
ELŐTERJESZTÉS 

a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet jóváhagyásáról 

 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény értelmében elkészítette Sóly Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK) és 

településképi rendeletét (továbbiakban: Tkr.) 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) eljárási szabályai szerint. A véleményezés és egyeztetés több  lépcsőben 

történt. Először a lakosság és más partnerek előzetes tájékoztatása történt meg a  településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet szerint.  

 

Ezzel egy időben a Rendelet szerinti adatszolgáltatási kérelmek feltöltésre kerültek a Lechner  

Tudásközpont digitális egyeztető felületére. A beérkezett adatok felhasználásra kerültek a TAK és  

Tkr. készítésekor. A tervezetek lakossági és hatósági véleményeztetése megtörtént. A hatósági  

véleményezés szintén a Lechner Tudásbázis digitális egyeztető felületén kellett, hogy történjen a  

Rendelet előírásai alapján. A feltöltésre 2017. november 13-én került sor, a beérkezett vélemények 

szerint átdolgozott TAK és Tkr. tervezetek jelen előterjesztés mellékletét képezik. A  partnerségi 

véleményeztetés keretein belül a 2017. november 30-án összehívott lakossági fórumon szóban, 

valamint ezt követően írásban 2017. december 09-i g lehetett véleményt  benyújtani. A lakosság 

részéről nem érkezett észrevétel. Az önkormányzat részéről érkezett vélemények alapján a TAK és 

Tkr. tervezetek átdolgozása megtörtént.  

A településképi arculati kézikönyvet a Képviselő-testületnek határozattal, a településképi rendeletet 

önkormányzati rendelettel kell jóváhagynia. A TAK jóváhagyása meg kell, hogy előzze  a Tkr. 

elfogadását. A jóváhagyott kézikönyvet és településképi rendeletet rövid, közérthető összefoglaló 

kíséretében az önkormányzat honlapján közzé kell tenni 15 napon belül, valamint nyomtatásban a 

közös önkormányzati hivatalban. Ezen túlmenően az elfogadott dokumentumokat az elfogadásról 

szóló jegyzőkönyvvel együtt digitális formában meg kell küldeni, a Lechner  Tudásközpontba, az 

állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalba és a megyei kormányhivatal illetékes 

járási építésügyi osztályának, vagy elérhetővé kell tenni a Rendelet 43/B. § (1) c) alpontja szerint.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály  előkészítője 

– a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat  elvégzésével 

felméri a szabályozás várható következményeit.  

 

A rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:  

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

Sóly építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek védelmét és igényes alakítását szolgáló 

rendelet összhangban áll a társadalmi és önkormányzati érdekekkel. A rendelet alapjául szolgáló 

települési arculati kézikönyv, valamint a rendelet tervezet elkészítéséhez szükséges forrás az 

önkormányzat költségvetéséből biztosított.  

 

b)  környezeti és egészségügyi következményei: 

A rendeletalkotás nem keletkeztet környezeti és egészségügyi hatásokat, azonban pozitív kihatással 

lehet a településkép jövőbeni alakítására.  

 

c) az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

A rendeletalkotással meghatározásra kerülő településképi követelmények és településkép-érvényesítési 

eszközök előírásait be kell tartani, a szükséges eljárásokat le kell folytatni.  

 

d)  a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható  következménye:  

A rendelet megalkotásával eleget teszünk a településkép védelméről szóló törvény rendelkezéseinek, a 

rendelet megalkotása jogszabályi rendelkezés alapján szükséges.  
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e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendeletalkotást követően az eljárások során felmerülő feladatok ellátásához a feltételek  adottak, és 

az önkormányzat számára többletköltségeket nem jelentenek.  

 

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a rendelettervezet, valamint a határozati javaslatban  

foglaltak elfogadására.  

 

 

 

 

Határozat javaslat: 

 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény alapján, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek, 

valamint a településfejlesztési koncepcióról,  az integrált településfejlesztés stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  szerinti államigazgatási szervek véleményének kikérésével 

megtárgyalta a „Sóly  Településképi Arculati Kézikönyve” című dokumentumot és azt jóváhagyja.  

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott településképi dokumentumok  

közzététele, valamint az államigazgatási szerveknek történő megküldése megtörténjen.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Kaptur József polgármester  

 

 

 

Sóly, 2017.december 12.  

       Köbli Miklós s.k. 

       polgármester 

         

 


