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ELŐTERJESZTÉS
Vászoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. július 12-én tartandó ülésére
4. napirendi pont
Tárgy: Települési főépítészi asszisztens megbízása
Tisztelt Képviselő-testület!
Vászoly Község Önkormányzatának közigazgatási területén az elmúlt egy évben olyan mértékben
megnőtt a meglévő ingatlanok felújításának, átalakításának mértéke, hogy szükségesnek tartom Kéri
Katalin főépítész mellé asszisztens felvételét.
Varga Orsolya (8200 Veszprém, Szilfa u. 8. adószám: 66061793-1-39) településmérnöki
végzettséggel rendelkezik, így a rendezési terv felülvizsgálatában is segítséget nyújthat.
Varga Orsolya asszisztens a következő feladatokat látná el Kéri Katalin főépítész mellett az Ő
irányításával havonta másfél nap személyes jelenléttel illetve folyamatos e-mail kapcsolattal, A
települési főépítész munkájának előkészítése, segítése az alábbiak szerint:
1. a településképi rendelet szerinti bejelentési eljárások döntésének előkészítése a főépítész
számára;
2. az önkormányzathoz érkező építésügyi tájékoztatás kérések megválaszolásában előkészítő
munka folytatása;
3. a rendezési tervvel kapcsolatos hatósági és partnerségi levelezések számontartása, referálás a
főépítész felé;
4. a településen meglévő védett műemlékekkel kapcsolatos adatszolgáltatások és hatósági
döntések előkészítése a főépítész számára;
5. a településen meglévő helyi védelemre javasolt épületek védetté nyilvánításának előkészítése;
6. települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének betartatásával,
felülvizsgálatával összefüggő főépítészi feladatokat előkészítése segítése;
7. a településrendezési eszközök készítése során folyamatos kapcsolattartás – főépítészi irányítás
alatt - a tervezőkkel;

8. a településrendezési eszközök és az azzal kapcsolatos döntések hatálybalépését követően az
elektronikus adatszolgáltatás teljesítése.
Támogatom, hogy Varga Orsolyát (8200 Veszprém, Szilfa u. 8. adószám: 66061793-1-39) 2021.
június 1-től havi 50.000 forint megbízási szerződéssel alkalmazzuk határozatlan időre asszisztensi
munkakörben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Vászoly, 2021. július 05.

Rózsahegyi Tibor
polgármester

Határozati javaslat
…/2021. (VII.12.) határozat
1. Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Orsolya (8200 Veszprém,
Szilfa u. 8., adószám: 66061793-1-39) településmérnököt – visszamenőleges hatállyal – 2021.
június 1-től határozatlan időre megbízza települési főépítészi asszisztensi feladatok ellátásával
a települési főépítész munkájának előkészítése, segítése céljából.
2. A Képviselő-testület a települési főépítészi asszisztens megbízási díját havi 50.000 forintban
állapítja meg.
3. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezete a 2021. évi költségvetésben a tartalék terhére kerül
biztosításra.
Határidő: azonnal
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester

