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JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 

FERTŐRÁKOS 

 

12/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Fertőrákoson a Fő u. 139. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban 2017. december 12. napján 15.45 órakor 

megtartott rendes Jogi és Ügyrendi Bizottsági nyílt ülésen. 

  

Jelen vannak:   

Szentesi Ervin képviselő, JÜB Elnök-helyettes, 

Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag, 

 

Palkovits János polgármester 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester, 

Dr. Nagy Attila jegyző a jegyzőkönyv szerint. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB Elnök-helyettes: 

Köszöntöm a képviselőket, az ülést megnyitom. Wild Képviselő Úr jelezte, hogy nem tud a mai ülésen részt venni, így 

azt én vezetem. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Kérem szavazzunk a kiküldött napirendi pontokról. 

Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

32/2017. (XII. 12.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2017. december 12-i nyílt rendes ülésén az 

alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

 

1. Településkép védelméről szóló rendelet elfogadása. 

Előterjesztő: dr. Nagy Attila jegyző 

 

2. Egyebek 

 

Felelős: Szentesi Ervin JÜB Elnök-helyettes 

Határidő: azonnal 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB Elnök-helyettes: 

Térjünk át az első napirendi pontra. Az írásos előterjesztést mindenki megkapta.  

 

Dr. Ecsédi Károly képviselő, alpolgármester: 

Arra utalnék vissza, amikor az októberi testületi ülésen foglalkoztunk a rendelet-tervezettel, arra jutottunk, hogy a 

településmag részén a villanyoszlopokon reklám nem helyezhető el. Ebben a rendelet-tervezetben az szerepel, hogy 

elhelyezhető. A főépítész ezt azzal indokolta, hogy a legalacsonyabb szintű jogszabály az önkormányzati rendelet, 

semmi sem tiltja, hogy hozzájáruljon a villanyoszlopon való reklámok elhelyezéséhez. A villanyoszlopoknak nem az a 

funkciója, hogy azokon reklámokat helyezzenek el. nem indokolja semmi, hogy eltérjünk az eredeti javaslattól. Az a 

javaslatom, hogy maradjon az eredeti, tehát villanyoszlopon reklámhordozó nem helyezhető el. 

 

Dr. Kecskés Katalin külső JÜB tag: 

Egyetértek. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB Elnök-helyettes: 

Én is támogatom a módosítást. Amennyiben nincs kérdés, kérem szavazzunk a rendelet-tervezetről ezzel a 

módosítással.. Megállapítom, hogy a Jogi és Ügyrendi bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Fertőrákos Község Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága 

33/2017. (XII. 12.) JÜB határozata 

 

Fertőrákos Községi Önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a településkép védelméről szóló 

rendelet-tervezetet és azt a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a 

rendelet-tervezet 9. § (1) bekezdés 3. pontja az alábbiak szerint módosuljon: „A közvilágítási berendezésen és 

hírközlési oszlopokon reklám nem helyezhető el.”. 

 

Felelős: Szentesi Ervin JÜB Elnök-helyettes 

Határidő: 2017. 12. 12. 

 

Szentesi Ervin képviselő, JÜB Elnök-helyettes: 

Amennyiben nincs több kérdés, az ülést bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Szentesi Ervin                dr. Kecskés Katalin 

                                    JÜB Elnök-helyettes         külső JÜB tag 

  


