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Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30. napján 
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
17/2017. (I. 30.)  

 
önkormányzati határozata 

 
a településrendezés eszközeinek áttekintése, valamint a településképi 
arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése érdekében 

szükséges intézkedések megtételéről. 
 

 
A Képviselő-testület:  
 
1) – a településrendezési eszközöknek a Nyírmeggyes települést is érintő 471 

sz. főút felújítása kapcsán szükségessé vált módosításán túl is – 
szükségesnek tartja mielőbb 
  
a) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 16. §-ára tekintettel a 

településrendezési eszközök átfogó áttekintését, és a 16. § (1) 
bekezdése alapján a megfelelő döntés meghozatalát;  

 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a Vhr. szerint 

a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
előkészítését, majd elfogadását; 

 
c) az 1)a)-b) pontokban meghatározattak végrehajtása érdekében – a 

főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R.) előírásaira figyelemmel – önkormányzati főépítész 

alkalmazását. 
 
2) – tekintettel arra, hogy Nyírmeggyes Község Önkormányzata jelenleg is 

forráshiánnyal küzd – megállapította, hogy az 1)c) pontban elhatározott cél 
megvalósítása érdekében, a R. előírásai szerint települési főépítészt 
önállóan (sem köztisztviselőként, sem megbízási szerződéssel) nem tud 
alkalmazni.  
 

3) a 2) pontban foglaltakra figyelemmel indokoltnak tarja, hogy a Polgármester 
mielőbb kezdeményezzen egyeztető tárgyalást a környező (köztük 
elsősorban a mátészalkai, vagy nyírbátori városi) települések 
önkormányzatainak polgármestereivel a R. szerinti – több település által 
társulási megállapodás keretében foglalkoztatott – térségi főépítész 
alkalmazására. 

 
               Felelős: Polgármester 
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               Határidő: 2017. február 28. 
 
4) szükségesnek tarja, hogy a Polgármester az 1) pontban meghatározottak 

megvalósításának pénzügyi-gazdasági megalapozása érdekében  
a) a 2017. évi önkormányzati költségvetésben terveztessen saját forrást,  
 
b) – annak lehetősége esetén – igényeljen központi költségvetési, vagy 

egyéb támogatást. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. évi költségvetés előterjesztésének ideje, illetve a támogatás  
                biztosítására vonatkozó felhívás szerint,  
                beszámolásra: 2017. december 31. 

 
 
A határozatot kapják: 

1) Polgármester, Jegyző (helyben) 
2) Önkormányzat Műszaki Ügyintézője (helyben) 
3) Polgármesteri Hivatal pályázatokért felelős köztisztviselője (helyben) 
4) A határozat 3) pontja szerint megkeresett polgármesterek (székhelyükön) 

 
 

-------------------------- 
 
 
 
 

A távollévő Szőkéné Vadon Edit      
     polgármester helyett:         
 
 
 
     Szondi Csaba                                                     Lipták József 
     alpolgármester                                         jegyző 
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