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76-78/2014. 

Á l t a l á n o s   I n d o k o l á s 
 

a Településképi véleményezési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 
 önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
Az önkormányzat az építésügyi hatósági folyamatoknak jelenleg nem résztvevője. Azon ritka esetekben, 
amikor egy-egy építési tevékenység önkormányzati tulajdont érintett, a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásával vagy megtagadásával részfolyamatokra lehetett hatással, de az esetek többségében a 
településkép alakulásának passzív szemlélője lehetett csak, azt nem befolyásolhatta.  

2013. január 1.-től az építés-igazgatás rendszere jelentősen átalakult, az építésügyi hatóságok eljárásait 
gyökeresen új alapokra helyezve. A hangsúlyt a döntések előkészítésére és előkészítettségére, az eljárások 
rugalmasságára és kiszámíthatóságára helyezi. Ekkor lépett hatályba az építési törvény számos változása és 
a törvény végrehajtását szabályozó több kormányrendelet. A változások keretében bevezetésre került – 
többek között – két sajátos jogintézmény, a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárás. 
A polgármester – mint a hatáskör címzettje – a véleményezési eljárásban az engedélyezési eljárást 
megelőző, kötelező érvényű véleményt alkothat egy tervezett építési munkáról. Ahhoz, hogy az 
önkormányzat élhessen ezzel a sajátos jogintézménnyel,  önkormányzati  rendeletben kell 
meghatároznia azt a területet, amelyet érintő engedélyezési eljárást megelőzően a véleményezési eljárást le kell folytatni.  
A polgármesteri döntést – mint az önkormányzat településrendezéssel kapcsolatos egyéb döntéseit is – a 
főépítész készíti elő. Meglátásom szerint keretszerződés alapján csak akkor kellene kérni szakember 
közreműködését, ha felmerül konkrét településképi véleményezési ügy. A romos épületek bontásra való érettségét 
például egy megbízással összevontan célszerű megvizsgáltatni szakemberrel, amelynek következményeként az 
építésfelügyeleti hatóság felé jelezni lehet az intézkedés szükségességét és – ha a kormányhivatal nem tud eredményt 
elérni a bontási kötelezettség érvényesítését illetően – az önkormányzat hathatósan beavatkozhat a bontások 
végrehajtásába. 

Az Étv. a Településrendezési kötelezések következő előírásait tartalmazza: 
„29. § (1) bekezdés: Településrendezési kötelezettség körében 
a) beépítési kötelezettség, 
b) helyrehozatali kötelezettség és 
c) beültetési kötelezettség 

rendelhető el. 
(2) bekezdés: a települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatósági döntésében a 

tervszerű telekgazdálkodás, a beépítés helyes sorrendje és a településkép előnyösebb kialakítása 
érdekében a beépítetlen építési telkekre meghatározott időn belüli beépítési kötelezettséget 
állapíthat meg. Ha a tulajdonos a beépítési kötelezettségét nem teljesíti, az önkormányzat az 
ingatlant kisajátíthatja. Amennyiben az ingatlan tulajdonos a beépítési kötelezettségét nem tudja 
teljesíteni, úgy kérésére az ingatlant ki kell sajátítani. 

(3) bekezdés:      a   települési önkormányzat polgármestere jogszabályban (önkormányzati 
rendeletben) meghatározott esetekben és módon a településkép javítása érdekében az azt 
rontó állapotú építmények meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettségét írhatja elő 
önkormányzati hatósági döntésében. Az önkormányzat e kötelezettség teljesítéséhez anyagi támogatást 
nyújthat. A polgármester határozathozatal helyett hatósági szerződést köthet az ügyféllel. 

(4) bekezdés:    a települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatósági döntésében a 
közérdekű környezetalakítás céljából az ingatlan növényzettel történő meghatározott módon és 
időn belüli beültetési kötelezettségét írhatja elő. Ha e kötelezettség teljesítése az ingatlan 
rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó ráfordítást igényel, az 
önkormányzatnak a tulajdonos költségeit polgármestere önkormányzati hatósági döntésében 
meghatározott mértékben kell megtérítenie. 

(5) bekezdés: a településrendezési kötelezettségről szóló határozat közlésével egyidejűleg a képviselő-
testület megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a kötelezettség tényének ingatlan-nyilvántartásba 

  



történő feljegyzése érdekében. A kötelezettség megszűnését követően 15 munkanapon belül a 
képviselő-testület az erről szóló határozat közlésével egyidejűleg a kötelezettség tényének az 
ingatlan-nyilvántartásból való törlése érdekében megkeresi az ingatlanügyi hatóságot. 

(6) bekezdés:    a települési önkormányzat polgármestere - kormányrendeletben meghatározottak 
szerint - településképi kötelezés formájában önkormányzati hatósági döntéssel elrendelheti 
a) a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését, 
b) a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését. 

(7) bekezdés:  a helyi önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben a (6) bekezdés 
szerinti településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás 
elkövetőjével szemben 50 000 forintig terjedhető bírság kiszabását rendelheti el.” 

 
Részletes indokolás 

 
1. § 

 
Meghatározza azt a területet, amelyet érintő engedélyezési eljárást megelőzően a véleményezési eljárást le 
kell folytatni. Csanytelek esetében a „ht” jelű településvédelmi területet érdemes erre kijelölni. 

 
2. § 

 
Határozza meg, hogy a vélemény kiadását a polgármester  mikor alapozza a főépítész szakmai 
véleményére.  (Több jogszabály mellett a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet is változott. A településképi véleményezési eljáráshoz csak olyan 
tervtanácstól kérhető vélemény, mely megfelel a Kormányrendeletben szabott feltételeknek, nevezetesen, 
hogy tervtanács tagja csak mesterfokozatú képzésben szerzett szakképzettséggel (korábban egyetemi 
végzettséggel) és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személy lehet. Ezen túl a 
tervtanács tagját tiszteletdíj is megilleti, melyet a tervtanácsot működtető szervezetnek kell biztosítani. E 
helyett a nehézkes és költséges megoldás helyett a települési főépítész alkalmi megbízása  célszerű 
községünk esetében. 

3. § 
 

Az önkormányzatnak rendeletben kell megállapítani azt is, hogy mik az egyes eljárások részletes 
szabályai és a vélemény kialakításának szempontjai. A felsorolt szempontok felölelik a legfontosabb 
településképi elvárásokat. 

4. § 
 
A romos épületek nagy számára tekintettel  került sor ezen  szakasznak beiktatása a rendeletbe, amely  a 
szükséges intézkedések megtételében segíti a polgármestert a kötelezés szabályainak rendeleti 
megállapítása.  

 
5. § 

 
 

A záró rendelkezések az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint tartalmazza a rendelet-tervezet hatályba 
léptetése időpontja helyét és a hatályba lépésre utaló szöveget. A jogszabály kihirdetése és hatályba lépése között 
„kellő idő” áll rendelkezésre, mivel  felkészülést igényel az érintettek számára.   A rendelet-tervezet 
hirdetményben való közzététele biztosított volt,  iránta a település lakossága részéről egyenlőre érdeklődés 
nem mutatkozott. A rendelet hatályba léptetése határozott időpontjaként: 2014. augusztus 1. napját az  indokolja, 
hogy a rendelet-tervezet kihirdetésében és a hatályba léptetésében  igazodik a jogelvekhez.  A rendelet az 
önkormányzat honlapján és a közadattárban elérhető, a községi könyvtárban és a hivatalban 
megtekinthető, a település lakossága a helyi havonta megjelenő lapban, a Csanyi Hírmondóban kap jegyzői 
tájékoztatást a rendelet hatályba lépéséről. A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására 
jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, amely a rendelet kihirdetése időpontját a képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatában meghatározott formátumban tartalmazza. 



 
C s a n y t e l e k, 2014.  június 20. 
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