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Tisztelt Képviselő-testület!
Az építésjogi szabályozási környezet módosítása során 2016. évben megjelent a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként a
módosított, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet módosítása (továbbiakban: Kormányrendelet).
Az új jogszabály a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra
helyezi.
A törvény és a módosított kormányrendelet értelmében a hatályos helyi építési szabályzatok
településképi előírásait, vagy egyéb, építési tárgyú önkormányzati rendeletekben, vagy
„reklám” rendeletben szabályozott településképi előírásokat 2017. december 31-ig lehet
alkalmazni.
Ezen időpontig minden településnek, illetve budapesti kerületnek el kell készíteni a teljes
közigazgatási területére kiterjedő új településképi rendeletét, illetve ezt megelőzően ennek
közérthető alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet (a továbbiakban:
TAK).
A TAK-ot a Kormányrendelet szerinti tartalmi követelménnyel kell elkészíteni, meghatározva
a településképi jellemzőket, településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi
formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket,
beépítési vázlatokat, irányt mutatva az építésekhez, a minőségi épített környezet fenntartása és
fenntarthatósága érdekében.
A Kormányrendelet értelmében a hatályos KSZT-kben és Kerületi építési Szabályzatokban
szereplő, a településkép alakítására vonatkozó előírásokat hatályon kívül kell helyezni, és
azokat az újonnan készülő településképi rendeletnek kell majd tartalmaznia.
A Kormányrendelet arról is rendelkezik, hogy a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb
műszaki berendezések elhelyezésével kapcsolatos szabályozásokat is az új rendeletnek kell
tartalmaznia, amennyiben ezt jelenleg más önkormányzati rendelet is szabályozza, úgy abból
törölni kell.
A fentiek alapján megállapítható, hogy átfogó rendeletalkotás érinti majd a kerület teljes
közigazgatási területét.

Jogszabályi háttér fontosabb elemei:
2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
3. § (1) A településképi rendelet
a) az építési tevékenységgel érintett építmények - ideértve a sajátos építményfajtákat is településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására,
homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,
b) a - településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság
miatt - településképi szempontból meghatározó területekre,
c) az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté
nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,
d) a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések
elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára
vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.
(2) A településképi rendelet (1) bekezdés szerinti településképi követelményeinek részletes
tartalmi kereteit - ideértve a helyi építészeti örökség védelmének szakmai szabályait is kormányrendelet határozza meg.
4. § (1) A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati
kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) készül.
14. § (1) A településképi rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyéb önkormányzati
rendeletben szereplő e törvény szerinti településképi követelményeket, településképi
önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert, valamint az önkormányzati településképérvényesítési eszközöket e törvény erejénél fogva nem lehet alkalmazni.
(2) A helyi építési szabályzat - a főváros esetében a kerületi építési szabályzat, illetve a
fővárosi önkormányzat által megállapított építési szabályzat - településképi követelményeit,
valamint az építészeti örökség helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámberendezések és
cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, és
a

településképi

véleményezési,
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jogintézményekről szóló önkormányzati rendeletet - az (1) bekezdésben foglaltak kivételével
- 2017. december 31-ig lehet alkalmazni.

A településképi rendelet megalkotásával összefüggésben a 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet 22. §-a az alábbiakat tartalmazza:
A Településképi rendelet – Jóváhagyandó munkarész
Tartalmi követelményei:
(2) A településképi rendelet állapítja meg
a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem),
illetve a védelem megszüntetését,
b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a
településképi szempontból meghatározó területeket,
c) a településképi követelményeket.
(3) A településképi követelmény lehet
a) területi építészeti,
b) egyedi építészeti és
c) a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és reklámhordozásra alkalmas
egyéb műszaki berendezésre (a továbbiakban együtt: reklámhordozók), továbbá az
egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelményeket.
A Településképi rendelet:


A helyi építészeti örökségre vonatkozó előírásokat kötelezően tartalmazza az alábbiak
szerint: Az értékek - feltárása, számbavétele, - védetté nyilvánítása, - fenntartása, védelmének megszűntetése, - korlátozások, kötelezettségek, - nyilvántartása.



A helyi építészeti örökségre vonatkozó előírásokat szükség és igény szerint
tartalmazza az alábbiak szerint: - a helyi értékvédelemmel kapcsolatos feladatok
támogatása, szabályainak megalkotása, a pályázati lehetőségek támogatásának
szabályai - helyrehozatali kötelezettség szabályainak megalkotása, támogatása, a
kedvezmények mértéke és módja - a helyrehozatali kötelezettséghez nyújtandó
önkormányzati támogatás, a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértéket
meghaladó költségek támogatása, a kedvezmények mértéke és módja, - a kötelezési
eljárás lefolytatásának szabályai, a kényszerítő eszközök kidolgozása a magasabb
rendű jogszabályoknak megfelelően - a rendeltetésszerű használathoz szükséges
mértéket meghaladó költségek megtérítése, a kedvezmények mértéke és módja,



A helyi védelem kijelölése: - Területi védelem. - Egyedi védelem.



A településképi követelmények meghatározása: - Területi építészeti településképi
követelmény. (A településképet meghatározó területre, vagy a közterület alakítási terv

által érintett területre vonatkozóan.) - Egyedi építészeti településképi követelmény.
(Építmény anyaghasználata, tömegformálása, homlokzati kialakítása. - Telken belüli
zöldfelület kialakítási módja. Sajátos építményfajták elhelyezésének módja, vagy el
nem helyezhetősége, anyaghasználata.) - Reklámhordozókra és egyéb műszaki
berendezésekre vonatkozó követelmény. (Mérete, anyaghasználata, elhelyezési módja,
el nem helyezhetősége.)


Rajzi mellékletek - Helyi területi védelemmel érintett terület. - Helyi egyedi

védelemmel érintett ingatlanok. - Településképi szempontból meghatározó terület. Közterület alakítási terv által érintett terület.
A településképi rendelet szövegének kidolgozása a 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletet szerint
történik.
Településképi rendelet – Alátámasztó munkarészek 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23/B. §
alapján készítendő.
A Kormányrendelet a településrendezési eszközök és stratégiák, a településképi rendelet és a
Településképi

Arculati

Kézikönyv

egyeztetésének

és

elfogadásának

rendjét

a

településrendezési eszközökkel azonos módon szabályozza, széleskörű társadalmi egyeztetést
írva elő partnerségi egyeztetés mellett.
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017.(III.28.)
önkormányzati rendeletét megalkotta a partnerségi egyeztetés szabályairól.
A fenti szakmai indoklás alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a döntsön a határozati
javaslat elfogadásáról.
Budapest, 2017. június 23.
dr. Bácskai János polgármester megbízásából

Szűcs Balázs főépítész s.k.

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Budapest

Főváros

IX.

Kerület

Ferencváros

Önkormányzata

településfejlesztési

elhatározásaival, valamint a …../2017. számú előterjesztés alapján úgy dönt, hogy:
a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területére vonatkozó
Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet készítését
megkezdi
b) az

eljárást

Ferencváros

Önkormányzat

Képviselő-testületének

a

hatályos

jogszabályban foglaltak, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
9/2017.(III.28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésében meghatározottak
alapján folytatja le és felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

dr. Bácskai János polgármester
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