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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Országgyűlés a települések jellegzetes arculatának megóvása, az épített és természeti 

értékek védelme és a jó építészeti minőség biztosítása végett megalkotta a településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt, melynek 1.§ a) pontja szerint „egy önkormányzati 

rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei”. 

A településképi rendelet (TKR) készítésével párhuzamosan a helyi építési szabályzatokat és 

reklám-rendeleteket felül kell vizsgálni, és a településképre, helyi védelemre és a reklámokra 

vonatkozó rendelkezéseit törölni kell – ezekről a TKR-ben szükséges rendelkezni. 

Jánossomorja Város településrendezési eszközeit felülvizsgálta, új szerkezeti tervét és helyi 

építési szabályzatát a 173/2017.(XI.29.) Kt. határozatával ill. a 21/2017.(XI.29.) Kt. 

rendeletével alkotta meg, figyelembe véve a településképre vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

A TKR-tervezet a fent hivatkozott törvényben, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben, 

valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 

elkészült, az egyeztetési eljárása a jogszabályokban foglaltak szerint lezajlott. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság véleményében javasolta a listáján lévő összes 

egyedi tájérték, az országos jelentőségű természeti területek, valamint a nemzeti ökológiai 

hálózat elemeinek feltüntetését és térképi ábrázolását. A TKR így kiegészül a teljes 

közigazgatási területre vonatkozó térképpel - ábrázolva a védett természeti területeket, valamint 

az ezeket felsoroló melléklettel. A javasolt egyedi tájértékek között az országos védelem alatt 

álló műemlékek, számos magántulajdonú épület és építmény, ezen rendelet függelékében 

egyébként is helyi védelemre javasolt önkormányzati épület, fa és fasor szerepel. A javaslatokat 

köszönettel vesszük, 2018-ban áttekintjük, és a függelékbe – a rendelet módosítása nélkül – 

átgondolás után felvehetők. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság véleményében kérte a teljes település ellátását 

biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak 

elhelyezésére elsősorban alkalmas területek meghatározását és építészeti műszaki 

paramétereinek keret-szabályozását. Ezen szabályokat a rendelet-tervezet 9. fejezete 

tartalmazza. 

Az Állami Főépítész megállapította, hogy a rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelő formában és tartalommal készült, elfogadását javasolja. 
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HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

Társadalmi hatása: a város arculatának alakulása, az építészeti elvárások, az épített és 

természeti értékek helyi megválasztása a településképi rendelet nyomán a helyi közösség 

feladatává és felelősségévé válik, így a lakosság lakóhelyéhez kötődő társadalmi közérzete 

kedvezően alakul. 

Gazdasági, költségvetési hatása: a helyi védett értékek felújításának támogatása az éves 

költségvetésben biztosítható. 

Környezeti, egészségügyi hatása: Az épített környezet minőségi alakítása, a védett értékek 

kijelölése, óvása, a természeti értékek ápolása jelentős egészségügyi, és főleg környezeti 

javulást eredményezhet. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1.§ a) pontja 

szerint „egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép 

védelmének elemei”. 

Amennyiben a településképi rendelet-megalkotási kötelezettségét a város nem teljesíti, 

mulasztásos jogszabálysértést követ el. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok 

adottak. 

 

 

Indoklás 

A 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet és a 104/2017.(IV.28.) 

Korm. rendelet szerint a településképi rendeletet minden önkormányzatnak 2017. december 31-

ig meg kell alkotnia. 

 

Részletes indoklás 

 

1-5.§: A rendelet célját és hatályát tartalmazza 

6.§: A jelen rendeletben alkalmazott, egyéb jogszabályban nem értelmezett fogalmak 

értelmezése 

7.§: a rendelet mellékleteit és függelékeit sorolja fel 

8-16.§: a területi védelemre vonatkozó általános szabályokat tartalmazza 



4 
 

17-21.§: a helyi területi védelem lehatárolását és a vonatkozó szabályokat tartalmazza 

22-29.§: a helyi egyedi védelemre vonatkozó szabályokat tartalmazza 

30.§: a településképi szempontból meghatározó területeket rögzíti 

31.§: az építmények anyaghasználatára vonatkozó általános szabályokat rögzíti 

32-37.§: a településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi 

építészeti követelményeket tartalmazza 

38-39.§: az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésének szabályairól szól 

40-45.§: a reklámhordozók kialakítására, elhelyezhetőségére vonatkozó szabályokat 

tartalmazza 

46-47.§: a kötelező szakmai konzultáció rendjét, feltételeit, szabályait tartalmazza 

48.§-49.§: a településképi véleményezési eljárás rendjét tartalmazza 

50.§: felhatalmazza a polgármester, hogy külön rendelet alapján tervtanácsot működtethet. 

51-57.§: a településképi bejelentési eljárás szabályairól szól 

58-59.§: a településképi kötelezési eljárás szabályait tartalmazza 

60-61.§: a településképi bírság esetköreit, mértékét és a kiszabás behajtás módját szabályozza 

62.§: a védett értékek megóvásához nyújtható önkormányzati támogatás módját, mértékét 

szabályozza 

63.§: a rendelet hatályát és a hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát vesztő rendeleteket sorolja 

fel. 

A rendelet-tervezet 4 mellékletet és 1 függeléket tartalmaz. 

 

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy Jánossomorja Város Településképi rendeletét 

szíveskedjék elfogadni.  

 

 

Jánossomorja, 2017. december 12. 

 

 

                                                                                                                    Lőrincz György s.k. 

                                                                                                                          polgármester 

 

 

 


