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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. június 23-án hatályba lépett a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (továbbiakban: Törvény).
A törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos
településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy
−
−
−

egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei,
a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek
meghatározva.
az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel
elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.

A Törvény 16. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének legkésőbb 2017.
évben meg kell alkotnia a településképi rendeletét.
A településképi rendelet
−
−
−
−

az építési tevékenységgel érintett építmények - ideértve a sajátos építményfajtákat is - településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,
a - településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt - településképi szempontból meghatározó területekre,
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti helyi
építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,
a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv elkészült.
A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) előírásai és Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselőtestületének 157/2014. (VIII. 27.) számú határozatával elfogadott Őrbottyán Város Önkormányzat
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai szerint
(továbbiakban Szabályzat) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elfogadására
– a helyi építési szabályzathoz hasonlósan – több lépcsős partnerségi és államigazgatási egyeztetést
követően kerülhet sor.
A Rendelet és a Szabályzat előírásait figyelembe véve a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésének előzetes lakossági tájékoztatására a 2017. június 16-án megrendezett
lakossági fórumon és egy internetes kérdőíven keresztül került sor. Az egyeztetett munkaanyagot a
település lakossága a 2017. szeptember 8-án tartott lakossági fórumon és a helyben szokásos módokon véleményezhette. Az arculati kézikönyvet és településképi rendeletet érintő vélemény nem érkezett.
Az államigazgatási szerveknek a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen volt lehetőségük véleményezni 2017. szeptember 27-ig. A vélemények az előterjesztés mellékletét
képezik.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megfelelőnek találta a véleményezési anyagokat. Az állami
főépítészi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal észrevételeit alapján átgondolásra és módosításra került a rendelet-tervezet.
A Rendelet által előírt államigazgatási szervek adatszolgáltatása és határidőben beérkezett észrevételek alapján elkészült Őrbottyán településképi arculati kézikönyve és a hozzá kapcsolódó településképi
rendelete, amely az előterjesztés mellékletét képezi. Ezzel együtt az egyeztetési szakasz lezárult.
A Törvény 14. § előírja, hogy a helyi építési szabályzat településképi követelményeit, valamint az építészeti örökség helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendeletet 2017. 2017.
december 31-ig lehet alkalmazni, továbbá új településképi követelményt csak a településképi rendeletben lehet meghatározni.
A településképi rendelet elsősorban a helyi építési szabályzatból törlendő településképi követelményekre vonatkozó előírásokat tartalmazza az alábbiak szerint:
−
−

−

−

−
−
−

Az egyes homlokzatmagasságok nem haladhatják meg az építési övezetre vonatkozó épületmagasság 1,25-szeresét.
A beépítésre szánt területeken - az átalakuló városközponti, gazdasági területek kivételével az épületek fő tömegének kialakításánál csak 30-45 fok közötti tetőhajlásszögű magastetős
megoldást lehet alkalmazni az utcafrontról láthatóan. A magas tetős épület héjalása csak égetett agyagcserép, vagy betoncserép lehet, mely piros, barna, sötétzöld és antracit színben és
ezek árnyalataiban megengedett
Az építményeken a hagyományos homlokzatszínezés és tetőfedési anyagok, színek alkalmazására kell törekedni. Ennek biztosítása érdekében a beépítésre szánt területeken – az átalakuló városközponti, gazdasági területek kivételével - a falfelületek természetes anyagból (fa,
tégla, kő, vakolat) készüljenek.
Ha legalább 16 m telekszélesség biztosított és az építési telek környezetben is a szabadon álló beépítés alakult ki, akkor az új épület kialakításakor szabadon álló beépítés kell alkalmazni.
Az oldalhatáron álló beépítési módú lakóövezetekben szabadon álló beépítés az egyéb feltételek betartása mellett akkor valósítható meg, ha a legalább 16 m telekszélesség biztosított.
Lakótelken létesülő épületek főtetőgerinc vonalát az oldalsó telekhatárral párhuzamosan kell
kialakítani.
Az épületeknek illeszkednie kell a szomszédos épületek által meghatározott utcaképhez.
A kötelezően kialakítandó utcafronti kerítések legfeljebb 2,0 m magasak, legfeljebb 50 cm
magas lábazattal rendelkezők, vagy lábazat nélküliek lehetnek és legalább 50 %-os átláthatóságot biztosítsanak.

Kérem, tanulmányozzák át az előterjesztés mellékleteit, és véleményezzék azokat.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

A Képviselő-testület a tárgyi ügyekben a véleményezte a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet egyeztetési anyagát.
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3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

-

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2014. (VIII. 27.) számú határozatával elfogadott Őrbottyán Város Önkormányzat településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE

Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése alapján
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet megalkotásával a magasabb szintű építésügyi jogszabályokkal összhangban korszerű
keretek között kerül meghatározásra települési követelmények. Az új szabályozási környezet rövidtávon megnehezíti a helyi szabályzat áttekinthetőségét, a tervezők, illetve ügyfelek tájékoztatását,
azonban hosszabb távon elősegítheti a településkép szabályozott átalakulását, változását. Az arculati
kézikönyv a települést bemutató imázs építő kiadványként is felhasználható.
Környezeti, egészségi következményei:
A településképi követelmények külön rendeletben történő meghatározása és a rendelet szabályait
vizuálisan is bemutató arculati kézikönyv pozitív hatást gyakorolhat a település környezet alakítására.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet elfogadásával 4 új eljárás kerül bevezetésre, amely növeli a hivatal adminisztrációs terheit.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotását a magasabb rendű jogszabályok előírják. A rendelet elfogadásának elmaradása esetén a képviselő-testület mulasztásos törvénysértést követ el, továbbá egy szabályozatlan
környezetet teremt az építésügyi eljárások helyi alkalmazás során.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához települési főépítészt kell alkalmazni, amelynek költségeit az önkormányzatnak kell viselnie. Az új eljárások lefolytatása a polgármesteri hivatal műszaki és beruházási irodájának működésébe beilleszthetők.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZATI-JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének……./2017. (XI. 29.) számú határozata a
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése vonatkozásában
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a) Őrbottyán településképi arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének egyeztetési
szakaszát lezárja.
b) a határozat mellékletét képező Őrbottyán településképi arculati kézikönyvét elfogadja.
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7. RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló …/2017. (…)
önkormányzati rendelet-tervezetének szövege az előterjesztés mellékletét képezi.

Részletes indokolás
1-2. §
Az általános és értelmező rendelkezésekben kerül megfogalmazásra a rendelet megalkotásának célja, valamint a rendelet értelmezéséhez szükséges fogalom meghatározások.
3. §
A § a helyi védelem célját és típusait határozza meg. Az 1. mellékletben meghatározott helyi védelem
alatt álló építészeti örökségek a hatályos helyi építési szabályzatból kerültek átemelésre.
4-8. §
A §-ok a helyi védelemmel kapcsolatos szabályokat rögzíti. Meghatározásra kerül a hely védelem alá
helyezés, és a védelme megszüntetésének eljárási szabályai, a védettség megalapozottságát alátámasztó értékvizsgálat elkészítésének módja és tartalmi követelményei, valamint a védelem alatt álló
érték megjelölésének módja.
9. §
A § a helyi védettséggel összefüggő korlátozások és kötelezettségek kerülnek megfogalmazásra.
10. §
A § a helyi védelem alá helyezett értékekről vezettet nyilvántartás vezetését írja elő, annak tartalmi
követelményeivel együtt.
11-12. §
A §-ok a helyi egyedi védelem alá helyezett értékek helyrehozatali kötelezettségét és a hozzá nyújtandó önkormányzati támogatásokat rögzíti.
13-15. §
A §-ok a helyi védelem alá helyezett értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelményeket határozzák meg.
16. §
A § a településkép szempontjából meghatározó területeket határozza meg. A kijelölt területek a település teljes közigazgatási területét lefedik, az egyértelmű szabályok meghatározása érdekében.
17. §
A § a településkép szempontjából meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelményeket határozza meg, amelyek a helyi építési szabályzatból kerültek átvételre.
18-20. §
A §-ok a településkép szempontjából meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti követelményeket tartalmazza. Az előírások a helyi építési szabályzatban rögzített követelményeket pontosítja
a településkép szempontjából meghatározó területekre.

21. §
A § a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alkalmas területeket határozza meg.
22-23. §
A §-ok a reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelményeit határozza meg.
24. §
A § az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre vonatkozó szakmai konzultáció szabályait
rögzíti.
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25-27. §
A §-ok az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásához kapcsolódó településképi véleményezési
eljárás lefolytatásának esetköreit, a benyújtandó kérelem tartalmi követelményeit, és az eljárás részletes vizsgálati szempontjait fogalmazza meg.
28-31. §
A §-ok az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásához nem kötött építési tevékenységekhez kapcsolódó településképi bejelentési eljárás lefolytatásának esetköreit, a benyújtandó kérelem tartalmi
követelményeit, és az eljárás részletes vizsgálati szempontjait határozza meg.
32. §
A § A településképi követelmények megszegésének eseteit és jogkövetkezményeit rögzíti meghatározva a különböző esetekben kiszabható bírságok összegének mértékét.
a szociális alapszolgáltatások formáit, jogosultsági feltételeit határozzák meg, továbbá rendelkeznek
arról, hogy az egyes ellátásokat milyen esetekben kell külön eljárás nélkül nyújtani, illetve mikor kell
megszüntetni azokat.
33. §
A § a rendelet hatályba lépését, és a kapcsolódó önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezett
előírásait határozza meg.

Őrbottyán, 2017. november 3.
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