyző 
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