
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalinnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

, .aggyo s Hivawla

irom6nysz6m :

L'Amed: 2005 DEC 19.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 118 . §. alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányának 27 . §-a
alapján bejelentem, hogy kérdést kívánok feltenni

Dr. Lamperth Mónika
Belügyminiszternek

„Mikor kaphatja meg Őriszentpéter városa a kiemelt építésügyi hatósági
jogkört . . . ?"

címmel.

Tisztelt Miniszter Asszony!

A választókerületemben lévő Őriszentpéter július 1-től várossá vált, s ez a tény,
valamint az Őrség kiemelt építészeti értékeinek védelme indokolttá teszik,
hogy az építéshatósági feladatok ellátása helyben történjen . Ezt Dr. Dezső
Gyula polgármester hozzám írt levelében külön is kihangsúlyozta .

Kérdés
(Írásbeli válasz kérése)



Jelenleg Őriszentpéter és a kistérséghez tartozó többi település feladatait a
220/1997. (XII.5 .) Kor. rendelet értelmében Körmend város látja el .
Körmendhez 46 másik település is tartozik, s az Őrségből nagy az
megközelítési távolság, a közlekedési hiányosságokról nem is szólva . Az
ügyintézés tehát ott lassú, körülményes és drága .
Ezért mindenképpen indokolt volna a kiemelt építésügyi hatósági jogkör
megadása az őrségi tájegység központi településének, minél hamarébb .
A város jegyzőjének e tárgyban feltett kérdésére, az Országos Lakás és
Építésügyi Hivatal főosztályvezetője 3165-1/2005-ös számú levelében azt
válaszolta, erre csak a 2007-es évtől nyílna mód, amennyiben az Étv módosítása
megtörténik. A 2004-es törvény módosítás miatt ugyanis jelenleg a frissen
várossá váló települések nem gyakorolhatják az említett jogkört, , új hatáskör
nem állapítható meg, a jelenlegiek pedig nem bővíthetők .
A zömében aprófalvas településeken - nagy területen szétszórtan - élő őrségi
emberek számára ez a formailag csak jogalkotási anomáliának tűnő korlát
súlyos hátrányt jelent minden téren .
Ezért kérdezem önt, „Mi indokolja, hogy Őriszentpéter városa nem rendelkezik
kiemelt építésügyi hatósági jogkörrel, mikor kaphatja meg ezt a hatáskört . . . T ,

A kérdésre írásban kérem a választ!

Budapest, 2005 . december 19. Tisztelettel :

Németh Zsolt
Függet en országgyűlési képviselő
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