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Csanytelek Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
 

… ./… . (… . … . … .) önkormányzati rendelet-tervezete 
 

A településképi véleményezési eljárásról és a településképi kötelezésről 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az  épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 7. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
29. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26. §-ára, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi 
Ellenőrző és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság véleménynek kikérésével a következőket rendeli el: 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Településképi véleményezési eljárás alá vont terület 

1. §   

Csanytelek Község épített környezetének minőségvédelme és a településkép javítása érdekében településképi 
véleményezési eljárást kell lefolytatni építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárások keretében a 
község területén helyi  védelem alatt álló telkein.  
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

2. Településképi véleményezés részletes szabályai 

2. §   

(1) A településképi véleményezési eljáráshoz kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki 
tervdokumentációkkal kapcsolatban a településképi vélemény alapját Csanytelek Község megbízott főépítészének 
állásfoglalása képezi. 

(2) A véleményezéshez benyújtandó építészeti-műszaki dokumentációnak a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló mindenkor hatályos országos előírások szerinti munkarészeket kell 
tartalmaznia. 

(3) A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre 
a) javasolja, 
b) feltétellel javasolja, vagy 
c) nem javasolja. 

(4) A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell az eseti megbízott községi főépítész állásfoglalását, 
melynek tartalmaznia kell a vélemény részletes indokolását. 

(5) A településképi véleményt a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül meg kell küldeni a 
kérelmezőnek és elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre is 
fel kell tölteni. 

3. Településképi véleményezés részletes szempontjai 

3. §   

(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció 
a) megfelel-e a község településrendezési eszközeiben foglalt kötelező előírásoknak,  
b) figyelembe veszi-e a község településrendezési eszközeiben foglalt irányadó tervi elemeket,  
c) az irányadó elemektől eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, vagy 

településképi megjelenést eredményez-e.  
(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy: 
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a) a beépítés módja megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, vagy átalakuló környező beépítés 
adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit, 

b) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, vagy építmények 
kilátását, 

c) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, vagy meglévő építmények bővítése esetén biztosított 
lesz- vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, 
bővítés megvalósíthatósága. 

(3)   Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:  
a) építészeti megoldásaik megfelelően illeszkednek-e a kialakult, vagy a község településrendezési 

eszközei szerint átalakuló épített környezethez, 
b) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és 

használatának sajátosságaival, 
c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és 

kialakítására. 
(4)  A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy 

a) a tervezett építmény használata korlátozza-e vagy zavarja-e a közúti közlekedést, a gyalogos és a 
kerékpáros közlekedést és annak biztonságát, 

b) a tervezett építmény kialakítása megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges 
berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét,  

c) a terv tartalmaz-e közterületet érintő beavatkozást és az megfelelő-e településképi és használati 
szempontból, 

d) a közterület fölé esetleg benyúló építményrészek, szerkezetek és berendezések milyen módon 
befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő és a telepítendő fákra, fasorokra. 

4. Településképi kötelezés 

4. §   

(1) A helyrehozatali kötelezettségnek a polgármester ez-irányú önkormányzati hatósági jogerős döntése 
meghozatalától számított legfeljebb 1,5 éven belül eleget kell tenni. 

(2) A polgármester az építésfelügyeleti hatóság megkeresésével kezdeményezheti a településen lévő leromlott 
műszaki állapota miatt helyrehozatalra alkalmatlan építmények bontását. 

(3) A polgármester kezdeményezheti azoknak a telkeknek a kisajátítását, amelyekre vonatkozóan az 
építésfelügyeleti hatóság bontási kötelezettséget rendelt el, de a kötelezettség teljesítése a megadott határidőre 
nem történt meg. 

(4) A (3) bekezdés szerint kisajátított vagy kivásárolt ingatlanon a bontás elvégzendő és az újbóli beépítésig 
terjedő átmeneti időszakban az építési telek, vagy művelésből kivont földrészlet fásított területként vagy 
mezőgazdasági célra hasznosítandó. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

5. Hatályba léptető rendelkezés 

5. §  

E rendelet 2014. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
 Forgó Henrik Kató Pálné 

 polgármester  jegyző 
 
Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése: ……………………… 
 
 
 
  Kató Pálné  
  jegyző 


