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1 .  N a p i r e n d  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S   

településképi rendelet felülvizsgálata, módosítása 

 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2017-ben elfogadta a településkép védelméről 

szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: településképi rendelet). 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 2021. január 1-jétől, illetve 2021. március 1-i 

hatállyal ismét módosult. 

 

A Korm. rendelet 2021. március 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében: 

„26/B. § (1a) A polgármester - a településképi rendeletben meghatározott részletes eljárási szabályok 

szerint - településképi bejelentési eljárást folytat le 

a) az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a 

továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás) tekintetében, és 

b) a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-elhelyezési kormányrendeletben 

szereplő általános elhelyezési, és a településképi rendeletben szereplő különös településképi 

követelmények vagy - különös településképi követelmények meghatározásának hiányában - a reklám-

elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési követelmények érvényesítése 

érdekében.” 

"26/C.§ (3) Ha a rendeltetésváltozás megfelel a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek, 

a polgármester kérelemre - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - 15 napon belül 

hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység 

rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei 

számának megváltozásáról és az új rendeltetés számáról." 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2021. január 1-jétől hatályos rendelkezései 

értelmében: 

11. § (1) Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket 

megsértette, az önkormányzat polgármestere (főpolgármestere) figyelmeztetést tartalmazó döntésében 

– megfelelő határidő biztosításával – felhívja a jogsértőt a jogszabálysértés megszüntetésére. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén az önkormányzat polgármestere 

(főpolgármestere) településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági döntéssel – a 

jogsértőt a településképi követelmények teljesítésére kötelezi, egyidejűleg – ha a településképi rendelet 

lehetőséget biztosít településkép-védelmi bírság kiszabására – a kötelezettet településkép-védelmi 

bírság megfizetésére is kötelezi. A településkép-védelmi bírság közigazgatási bírságnak minősül, 

melynek legkisebb összege 100 000 Ft. 

 

A településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati rendeletét 30-31.§-ai tartalmazzák 

a településképi bejelentési eljárásra vonatkozó szabályozást. Tekintettel arra, hogy a településképi 

bejelentési eljárások esetköre bővült (új esetkör: rendeltetési egység számának megváltozása) valamint 

magasabb színtű jogszabály a településkép-érvényesítési eszközökre vonatkozó előírásokat 

módosította (új eljárási elem: hatósági bizonyítvány kiállítása) szükséges a településkép védelméről 

szóló helyi rendeletünkben a településképi bejelentési eljárás alkalmazási körére, a településképi 

bejelentési eljárás részletes szabályaira vonatkozó rendelkezések, valamint a településképi bírságra 

vonatkozó rendelkezések módosítása.  

 

A Korm. rendelet 43/A. § (1) bekezdése értelmében az új kézikönyv és településképi rendelet 

készítése, valamint módosítása során a 28.§-t és 29.§-t, valamint a (2)–(10) bekezdést kell alkalmazni. 

 

A Korm. rendelet 28.§-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 
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28. § (1) A koncepciót, a stratégiát, a településrendezési eszközöket, a kézikönyvet és a településképi 

rendeletet a polgármester, illetve a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) egyezteti a 

partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a 9. melléklet szerinti érintett államigazgatási szervekkel, 

– a kézikönyv és a településképi rendelet kivételével – az érintett területi és települési 

önkormányzatokkal. 

(2) A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a 

továbbiakban: partnerek) történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat 

jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. 

(4) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv, településképi rendelet vagy azok 

módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve ha a módosításra a 

magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt 

van szükség. 

 

A Korm. rendelet 29.§-a az alábbiakat írja elő: 

29.§ Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával, a 29/A. § és az e fejezetben 

meghatározott határidők figyelembevételével – az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a partnerségi 

egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza: 

a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, 

b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá 

nyilvántartásának módját, 

c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendjét, 

d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet 

nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. 

 

A Korm. rendelet 43/A.§ (2)-(0) bekezdései értelmében: 

(2) A polgármester 

a) a kézikönyv és településképi rendelet készítésének megkezdéséről a 29/A. § (1) vagy (3) bekezdése 

szerinti helyen tájékoztatja a partnereket, 

b) adatszolgáltatási kérelmet küld a 9. mellékletben szereplő azon államigazgatási szerveknek, 

amelyek adatai szükségesek a kézikönyv kidolgozásához. 

(3) A kérelem átvételétől számított 21 napon belül az államigazgatási szerv teljesíti a 9. melléklet 

szerinti adatszolgáltatási témakörben adatszolgáltatási kötelezettségét, és felhasználásra biztosítja a 

kézikönyv készítéséhez szükséges adatokat. 

(4) A partnerek a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél a 29/A. § (1) bekezdése vagy (7) 

bekezdés b) pontja szerint javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak. 

(5) A kézikönyv a (3) bekezdés szerinti javaslatok, észrevételek figyelembevételével, az önkormányzati 

főépítész közreműködésével készül. 

(6) A polgármester az elkészült 

a) kézikönyv és településképi rendelet tervezetét partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (1) 

vagy (5) bekezdése szerinti helyen, a kézikönyv és a településképi rendelet módosításának tervezetét 

partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (1) vagy (6) bekezdése szerinti helyen, 

b) kézikönyvet véleményezésre megküldi a Magyar Építész Kamarának, a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóságnak, az illetékes nemzeti park igazgatóságnak, a világörökségi, műemléki és 

régészeti egyeztetési szakterület tekintetében az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalnak, honvédelmi és katonai rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért 

felelős miniszternek, 

c) településképi rendeletet véleményezésre megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, az illetékes nemzeti park 

igazgatóságnak, a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében az 

örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, honvédelmi és katonai 

rendeltetésű terület érintettsége esetén a honvédelemért felelős miniszternek. 

(7) A (6) bekezdés szerint megküldött tervezetet a (6) bekezdésben meghatározott szervek – a (9) 

bekezdés szerinti feltöltést követő naptól számított – 21 napon belül véleményezik. A partnerségi 

véleményezésre a 29/A. § (7) bekezdés b) pontja az irányadó. 
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(8) A polgármester az elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el 

nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve az elfogadott 

vélemények alapján a kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet tervezetében javasolt 

módosításokat. 

(9) A (2) és (6) bekezdések szerinti államigazgatási szervekkel történő egyeztetés a Lechner 

Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történik. A polgármester gondoskodik a 

kézikönyv és a településképi rendelet digitális egyeztetési felületre történő feltöltéséről. A feltöltésre 

kerülő szöveges dokumentumokat pdf vagy odt formátumban, a térképi munkarészeket pdf 

formátumban kell biztosítani. A digitális egyeztetési felületen keresztül biztosítani kell legalább a 

kézikönyv és a településképi rendelet elérhetőségét, véleményezését és a kidolgozásért felelős szerv 

számára a vélemények elérését. 

(10) A véleményezésre jogosult szervek véleményének digitális egyeztető felületre történő feltöltéséről 

a véleményező szerv gondoskodik, a feltöltésre kerülő szöveges dokumentumokat pdf vagy odt 

formátumban kell biztosítani. 

 

A településképi rendelet módosítása egyeztetési eljárásának helyi szabályait a partnerségi 

egyeztetésről szóló 5/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet – a fent  ismertetett előírások figyelembe 

vételével - szabályozza. 

 

A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében előírtaknak 

megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására az SZMSZ-ben és a partnerségi egyeztetésről szóló 

önkormányzati rendeletben rögzítettek szerint a www.bank-falu.hu honlapon, valamint az 

önkormányzat hirdetőtábláján közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az érintettek tudomást 

szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről, és a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető 

legyen. 

 

 

Bánk, 2021. március 2. 

 

  Torma Andrea 

  polgármester 

 

http://www.bank-falu.hu/
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……/2021. (III…...) h a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírusvilágjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a 

képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi határozatot hozom: 

 

Bánk Község Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 14/2017. (XII.26.) önkormányzati 

rendeletét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása miatt, illetve a magasabb szintű jogszabályokkal való 

összhang megteremtése érdekében módosítani szükséges. 

 
A veszélyhelyzetben hatályos szabályozás értelmében a Polgármester – külön képviselő-testületi 
határozat nélkül – jogosult a partnerségi egyeztetésről szóló 5/2017.(V.8.) önkormányzati rendelet 
alapján a rendelet módosítással kapcsolatos partnerségi egyeztetést lefolytatni.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 


