
 

 

Jelen dokumentumban a településkép védelméről szóló 

45/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet-módosítás tervezetében 

(2020.március) szereplő legjelentősebb változásokat foglaltuk össze 

készítette:  

Épített Környezetért Felelős Igazgatóság --- Településrendezési Osztály 

2020. május 

0. Bevezető rendelkezések változnak  -------------------------------------------- (1-3. §) 

- a rendelet mellékletei változnak; 

- több fogalom pontosításra kerül illetve új fogalmak is megjelennek; 

1. A kerületi helyi védelem alá helyezési eljárás módosítása  ------------- (4-9/A. §) 

- a kerületi helyi védelmi eljárás megindításakor, a tervezetben javasoljuk 

megalapítani az ideiglenes védelem alá helyezés lehetőségét, amivel szeretnénk 

meg akadályozni a védendő érték elbonthatóságát a védelem alá helyezési 

eljárás lezárásáig; 

- továbbá a javasolt rendelet-módosítás 33 megjelölt épület kerületi helyi 

védelem alá kerül; 

2. A településképi szempontból meghatározó területek településképi 

követelményei  --------------------------------------------------------------------- (10-22. §) 

- a településképi szempontból meghatározó területek felsorolása; 

- településképi követelmények fajtái; 

- általános településképi követelmények (tömegformálás, tetőzet kialakítása, 

homlokzat kialakítása, kerítésre vonatkozó szabályok, támfalkerítés-, támfal-, 

mélygarázs kialakítás, zöldfelület kialakítás módja); 

3. Kiegészítő elemek és egyéb műszaki berendezések rendelkezései változnak 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- (23-25. §) 

- üzletjelzés, cégér, portál; 

- szerelt kémény, napelem, parabolaantenna, légkondicionáló berendezések, 

parapet- konvektor, bankjegy automata, épület kivilágítás; 

4. A településképi követelmények rendszere átstrukturálódik  ------ (26-38/F. §): 

- általános településképi követelmények; 

- további 3 féle terület-csoportosításban (TK-val és KÉSZ-szel összhangban) 

egyes meghatározó területekre vonatkozó követelmények; 

- ezeken a területeken belül, egyes részterületekre vonatkozó további 

követelmények; 

5. Egyes sajátos építményekre vonatkozó egyedi építészeti településképi 

követelmények  --------------------------------------------------------------------- (38.G-I.§) 

- energiaellátás és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak 

elhelyezésére vonatkozó követelmények módosulnak: 
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o a légkábel alkalmazásának követelményei,  

o vezeték nélküli hírközlési építmények létesítésének követelményei; 

o közmű, közvilágítás és közlekedés sajátos építményeinek követelményei 

közterületen; 

o úszóművek kialakítására vonatkozó követelmények; 

6. Reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó előírások módosulnak: 

- reklámok elhelyezésének követelményei; 

- reklámhordozók és tartóberendezéseik elhelyezésének követelményei 

utcabútoron; 

- egyes utcabútorokra és CityLight, valamint CityBoard formátumú eszközökre 

vonatkozó követelmények; 

7. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció (eljárás) változása 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- (39-40. §)  

- változnak a kötelező konzultációk esetei; 

8. Településképi véleményezési eljárás változása  -------------------------- (41-43. §) 

- a tervtanácsra alapozott vélemény mellett a tervezetben szerepel a csak 

főépítészi szakmai álláspontra alapozott véleményezési eljárás  

o a fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően;  

o meglévő épület külső megjelenését nem érintő esetekben;  

o élet- és balesetveszély elhárítás esetén; 

9. A településképi bejelentési eljárás változása  ----------------------------- (44-46. §) 

- alkalmazási kör változott; 

- belekerült a tervezetbe, hogy az eljárás költségmentes (44. §); 

- pontosítja a benyújtandó kérelem tartalmát; 

- pontosítja a bejelentési eljárás elbírálásának szempontjait; 

10. Településképi kötelezés és településkép-védelmi bírság eljárás változása

 ---------------------------------------------------------------------------------------- (47-48. §) 

- az eljárás esetei bővülnek; 

- bírság díjtételei emelkednek; 

- a bírságolható időszak rögzítésre kerül (visszamenőleg 5 évre is lehet 

bírságolni); 

11. Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszerre vonatkozó hatályos 

rendelkezések nem változnak  

 


