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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

I.  Településképi rendelet megalkotása 
 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) értelmében 
a Képviselő-testületnek önkormányzati rendeletet kell alkotnia a város jellegzetes arculatának 
megóvása és alakítása érdekében, széleskörű konszenzus bevonásával. 
A készítendő rendelet tartalmi követelményeit, alkalmazásának módjait és a rendelet-tervezet 
államigazgatási eljárási rendjét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban Tkr.) határozza meg. A reklámok elhelyezésének és véleményezésének 
szabályozását a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet (Rkr.) alapján kell 
meghatározni. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésével 
egyidejűleg a Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 31/2015. (IX.03.) 
(továbbiakban: HÉSZ) önkormányzati rendelet településképi rendelkezéseit, valamint a 
reklámok elhelyezését, a településképi véleményezési- és bejelentési-, valamint a 
településképi kötelezési eljárásokról szóló önkormányzati rendeleteket is hatályon kívül kell 
helyezni.  
A megalkotásra kerülő településképi rendeletet a hatályos településrendezési eszközökkel 
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) együtt kell alkalmazni 
Kistarcsa Város közigazgatási területén valamennyi építési tevékenység során, így az építési 
engedély köteles, az építési engedély nélkül vagy bejelentés alapján végezhető építmények 
építése vagy tervezés, és a reklámok, reklámhordozók, cégjelzések elhelyezése esetén. 
A rendelet-tervezet társadalmi és államigazgatási egyeztetése a Trk. 29/A. § és 43/A. § 
paragrafusai szerint és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (III.30.) 
önkormányzati rendelet alapján megtörtént. A partnerektől határidőn belül vélemény nem 
érkezett. 
Az államigazgatási szervektől az alábbi vélemények érkeztek: 

 

  



Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítészétől érkezett vélemény a jogszabályszerkesztési 
szabályok betartására hívja fel a figyelmet, valamint javasolja a fogalommagyarázat 
kiegészítését. A rendelet-tervezet a véleményben foglaltaknak megfelelően javításra került. 
 

A Tkr. 43/A. § (6) bekezdésében megjelölt az állami főépítészen kívüli, egyéb véleményező 
szervek, azaz a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős 
miniszter és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az előírt 21 napos határidőben nem adott 
véleményt. 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  

„17.§ (2) 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.” 
 

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Megvalósíthatóvá válik a településkép hatékonyabb védelme, a gyakorlatban jobban 
értelmezhető és alkalmazható szabályok kerülnek elfogadásra. 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Kis mértékben nőnek az adminisztrációs terhek.  
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A rendeletalkotás szükségességét és a rendeletalkotásra szabott határidőt a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2) bekezdés b) pontja írja elő.  
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A rendeletalkotás elmaradása esetén a Képviselő-testület mulasztásos jogsértést valósítana 
meg, és hatályos rendeletei nem felelnének meg a magasabb rendű jogszabályok 
rendelkezéseinek.  
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 

II.  A Helyi Építési Szabályzat harmonizációjával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
lezárása 

 

A Tktv. 14. § (1) pontja alapján a településképi rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 
egyéb önkormányzati rendeletben szereplő településképi követelményeket és településkép-
érvényesítési eszközöket nem lehet alkalmazni, ezért szükséges a településképi rendelet és a 
Helyi Építési Szabályzat harmonizációja. Az ezzel kapcsolatos partnerségi egyeztetés a Tkr. 
29/A. §-ának és a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 13/2017 (III.30.) önkormányzati rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően megtörtént. A polgármester a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyeken 
és módon tájékoztatta a partnereket. A partnerektől az előírt határidőben észrevétel nem 
érkezett.  



A Tkr. 32. § (6a) e) pontja szerint, ha a településképi rendelettel történő összhang 
megteremtése érdekében történik településrendezési eszköz módosítása, akkor annak 
egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik. 
 
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testülettől az alábbi döntések meghozatalát. 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a településkép 
védelméről szóló, …./2017(….) önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi rendeletre 
tekintettel végrehajtandó Helyi Építési Szabályzat harmonizációval kapcsolatos, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A §-a, és a településfejlesztéssel és a 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 13/2017. (III.30.) 
önkormányzati rendelet szerinti partnerségi egyeztetést lezárja. A képviselő-testület 
felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze az állami főépítészi eljárást. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 

 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

 
 
Kistarcsa, 2017. november 30. 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 


