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Tiaztelt Képviselő-testü!gt!

A MiniszterelnÖkség által kiadqtt, a lövárcsi és megyei kormányhivataloknak a helyi
ÓnkormánYeaiok tÖrvényességi felúgyeietével kapcsolatos eltenörzési rnunkaterve alapján
felÚlvizsgáltam Litér KÖzség Önkormányzatá Képviselő{estülete (a továbbiakban: Kápvisel§_
testÜlet} által alkotott, a Helyi Epítési Szabályzatról szóló ffil2014, (X.02.} önkarmányzati
rendeletet {a továbbiakban: Ör,},

A Magyarország helyi Önkormányzataíróí szóló 2011" évi §LXXX|X törv*ny {a továbbiakban:
MÖtv,i X§2, § {1} bekezdés a) pontjában és 134, § (1) bekezdésében biztosított hatásköröxben
eljárva,*e Ör.-rel szemben az alábbi

törvény*sségi félhív**sa l
élek.

Aa Ör. alább felsarolt rendelkezései jogszabálysértők:

1. Az Ör,-ben, de nem annak mellékleteiként rógzített táblázatok szerkeaeti elhelyezése
nern felel.,rneg a jogszabálysz*rkesztésről szÓló 61l2a09. (Xl|.14.) lRM rendelet 127. §
(1), {2) és (a) bekezdésében foglaltaknak.

2, Az Ör, 7, §-ában található helyi építászeti védeltségről szóló szabályckról az épített
kÖrnYezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény áz, 5-" atapjan a
tólépülé§képi rendeletben kelí rendelkezni.
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3, Az Ör. 50. § (S) bekezdése ,,kertépítészeti terv" kétzítéséröl, csatolásáról rendelkezik.
§nnek elóírására magasabb szintű jogszabály nem ad lehető*ég*t, a hatóság által az
engedélyezési eljárás során igényelh*tö terv*ket az építésügyi *s épitésfelügyeleti
hatósági elj*rásokról és ellenőrz**ekröl, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
szóló 312/2012, (X1.8.) Korm, rendelet 8, rn*lléklete sorolja fel.

Az Mötv. 134, § t1} bekezdése alapján felhívom a Képviselő-testületet, hogy a
Íe|hívásban foglaltakat legkésőbb annak kézbesítését követő 60 napon vitassa meg,
legkésőbb 2O't8, december 31. napjáig pedig gondoskodjon a fenti jogseahálysértések
rnegsaünte€sóről.

Felhívom a Képvíselő-testületet, hogy intézkedósér$l, egyet nem értése esetÉn annak
indakolásáról a jolen felhívás kézbesítését követő §0 napon belül írásbail * § Ngrnaeti
Jogszabálytá r fe l ü leté n k*r*sztül * táj*koztatn i szíves kedje n.

Tájékoztatom a Képviselő{estúleiet, hogy amennyiben a jogszabálysértés megszüntetésére
nyiiva álló határidó *redmónfiel*nü§ telík le, az Mötv" 134" § (2) bekezdés* xlapján a
törvónyességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörben
dönt§k.

Veszprém, 2§lS, auguszíus 10,
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