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Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2021.(XI.24.) önkormányzati rendelete 
a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 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. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében állami főépítészi hatáskörben eljáró Nógrád Megyei 
Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. alcíme a 
következő 1/A. §-sal egészül ki: 

„1/A. § 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületétől átruházott hatáskörben a polgármester 
- önkormányzati hatósági hatáskörben eljárva - dönt a településkép védelméről szóló 
törvényben meghatározott önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök 
alkalmazásáról.” 

2. § 

A településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 27. alcím címe 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„27. A településkép-védelmi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke” 

3. § 

A településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 33. § (1) és (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A településképi kötelezettségek megszegése, illetve a településképi kötelezettség 
teljesítésének elmaradása esetén a kötelezett 1.000 000 forintig terjedő településkép-védelmi 
bírsággal sújtható. A bírság összegénél a kötelezés hatására történő jogkövető magatartás 
méltányolható. Az önkormányzat a kötelezésben foglaltak nem teljesítése esetén - a 
településkép-védelmi bírság ismételt kiszabása helyett - a kötelezést tartalmazó döntés 
végrehajtását foganatosítja, mely során a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és 
veszélyére elvégzi vagy mással elvégezteti, egyúttal a kötelezettet a felmerülő költség 
megfizetésére kötelezi. 

(2) A bírságot a Polgármester jogosult kiszabni, melyet a döntés véglegessé válásától számított 
15 napon belül kell befizetni az Önkormányzat számlájára.” 



4. § 

A településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
a) 23. § (1) bekezdésében az „A polgármester” szövegrész helyébe az „Az önkormányzat” 

szöveg, 
b) 23. § (2) bekezdésében az „A polgármester” szövegrész helyébe az „Az önkormányzat” 

szöveg, 
c) 24. § (1) bekezdésében az „A polgármester” szövegrész helyébe az „Az önkormányzat” 

szöveg, 
d) 24. § (2) bekezdésében az „A polgármester” szövegrész helyébe az „Az önkormányzat” 

szöveg, 
e) 27. § (1) bekezdésében a „polgármestere” szövegrész helyébe az „önkormányzata” 

szöveg, 
f) 28. § (1) bekezdésében az „A polgármester” szövegrész helyébe az „Az önkormányzat” 

szöveg, 
g) 28. § (5) bekezdésében az „A polgármester” szövegrész helyébe az „Az önkormányzat” 

szöveg, 
h) 28. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében az „A polgármester” szövegrész helyébe az „Az 

önkormányzat” szöveg, 
i) 28. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében az „A polgármester” szövegrész helyébe az „Az 

önkormányzat” szöveg, 
j) 28. § (9) bekezdésében az „A polgármester vagy főpolgármester” szövegrész helyébe az 

„Az önkormányzat” szöveg, 
k) 29. § (1) bekezdésében az „a polgármesterhez” szövegrész helyébe az „az 

önkormányzathoz” szöveg, 
l) 29. § (2) bekezdésében az „A polgármester” szövegrész helyébe az „Az önkormányzat” 

szöveg, 
m) 30. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „A polgármester” szövegrész helyébe az „Az 

önkormányzat” szöveg, 
n) 31. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A polgármester” szövegrész helyébe az „Az 

önkormányzat” szöveg, 
o) 32. § (1) bekezdésében az „A polgármester” szövegrész helyébe az „Az önkormányzat” 

szöveg, 
lép. 

5. § 

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 33. 
§ (3) bekezdése. 

6. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése előtt indult hatósági ügyekben is alkalmazni kell. 
 
Szécsény, 2021. november 23. 
 
 

Stayer László Péter 
polgármester 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna  
jegyző 

 
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. 
Szécsény, 2021. november 24. 



 
 
 

dr. Pifka-Boda Zsuzsanna 
jegyző 

 

 

 
 


