
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 239/2017. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. november 16-i ülésére 
 
Tárgy:  Budapest, IX. kerület Településképi Arculati Kézikönyv (TAK), valamint 

a településképi önkormányzati rendelet tervezetének partnerségi 
egyeztetési eljárása lefolytatásáról szóló döntés meghozatala 

 
Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester megbízásából Szűcs Balázs főépítész 
 
Készítette:    Szűcs Balázs főépítész 
 
Előzetesen tárgyalja:  VVKB (2017.11.15.) 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

  



 

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).  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 

197/2017.(VI.29.) sz. határozatával úgy döntött, hogy: 

a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területére vonatkozó 

Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet készítését 

megkezdi 

b) az eljárást 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. 

 

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,  

irányt mutatva az építésekhez, a minőségi épített környezet fenntartása és fenntarthatósága 

érdekében. 

 

A településképi rendelet-tervezet szövegének kidolgozása a 61/2009. (XII. 14.) IRM 

rendeletet szerint történt.  

A településképi rendelet-tervezet alátámasztó munkarészei a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 23/B. § alapján készültek. A kerületi egyedi védelem listája a jelenleg hatályos 



8/1996. (III.4.) rendelet 1. sz. melléklete, melyből hibajavításként kikerült 3 épület 

homlokzatvédelme, melyek védett épületként is szerepelnek, valamint törlésre került két 

épület a Képviselő-testület 213/2016. (VI.16). sz határozatának megfelelően.  

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.  

 

A fentiek alapján kidolgozásra került a Ferencváros közigazgatási területére vonatkozó 

településkép védelméről szóló rendelet tervezete annak mellékleteivel, valamint 

Ferencváros Településképi Arculati Kézikönyvének munkaközi egyeztetési anyaga. 

A tervezeteket a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően véleményezésre közzé kell 

tenni, valamint meg kell küldeni a jogszabályokban meghatározott egyeztetésben részt vevő 

szakmai szervezeteknek. 

A fentiek és a jelen előterjesztéshez csatolt mellékletek alapján kérem a T. Képviselő-

testületet, hogy a döntsön a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Mellékletek: 

A) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

………/2017. (……) rendelete a településkép védelméről - tervezet 

A rendelet-tervezet mellékletei: 

1. sz. melléklet - Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása 

2. sz. melléklet - Kerületi egyedi védelemmel érintett örökség jegyzéke (építmény, 

építményrész, egyedi tájérték, növényzet, szobor, képzőművészeti alkotás) 

3. sz. melléklet - A kerületi értékvizsgálat kötelező adattartalma 

4. sz. melléklet - A településképi véleményezési eljárás megindításához beadandó 

formanyomtatvány 

5. sz. melléklet - A településképi bejelentési eljárás megindításához beadandó 

formanyomtatvány 

B) Ferencváros Településképi Arculati Kézikönyve – munkaközi egyeztetési anyag 

(Bevezetés, köszöntő, tartalomjegyzék - munkaközi anyag kivonat. Tekintettel az anyag 

terjedelmére a TAK anyaga 2017. november 14-étől a Főépítészi Irodán tekinthető meg.) 

 

 

Budapest, 2017. november 08. 

 

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  és annak mellékletei alapján úgy 

dönt, hogy: 

 

a) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területére vonatkozó 

Településképi Arculati Kézikönyv munkaközi anyagaival, valamint a településkép 

védelméről szóló önkormányzati rendelet-tervezetben és annak mellékleteiben 

foglaltakkal egyetért, 

b) a partnerségi egyeztetési eljárást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

rendeletben 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 

Határidő: 21 nap 

 


