
   Tiszagyulaháza Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2021. (….) 
önkormányzati rendelete 

a településkép minőségi alakításáról és védelméről szóló 2/2018. (II. 21.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Tiszagyulaháza község polgármestere, a veszélyhelyzet és 
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § 
(2) bekezdés c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 43/A. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró  

- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal; 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság; valamint 
- a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi lakosság, 

érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek) 
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A településkép minőségi alakításáról és védelméről szóló 2/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: R.) 39. § (2) bekezdés 
1. a) pontjában a „100. 000” szövegrész helyébe a „160.000” szöveg, 
2. b) pontjában az „50.000 – 100.000” szövegrész helyébe a „140.000 - 160.000” szöveg, 
3. c) pontjában az „25.000 – 50.000” szövegrész helyébe a „120.000 - 140.000” szöveg, 
4. d) pontjában az „10.000-20.000” szövegrész helyébe a „100.000 - 120.000” szöveg 

lép. 
 

2. § 
 

A R. 40. § (1) bekezdésében a „közigazgatási szabálysértések szankciójának átmeneti 
szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények 
módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről” szövegrész helyébe a 
„közigazgatási szabályszegések szankcióiról” szöveg lép. 
 

3.  § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
(2) A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 
Tiszagyulaháza, 2021. …….. 
 
 

  Mikó Zoltán      Dr. Kiss Imre       
  polgármester                 jegyző 

 

 
 


