
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (tr. l3') önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési eljárásról

Szada Nagyközség Öntonnányzat (a továbbiakban: Önlrolmányzat) Képvise]ő- testülete aZ

épített kömyezet alakításáól és védelméÍől s7ő1ő 199'7' évi T.XXVTTI. törvény (a
továbbiakban: Etv') 62.$ (6) bekezdés 7' pontjában szerep1ő felhatalmazás aiapjrin
figyelemmel az Etv.6/A.$ (1) bekezdésében. a telepiilésfejlesztési koncepcióról' az integrált
telepiilésfejlesztési stratégifuól és a telgpülésrcndezési eszközökől' va1amint egyes
te]epülésrendozési sajátos iogintézményekről szóló 3l4l2012. (XI'8') Komány lende1etben,
továbbá az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokól és ellenőrzésekről. valamint
az építésügyi hatósági szolgátatásról szóló 31212012' (Xl.8.) KomrínyrendeJetben foglaltaka

- a településképi véleményezési e1jfuás lészletes szabályairól a következő önlormrányzati
rendelet alkotja.

ÁLTALÁNoS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja
1.$

A rendelet célja Szada nagyközség építészeti' településképi, i]letve tetmészeti értékeinek
véde]me és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési
mrinkáktal kapcsolatban a helyi adottságok figye1embevételé\'el - a váIosépítészeti
illeszkedéssel és a településfejlesztési céIokl<al összefliggő követelmények kiegyeDsúlyozott
érvényesítése' összességében aZ épített kömyezet esztétikus kialakítása'

A rendelet hatálva
2.S

(1) A rendelet területi hatálya a (2) bekezdésben fog1a1tak kivételével szada község
közigazgatási területére terjed ki.

(2) A lendelet szemé]yi hatálya kite{ed minden telmészetes személyre, jogi szerrrélyre és
jogi személyiséggel nem rendelkező szelvezete, aki/ame1y Szada község közigazgatási
területén .iogszabályban építésügyi hatósági engedé]yhez kötött építési tevékenységet
végez, vagy azzal összefiiggő építészeti-múszaki ter''dokumentiíciót készít.

(3) A településfei]esaési koncepcióról az integrált településfej]esztési stratégifuól és a
lelepüléslendezési eszközökől' valamint egyes településlendezési sajátos
jogintézményekről szóló 3 l4l2012.(XI.8.) KoIm. rendelet előíIásait ajelen rendeletben
fog1alt kiegészítéselikei együtt kell alkalmazni'



A TELEPÜLÉSKÉPI vÉLEMÉNYEzÉsI ELJÁRÁS

A telepiilésképi vóleményhez kötött engedélyezési eljárások
3.$

(1) A jelen rendelet előírásai szelint - a 'l' s alatti terü]etekcn ill' az a) c) pontokban
felsoro1t építési muntáka vonatkozóan - építési engedélyezést megelőzően -

teleptilésképi véleményezési e]járást kell lefolÍatni.
a) új építnény építésére,
b) meglévő építmény, építési engedélyhez kötött átalakítására ilan}'uló építési,

összevont vagy fenrrmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárásokhoz
készített építészeti-núszaki tervekre.

c) építési engedélyhez kötött rekl.imfelületek létesítésére.

Á településképi vél€ményezési €ljárással órintett Úcrületek
4.$

A jelen rendelet előíIásaí szerint településképi véleményezési eljárást ke1l lefol}.tatni az összes
beépítésle szánt és beépítésle nel]i sziínt területen.

A településképi vé|eményezési eljárás lefolytatása
s.s

(1) A településképi véienáryezési e]járás az építtető, illetve az ríltala megbízott tervező (a
továbbiakban együtt: kére]mező) á]tal a polgármesteri hivatalhoz benyújtott, de a
polgámestelhez címzett' papíIalapú kére1emre indu]' A kérelmező legkésőbb a kéreiem
benyújtásával egyidejúleg a véleményezendő építészeti_mriszaki teNdokumentációl
elektronikus fomrában fe1tölti az építésügyi hatósági eljáráshoz biáositott eiektronikus
tárhelyre melyhez a polgámestemek hozzáférést biztosít.

A kére]em taItalmazza:
a) a kérelmező nevét,
b) a kérelmező lakcímét (szeNezet esetén székhelyét)'
c) a folytatni kívánt építési tevékenység megielölését'
d) a kéIelenmel é ntett ingat1an címé1' helyrajz;L számát'

(2) A polgánnestel településképi véleményét a főépítész készíti eIő'
(3) A településképi véleményezési eljáIásban a polgámester a tervezett építési tevékenységet

engedélyezésie
a) feltétellel vagy anéikül - javasolja
b) nem javasolja.

(4) A telepiilésképi véleményhez minden esetben csatolni kell a főépítészi szakvéleménÍ'
nelynek tarta1maznia kel1 a vélemény részletes indoklását.

(5) A te1epti1ésképi véleményt - a kérelem beér'kezésétől számított legfeljebb 15 napon
belill meg kell küldeni a kérelmezőnek' és (pdf fonnátumban) az (1) bekezdés szerint
megadott elektronikus tárhe]yre is fel keI1tölteni'

(6) A vélemény kiadására vonatkozó hatfuidőt a papíl alapú dokumentáció beéIkezését
követő első naptó1 kell számítani.
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(7) A vélemény hatlílyát veszti, ha annak kiadásától számított 6 hónapon belül a véleménoye]
érintett ingatlanra vonatkozó, a Vé1emény tárgyát képező építési tevékenységre I. fokú
építéshatósági engedély nem kerül kiadásra'

A dokumentáció tartalma
6.S

(1) Az építészeti_múszaki tervdokumentációnak - a településfejlesztési koncepciórói, az
inte$át településfejlesztési stratégifuól és a településrcndezési eszközökről, valamint
egyes te1epü1éslendezési sajátos jogintézményekről szóIó 3|4l20I2. (xl's) Konn.
rendelet 22.$ (3) bekezdésébetr foglaltakon tí| - az alábbi muntarészeket is
tartalmaznia kell:

a) a vélenényezés tárgyát képező építési tevékenységtő1 fuggőgn az érintett
építmény 1:100 léptéktí. valamennyi homlokzati rajzát,

b) az éríntett építmény' épület l ll00 léptékű alaprajzait és metszeteit,
c) építési engedélyhez kötötÍ önáló leklánúordozó esetébeÍ 1:25 ]éptékű, elő- és

01dalnézetét'

A településképi véleményezés Íészl€tes szempoítjai
7.S

(1) A telepü1ésképi véleményezési eljrirás sorár vizsgálni kell, hogy az építészeti_műszaki
tervdokunentáció
a) megfe]el-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,
b) figyelembe veszi-e a beépítési előfuásokon szereplő, továbbá a városkép

építészeti i11eszkedésle vonatkozó-javaslatokat.
(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kel1, hogy

a) a beépítés módja az (1) bekezdés a) poítjában foglaltakon tul megfele1-e
a környezetbe il1eszkedés követelményének.

b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult' illetve átalakuló kömyező beépítés
adottságait' Iendeltetésszerű használatának és fej1esztésének lehetőségeit'

c) nem korlátozza_e indoko]at]an mértékben a szot'Dszédos ingat1anok
benapozását, azok beépíthetőségét, illetve a szomszéclos építmáryek
átalakítását.

d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés' illetve meglévő épíhnények
bővítése ese1én
da) biztosítolt lesz vagy marad-e az eIőírásoknak és az illeszkedési

követelményeknek megfelelő további fej]esáés, bővítés
megva1ósíthatósága,

db) a beépítés ja\'asojt soÍendje (ütemezése) negfe1e1-e a rendezett
településképpel kapcso1atos követe]ményeknek

(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a ftildszirrti a1aprajz a tervezett lendeltetés, illetye az azzal össze1iiggő

használat sajátosságaiból eredően nem kollátozza-. illetve zava{a-e
indokoiatlan méfiékben a közterü]et, illetve a szomszédos ingatlanok
fendeltetésszedi használatát,

b) az alapmjzi megoldások nem eredményezik-e az épiilet tömegének, ílle1ve
hom]okzataínak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését'
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(4) Az épület homlokzatának és letőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednck-e a kialakult, illetve a

településlendezési eszköz szerint átalaku1ó épített környezethez,
a homlokzatot tagolása, a nyílászíók kiosztása összhangban van-e az ópület
fendeltetésével és használatának sajátosságaival,
a telv javaslatot ad-e a rende1tetéssel összefüggő reklám- és informácjós
berendezesek elhel1 eze.<_e es k ia]akitására_

a terv városképi szempontból kedvező megoldást tafialmaz-e az éptilet
gépészeti és egyéb berendezési taÍozékai elhelyezéséIe továbbá' hogy
a tetőzet kia1akítása- különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei
megfelelően i11eszkedr, ek_e a domináns kömyezet adottságaihoz'

(5) A határo1ó köztelülettel való kapcsolatot illetően vizsgá1ni kell' hogy
a) a közteriilethez közvetlenlil kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, i11etle ebből

eredő használata
aa) korlátozza-e a közúti köz1ekedést és annak biztonságát
ab) kotlátozza-, illetve zavalja-e a gyalogos és ke.ékpáIos köZlekedést és

annak biztonságát
ac) nregfeleJően veszie figyelembe a közteflilet adottságait és eselleges

bercndezéseit, műtlárgyait, valamint növényzetót' illetve ebbő1 eredően
ad) a telv megfelelő javaslatokat ad-e aZ esetleg sziiksógessé váló a

közteriiietetéri11tő beavatkozásoka
b) aZ esetleg a köáeület fii1é ben1.ttló építnény- részek, illetve szelkezetek és

bereltdezések ni1yen módon befo1yásolják a közterület hasaálatát, killönös
tekintettel a meg1évő, illetve e telepítendő fákra' fasorokla.

(6) Az (1) bekezdésben szeíep1ő általiinos, valamint (2)_(5) bekezdésben felsorolt részietes
szempontokat a főépítészi vélemény-előkészítés solán egyaránt figyelembe kell venrri.

ZÁRó RENDELKEZÉSEK
8.$

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatá]yba, rcndelkezéseit az ezt követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.

Szada' 2015. februá

b)

c)

d)

e)

n\"V
óro$zi Sándots/
polgárnlcster 
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Zfuadék:.

A rendelet kilirdetése 2015. februáI 13-án negtöfiá]t.

fl#

f"ffi



DLóZETEs HÁTÁSvIZsGÁLÁT

Szada Nagyközség Önkományzata településképi véleményezési eljarasrol szo1o
3/2015' ( . ]3.) önkományzati rendeletéhez'

Az előzetes hatásvizsgálat eredményérő] szóló táiékoztatást a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXxx' törvény 17' s (1)-(2) bekezdései alapján az alábbiakban adom meg:

Rendelet-ten'ezet címe: a telepiilésképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet'

Rendelet-tervezet Yalamennyi jelentős hatása' különösen

1. Társadalmi, gazdasági hatás: a rende]et megalkotása számottevő társadalmi, gazdasági
hatással járhat, a tervezetben loglalt szabályozás megalkotásával a település
esáétikusabb. harmonikusabb, a telepúlés jellegéhez illeszkedő és a temészetes
környezettel kl'zelebbi kapcsolatban álló épített környezet alakítására nyílhat módja az
önkományzatnak'

2. Költségvetési hátás: költségvetési hatása a tapaszta]atok hiánya fo1ytán ebben a

szakaszban még nehezen mérhető' a több]etfe]adat rcndszelúlek kialakítása Íb]ytán
csekély nlé11ékű többlet költség igénnyel mindenképp lehet számolni.

3. Környczeti, egószségügyi hatás: a rendelet megalkotása közvetlen kömyezeti és
egészségügyi következményekkel nem jár, az épített környezet telmészet közeli, szada
te]epüléshez mé]tóbb és tájesztétikusabb a]akításának hosszabb távon kedvező kömyezeti
hatásai ]ehetnek-

4. Adminisztratív terheket bcfolyásoló hatás: a feladat adminisztratív több]et teherreljár,
a tapaszta]atok hiánya. a fe]adat újdonsága fol}Íán ennek felülvizsgálata szintén az első
évet követően céls7e.ű'

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának Yárható
következményei: A ieladatm vonatkozóan a rendelet mega]kotásának elmaradása
számottevő következménnyel nem jáI' megalkotása azonban pozitív változásokat
eredményezhet, mely elsősorban a településkép javulását, esáétikai]ag kifogásolható
területek átalakulását vonhatja maga után' a hatás időigénye nem becsülhető előre,
azonban bizonyosan nem történik lényeges változás rövid időn belül!

Egyéb hatás: további hatás nem válható.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi' szervezeti' tárgyi és pénzügyi
feltételek: részben rendelkezésre állnak, a rcndelet elsó lelülvizsgálatáig a tapasztalatok
alapján á1Japítható rneg a 2. és 4' pontban fogla1takhoz hasonlóan a tényleges szükséglet.
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Indokolás:

szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő{estülete a teiepülésképi véleményezési eljárásról
szó]ó rendelet megalkotásával kívánja véleményezni, befolyásolni a telepü]és közép- és hosszú
távú fej lődésének inííyát'

A telepü]éskép kialakulásának folyamatát főépítész szakvéleményének Íigyelembe vételével
kívánja érvényre juttatni.

Az előzetes véleményezés célja' hogy a már kialakult lejlesaési irányok, elképzelések mentén
valósuljanak meg telepü1ésiinkön beruházások, lakásépítések.

Az Önkományzat a rendelet megalkotásával élhető, rendezett, fejlődő települést kíván
fenntartani, tovább fej leszteni.

S z a d a' 2015' 1'ebruá. 18.

Jámbor Lajos

jegyző


