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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló
T118629 . számú törvényjavaslathoz az Önkormányzati bizottság a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő:

1. A törvényjavaslat 28. §-ában az Étv. 52. §-ának (1) és (2) bekezdéseit a következőképpen
javasoljuk módosítani:

„28 . §
Az Étv. 52. és 53. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„52 .§ (1) Az építésügyi hatósági tevékenységet a (2)-(8) bekezdésben meghatározott
jeKyző és államigazgatási szerv látja el [ellátása] állami feladatként .

(2) Az építésügyi hatósági ügyekben :
a) elsőfokos kormányrendeletben [szabályozott, városi (fővárosi kerületi)]

meghatározott feltételekkel és illetékességi területtel rendelkező, a 2004.ianuár 1-jét
megelőzően várossá nyilvánított települési őnkormányzat[polgármesteri hivatalának
meghatározott illetékességi területtel rendelkező] , továbbá fővárosi kerületi önkormányzat
jegyzője , valamint annak a települési önkormányzatnak a iegvzőie, amelyet kormányrendelet
2004. ianuár 1-léig kijelölt (a továbbiakban: elsőfokú építésügyi hatóság),

b) másodfokon a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője jár el."

2. A törvényjavaslat 28 . §-ában az Étv. 53.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek .-

Bizottsázi módosító javaslat

,28.§

[53. § (1) Az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet, a területi főépítészi feladatokat,
az építésügyi és építésfelűgyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a



döntés meghozatalát, illetve kiadmányozását - ha e jogkört nem a jegyző gyakorolja -, az
e döntés végrehajtását ellátó köztisztviselő, valamint az önkormányzati főépítészi
feladatokat ellátó személy (a továbbiakban együtt: köztisztviselő) képesítési feltételei :

a) jogszabályban meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség, valamint
b) a (2) bekezdésben foglalt és jogszabályban meghatározott egyéb feltételek.

A feltételek teljesítése alól - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - felmentés nem
adható.

(2) A köztisztviselő (1) bekezdésben megjelölt munkakörben történő
foglalkoztatásának további feltétele :

a) a jogszabályban meghatározottak szerint a szakterületnek megfelelő építésügyi
vizsga eredményes letétele,
b) ezt követően külön jogszabályban meghatározott szakmai továbbképzésen való

eredményes részvétel.

(3) Az építésügyi vizsgát a kinevezéstől számított 2 éven belül kell letenni .

(4) Mentesül a köztisztviselő
a) az építésügyi vizsga letétele alól, ha

aa) olyan közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, amelynek választható
vizsgatárgya az építésügyi igazgatás,

ab) olyan posztgraduális képzésen vesz részt, amelynek képzési célja,
illetve követelményrendszere az építésügyi vizsgáéval megegyező, vagy

ac) 25 év építésügyi igazgatási közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik,
ad) belépett a nyugdíjkorhatárt megelőző ötödik évbe,
ae) önkormányzati főépítész,

b) a továbbképzésen való részvétel alól, ha
ba) a hatvanadik életévét betöltötte, vagy
bb) a külön jogszabályban szabályozott, az egyes szakmagyakorlási

tevékenységekhez kötelezően előírt továbbképzést teljesítette .

(5) Építésügyi vizsga, illetve továbbképzés hiányában - a (4) bekezdésben foglalt
kivétellel - a köztisztviselő az (1) bekezdésben meghatározott munkakörben nem
foglalkoztatható .]

	„53. $ Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai
előkészítése, a döntés meghozatala, végrehaitása, a területi főépítészi, valamint az
önkormányzati főépítészi feladatok ellátása jogszabályban meghatározott szakirányú
felsőfokú végzettséghez, valamint egyéb-jogszabályban meghatározott-feltételekhez kötött
tevékenység ."

3. A törvényjavaslat 31. §-ában az Étv. 62. §-ának (1) bekezdésének a) pontját a
következőképpen javasoljuk módosítani:

31 . §

(1) Az Étv. 62. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy



a) a 46. § (2) bekezdésében, valamint az 52 . § (2) bekezdésében foglaltak szerint az
elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok körét és illetékességi területét, továbbá az
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi és
egyéb feltételeket, azok teljesítésének felülvizsgálatát, ideértve a iegyzői hatáskörök
felülvizsgálatát is,"

Indokolás

A módosítás azt a célt szolgálja, hogy a hatályos törvényi és kormányrendeleti felhatalmazás
alapján hatáskört szerzett települések továbbra is elláthassák az építésügyi hatósági jogkört
mindaddig, amíg az ehhez előírt feltételeket teljesítik . A feltételek meghatározása - ideértve a
feladatellátás személyi, képesítési feltételeit is - nem igényel törvényi szintet,
kormányrendeleti szinten is meghatározhatóak .

Budapest, 2006. január 24.

. Kovács Zoltán
bizottság elnöke
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