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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 

 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-133     Fax: (28)-470-357 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 
 
 
Tárgy: Kistarcsa Város településképi véleményezési eljárását, valamint településképi 
bejelentési és kötelezési eljárását szabályozó rendeletek megalkotása 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

Kistarcsa Város közigazgatási területén az építési tevékenységek szabályozására ma csak 
egyfajta eszköz áll rendelkezésre, a helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSz). Az 
érvényes jogszabályok szerint korlátozott a HÉSz által szabályozható építési tevékenységek 
köre, és a város építési tevékenységeinek kontrollját Gödöllő Város jegyzője látja el, aki az 
építési engedélyezési eljárásokat lefolytató hatóságot vezeti.  

A főutak mentén a város látványa ma igencsak kaotikus képet mutat a sok össze-vissza 
kihelyezett reklámtábla miatt, amire ma nincs hatása az Önkormányzatnak, és több olyan más 
építési tevékenységre sincs, amely igencsak meghatározó Kistarcsa városképi 
megjelenésében. 

Az építési tevékenységek önkormányzati ellenőrzésének fokozására, a kedvezőbb városképi 
megjelenés kialakítása érdekében javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a város 
fontosabb területein, az építési engedélyezési eljárásokat megelőzően, az építési 
tevékenységek kontrolljára településképi véleményezési eljárás lefolytatását, az engedélyhez 
nem kötött építési tevékenységek kontrolljára településképi bejelentési eljárás és 
településképi kötelezési eljárás lefolytatását lehetővé tevő rendeleteit alkossa meg. 

Mindkét rendelet, első sorban a város központi és stratégiailag fontosabb területein, lehetővé 
teszi majd a polgármester számára, hogy a főépítész javaslata alapján véleményezze az 
engedélyköteles és a nem engedélyköteles építési tevékenységeket, amelyet az előbbi esetben 
az építéshatóságnak kötelessége figyelembe venni.  

A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról önálló rendelet megalkotása szükséges. Ezen 
rendelet előkészítése folyamatban van, azonban a Kistarcsán keresztül vezető országos főutak 
esetében egyeztetés szükséges az utak kezelőjével, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, ezért a 
rendelet későbbiekben kerül a testület elé. 

A településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárásokról szóló – jelen előterjesztés 
mellékletét képező – rendelet-tervezetben azonban már megjelenik a reklámok, 
reklámhordozók kihelyezése, mint a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó tevékenység. 
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A fentiek alapján szükséges tehát a mellékelt rendelet-tervezeteknek megfelelő helyi 
szabályozás megalkotása. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 

c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 

A fentiek alapján a Rendelet módosításához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 

aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
 A település egységes képe, megjelenése érdekében megalkotott szabályozás. 

ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nem értelmezhető környezeti, egészségi hatás a rendeletek megalkotásának 

következményeként. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 Új, adminisztratív jellegű feladatok megjelenése. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A rendeletek megalkotása nélkül a városkép szabályozása nem lehetséges. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

 Rendelkezésre állnak. 
Az előzmények megtárgyalása után kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét 
képező rendelet-tervezetek elfogadását: 

 

Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a településképi 
véleményezési eljárásról szóló …/2015. (...) önkormányzati rendeletét, valamint a 
településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló …/2015. (...) 
önkormányzati rendeletét. 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2015. április 17. 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 


