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Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének
20/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési eljárásról
Páty Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képvisel -testülete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörében, az épített környezet
alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, — figyelemmel az Étv.6/A.§ (1) bekezdésében, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökr l, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekr l
szóló 314/2012. (XI.8.) Kormány rendeletben, továbbá az építésügyi és építés-felügyeleti
hatósági eljárásokról és ellen rzésekr l, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI.8.) Kormány rendeletben foglaltakra — a településképi véleményezési eljárás
részletes szabályairól, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ
önkormányzati rendelet alkotja:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja Páty Község építészeti, településképi, illetve épített környezeti értékeinek
védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési
munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembevételével – a településképi, építészeti
illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefügg követelmények kiegyensúlyozott
érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.
A rendelet hatálya
2. §
(1)
(2)

(3)

E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Páty Község
közigazgatási területére terjed ki.
E rendelet el írásai nem vonatkoznak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellen rzésekr l, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokra,
amelyek esetében
a) az építészeti-m szaki tervdokumentációk el zetes min sítése a településrendezési és
építészeti-m szaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi,
illetve a területi építészeti tervtanács hatáskörébe tartozik, illetve
b) az építtet összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati
szakaszt kezdeményezett.
E rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre és
jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetre, aki (amely) az Önkormányzat
közigazgatási területén jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési
tevékenységet végez, vagy azzal összefügg építészeti-m szaki tervdokumentációt
készít.
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(4)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökr l, valamint
egyes településrendezési sajátos
jogintézményekr l szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet el írásait az e rendeletben
foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.

II. A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre
3. §
(1)
(2)

(3)

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni minden építési engedélyezési
eljárást megel en, a 2. § (2) bekezdésében felsorolt esetek kivételével. 1
Páty Község polgármestere (továbbiakban: Polgármester) településképi véleményezési
eljárását az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökr l,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekr l szóló 314/2012. (XI.8.)
kormányrendelet 22. § (4) bek. szerint folytatja le.
A településképi véleményét Páty Község polgármestere Páty Község önkormányzati
építészének (továbbiakban: F építész) szakmai álláspontja kikérésével adja ki.
A településképi véleményezési eljárás lefolytatása
4. §

(1) A településképi véleményezési eljárás az építtet , illetve az általa megbízott tervez (a
továbbiakban együtt: kérelmez ) által a polgármesteri hivatalhoz benyújtott, de a
polgármesterhez címzett, jelen rendelet 1. melléklete szerinti papíralapú kérelemére
indul. A kérelmez legkés bb a kérelem benyújtásáig a véleményezend építészetiszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az építésügyi hatósági
eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre melyhez a polgármesternek hozzáférést
biztosít.2
(2) A polgármester településképi véleményét a f építész készíti el .
(3) A településképi véleményezési eljárásban a polgármester a tervezett építési
tevékenységet engedélyezésre
a) javasolja
b) feltétellel javasolja
c) nem javasolja.
(4) A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell a f építészi szakvéleményt,
melynek tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklását.
(5) A településképi véleményt — a kérelem beérkezését l számított legfeljebb 15 napon
belül — meg kell küldeni a kérelmez nek, és (pdf formátumban) az (1) bekezdés szerint
megadott elektronikus tárhelyre is fel kell tölteni.
(6)3
(7) Ugyanazon ténybeli állapot mellett azonos építészeti megoldást tartalmazó építészetiszaki dokumentáció ismételten nem bírálható el
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Módosítva a 13/2014. (VI.26.) önk. rendelettel, hatályos 2014. június 27. napjától
Módosítva a 18/2014. (IX.16.) önk. rendelettel, hatályos 2014. szeptember 17. napjától
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Hatályát veszítve a 18/2014. (IX.16.) önk. rendelettel, hatálytalan 2014. szeptember 16. napjától
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(8)

A vélemény hatályát veszti, ha annak kiadásától számított 6 hónapon belül a
véleménnyel érintett ingatlanra vonatkozó, a vélemény tárgyát képez építési
tevékenységre I. fokú építéshatósági engedély nem kerül kiadásra.
A dokumentáció tartalma
5. §4

A településképi véleményezés részletes szempontjai
6. §
(1)

(2)

(3)

(4)

4

A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-m szaki
tervdokumentáció
a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelez el írásoknak,
b) ha volt akkor figyelembe veszi-e az el zetes tájékoztatás, illetve szakmai
konzultáció során írásba foglalt – a településképi illeszkedésre vonatkozó –
javaslatokat, véleményt.
A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – megfelel-e a
környezetbe illeszkedés követelményének,
b) megfelel en veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környez beépítés
adottságait, rendeltetésszer használatának és fejlesztésének lehet ségeit,
c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását,
vagy nem sérti–e egyéb vonatkozásokban a szomszédos ingatlanok
tulajdonosainak, használóinak a jogos érdekeit.
d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglév építmények
vítése esetén
da) biztosított lesz- vagy marad-e az el írásoknak és az illeszkedési
követelményeknek megfelel további fejlesztés, b vítés megvalósíthatósága,
db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel
kapcsolatos követelményeknek.
Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a földszinti alaprajz – a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefügg használat
sajátosságaiból ered en – nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan
mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszer használatát,
b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve
homlokzatainak településképi szempontból kedvez tlen megjelenését.
Az épület homlokzatának és tet zetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) azok építészeti megoldásai megfelel en illeszkednek-e a kialakult, illetve a
településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,
b) a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület
rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
c) a terv településképi szempontból megfelel javaslatot ad-e a rendeltetéssel
összefügg reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására,
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d)

(5)

a terv városképi szempontból kedvez megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti
és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy
e) a tet zet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tet felépítményei –
megfelel en illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.
A határoló közterülettel való kapcsolatot illet en vizsgálni kell, hogy
a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebb l
ered használata
aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és
annak biztonságát,
ac) megfelel en veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges
berendezéseit, m tárgyait, valamint növényzetét, illetve ebb l ered en
ad) 5
b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és
berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös
tekintettel, a térfigyel kamera rendszerre, a meglév , illetve a telepítend fákra,
fasorokra.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. §
(1)
(2)

Jelen rendelet a kihirdetését követ 14. napon lép hatályba és rendelkezéseit az ezt
követ en indult eljárásokban kell alkalmazni
A rendelet kihirdetésér l a helyben szokásos módon a jegyz gondoskodik.

Székely László
polgármester
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dr. Guba Zsolt
jegyz
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1. melléklet a 20/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
Páty község polgármestere településképi véleményezési eljárásához
Kérelmez
(építtet )

neve
értesítési címe
telefonszáma
e-mail címe

Felel s tervez

neve
tervezési jogosultságának száma
értesítési címe
(tervez iroda neve, címe)
telefon/fax száma
e-mail címe
neve
e-mail címe

Munkatárs

A tervezett és
véleményezésre
kért építési
tevékenység

helye, az
érintett telek

címe
helyrajzi száma
tárgya, rövid leírása:

rendeltetés meghatározása
ÉTDR azonosító:*
Nyilatkozom, hogy a fenti azonosítójú tárhelyhez az ÉTDR rendszerben Páty Község
Polgármesterének a hozzáférést ……. év ……. hó …… napján biztosítottam.
El zmények**:

nem érinti
érinti, a korábbi tervez neve:
* A kérelem mellékletét képez tervdokumentációra vonatkozóan
** tervvel kapcsolatos el zmények (településképi vélemények, hatósági engedélyek, korábbi tervek
stb.)
Szerz i jog:

Dátum:
_______________________________________
Kérelmez aláírása
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