
Szentkirályszabadja Község  
Önkormányzat 
8225. Szentkirályszabadja 
Petőfi u. 12. 
Szám: 19./2018. 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 
28-én 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi ülésén. 
 
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12. 
 
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Dobi Sándorné képviselő, Dr. Kun Gazda 
Melinda képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Sikosné Szücs Marianna képviselő  
Hiányzik igazoltan: Öveges János képviselő, Szabó Péter alpolgármester  
Állandó meghívottak közül jelen van: Szántód László jegyző  
Jegyzőkönyvvezető: Szántód László 
 
Napirend:   
1.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2007.(IX.01.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. Öveges János képviselő, 
Szabó Péter alpolgármester képviselők jelezték távolmaradásukat.  
Ismertette a kiküldött írásos napirendet.  
Aki elfogadja a napirendet, kérem, kézfeltartással jelezze. 
A  képviselők egyhangúlag – 5 igen szavazattal - határozathozatal nélkül elfogadták a 
napirendet. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kovácsné Szabó Csilla képviselőt és Sikosné Szücs 
Marianna képviselőt. 
Aki a hitelesítők személyével egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselő-testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül - elfogadta a 
hitelesítők személyére tett javaslatot. 
 
1.napirend -  A Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2007.(IX.01.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

 
Gyarmati Katalin polgármester ismertette a napirendet, elmondta, hogy Veszprém 
Megyei Kormányhivatal VEB/005/1891/2016. számú törvényességi felhívására elkészült a 
község helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, mely a 
kifogásolt rendelkezéseket módosítja, illetve hatályon kívül helyezi, ahogy ezt az 
előterjesztés is részletezi. A Kormányhivatal tájékoztatása szerint a magasabb szintű 
jogszabályok változása miatt a kifogásolt jogsértő rendelkezések véleményezési eljárás 
lefolytatása nélkül is hatályon kívül helyezhetőek. A csatolt rendelet-tervezetben hatályon 
kívül helyezésre kerülnek a felesleges, magasabb szintű jogszabályokban rögzített 
előírások, az építési-, használatbavételi engedélyek megadhatóságára vonatkozó 
megkötések, a különböző állásfoglalások beszerzésére, szakhatóságok bevonására, 
kertépítészeti terv készítésére, telekalakítási tervre vonatkozó rendelkezések. Ezen felül a 
szöveg formátumok, felsorolások javítása is megtörténik. Kikerülnek a rendeletből a helyi 
védettséggel kapcsolatok rendelkezések is, hiszen már rendelkezünk településképi 
rendelettel. Mivel a módosítás érinti a rendelet függelékét is, az erre vonatkozó módosítás 
is az előterjesztés részét képezi. 
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