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Buda pest Józsefváľosi on ko ľmá nyzat
Képviselő.testĺĺl et e szálmár a

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

Az orszäggyu|és októberben elfogadta a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az

építésüggyel összefiiggő egyes törvények módosításáróI sző|ő 20If. évi CLV[' törvéný-(a
továbbiakban: Törvény). A jogszabźly aMagyar Kĺizlöny 2012. oktőber 30-i, 1'44.-es számában jelent

meg. A Torvény 7 korábbi törvényt módosít, źitalrábaĺ kis mértében, az épitett környezet a|akítźsźró|

és védelméról szóló 1997. évi LXXVIII. törvéný (a továbbiakban: Étv'; azonban jelentősen. ĺzBtv.-t
éĺintóvá|tozások 2013. januiár 1-én léptek hatáIyba'
Ezen Törvény felhatalmazása a|apján megjelentek már azok a jogszabá|yok is, amelyek a változások

részletes előírásait tarta|mazzák. Az egyes Kormiányrendeletek a|apjáĺ egyes építésiiggyelkapcsolatos
jegyzői hatáskcirben lévő eljárások hatályon kívül helyezésre kerültek, és ezze| új, a korábbiak,hoz

hasonló eljárások lefolýatásara kap lehetőséget a polgármester, melyek az a|ábbiak.

1 polgármesteń hatáskörben lefolytathatőeljáľások:
a. bejelentési eljárás -+ telepiilésképĺ bejelentési eljáľás

2OI3. janufu l-én hatályát vesztette a 37l2OO7. (x[.17.) oTM ręndelet, mely az építésigyi
hatósági eljráľások mai ľendszerét szabá|yozza (az oTM ľendelet 1. melléklete szól az epitési
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Táľgy: Javaslat az építésügg''el tisszefüggő eryes helyi eljáľások részletes szabályaĺró|
szĺilĺí ľendelet megalkotásáľa
A napirendet qylklzárt ülésen kell tĺĺrgyalni, a határozat és a rendelet elfogadásĺĺhoz

minősített szav azattöbbség szükséges.
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Határ ozati jav aslat a bizottság, számár a:

A Városgazdálkodási és Pénzüąvi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a

Képviselő-testiiletnek az előteľjes ztés megfźrgya|ásźú.
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b.

engedélyezési eljarásról, egyszeríĺsített építési engedélyezési eljárásról, bejelentés köteles

eljĺárásról, ílletve az engedéIy és bejelentés nélktil végezhető építési tevékenységekről).

Helyette a 3I2l20I2. (xI.8.) Korm. rendelet lép hatályba, melynek 1. melléklete kjztrőtag az

építési/bontási engedély nélkiil végezheto építési tevékenységeket részletezi. Az Étv. lolo g-a

alapján a polgármester hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységek, reklámelhelyezések és

rendeltetésmódosítások (funkcióváltások) tekintetében településképi bejelentési eljárást folýathat
le. Ennek részletes szabáIyaít a 31412012. (xl's.) Korm. rendelet 23.$-a tarta|mazza. Ezze|

<isszefiiggésben a Képviselő-tcstiilct döntćst hozhat egy olyan koncepció elkészíttetéséről, ami

meghatźrozza,hogy melyek azok a funkciók, amiket kitiltana a kertilet teriiletéről, melyek azok,

amelyeket bárhol szívesen lát és melyek azok az utcfü, amelyeket ,,tematikus utcaként'' képzel el
_ pl. Kľudy Gy. u. > vendéglátás, Népszínházu.> kereskedők utcája stb.

Az Építésügyi koda tájékońatźsa szerint a bejelentési eljárások köZiil, kb. 50 db volt a

településképpel kapcsolat os a 20If . évben.

kötelezés -+ telepĺilésképi ktitelezés
lz Etv. 29.$ (6) bekezdése és a 31'4/2012.(xI.8). Korm. rendelet 26.$-a lehetőséget ad a
polgánĺresternek aľra, hogy ,,a helyi építészeti értékek, a településkép védelme éľdekébeď' az

ingatlantulajdonosátfelujításra,áta|akitásra,bontásľakötelezze.
Az Építésügyi koda tź!ékońatása szerint kötelezéssel végzőďo eljarás kb. 30 db volt az idęi
évben. dzptv.29.s o) bekezdése lehetővé teszi bíľság kiszabását is, melynek mértéke maximum

50.eFt lehet.

új elj rárások polgármesteri hatáskörben
telepiilésképi véleményezésĺ eljáľás
Az Etv. 30lC. $-a lehetőséget ad a polgármestęrnek arľa, hogy az épitésigyi hatósági

engedélykéreleĺnhez ,,?Z illeszkedési k<ivetelményekkel kapcsolatban véleméný'' adjon.

Véleményének kialakításahoz kikéri a kertileti foepítész vagy a helyi tervtanács véleményét.

Amennyiben kiad ilyen véleméný, annak figyelembe vétele az e|jtrő hatóság szempontjából

kötelező.
közteľület-alakításĺ telv készíttetése
A 3141201.2. (xI.8) Korm. rendelet 27.$-a lehetoséget ad köaeľĹilet-alakítáSi teľv készítésére,

melyet az önkormányzat fogad el és a további döntéseiben érvényesít. A településszerkezeti|eg,

forgalom-technikailag, településképi szempontból egytitt kezelendő közterületekre készithęto ez a

terv a rendeletben meghatározott tartalommal.

A funkciókkal kapcsolatban készítęndő koncepciő a|apján meg lehetne hatźtroni azokat a

köZterületeket, melyekre k<izteriilet-alakítási tervet kellene készíttetni. Amennýben ez a

koncepció elkészül, a kĺjzterĹiletek és az üľes helyiségek is az ebbeĺ foglaltaknak megfelelően

adhatók bérbe.

Fenti eljĺíľások kapcsán a tervtarlźrcsi rendeletet módosítani kell és további helyi rendeletek
megalkotása (pl. reklrámrendelet), illetve móđosítása is szükségessé válhat (p1. közterület használat).

A Törvény 6f,s Q) bekezdése módosítja az Étv,62,5 (6) bekezdését, így fe|bata|mazźlst kap az

onkormányzat arra, hogy rendeletben állapítsa meg azofl építési tevékenységek k<iľét, melyeket

településképi bejelentési e|jźltźshoz köt, egyúttal ennek az e|jártsnak a részletes szabtiyait; valamint a

településképi kötelezési és a településképi véleményezési eljaľás részletes szabźiyait.

A Képviselő-testiilet hatásköre a,Et,.62.$ (6) bekezdés 3. és7. pontjában, valamint aMagyarország
helyi önkonnźlĺyzatairó|sző|ő 20|1. évi CLXXXD(. törvény 42,s I pontján alapul.

Kéľem az a|áhbibatározatijavaslat és az előterjesztés mellékletét képező ľendelet elfogadását.
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IIłrÁnozłTI JAvASLAT

A Képviselő-testĺĺlet úgy dfint' hogy

1. felkéri a Polgármestert, egy olyan koncepció készíttetésére, mely meghatározza a Jőzsefvźtos

teriiletén folytatható tevékenységek körét, valamint ezzel összefiiggésben javaslatot tesz

azokraa k<iĺerületekre, melyekre közteriilet-alakítási tervet kell készíttetni.

2. az 1. pontban foglalt koncepció elkészítése érdekében 10.000,0 e Ft összegben a 2013. évi

költségvetés terhére előzetes kötelezettsé get vźi|al.
3. felkéri a polgárĺnestert, hogy a hatánozatban foglaltakat a 2013. évi kĺiltségvetés tervezésénél

vegye ťrgyelembe.

Felelős: Polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében: 2013. május 31.

2, poĺlt' tekintetében 2013. február 06.

3. pont tekintetében: a2013. évi költségvetés tervezése.

A dtintés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Varosfejlesztési és Főépítészi Ugyosztály
Főépítészi lľoda, Péĺnlgyi Úgyosztály

Budapest, 2013. januźr 25.
éď .ł|3i#" / ?--t

'1)ľ. KocsisMáté
polgáľmesteľ

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző ŕ\

nevében és megbízásából: /Ą \{/- őú-r ryď,{.(7, ,/
Dr. Mészáľ Erika ,/

aljegyző
2O1J JAN f B.



Bud apest Főváros VIII. kerület Józsefváľosi onko rmány zat Képviselő.testiiletének

...... 12013. (.. ....) iinkoľmányzati rendelete

az építésĺiggyel tisszefüggő eryes helyi önkormányzati hatóságĺ eljáľások ľészletes
szabályaiľól

Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuárosi Önkormanyzat Kęviselő-testiilete aZ

Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghattrozott jogkörében eljłíľva, az épitett környezet
alakításaľól és védelméľől szóló |997. évi LXXVIII. törvény 62. $ (ó) bekezdés 3. és 7.

pontjában kapott fe|hata|mazás alapjĺán a következőket ľendęli el:

L FEJEZET
A ľendelet célja' hatálya

1. s A rendelet célja Józsefuáľos építészeti, vríľosképi, illetve természeti értékeinek védelme
és igényes alakítása érdekében az épitésigý hatósági engedélyhez nem kötött egyes építési
munkákkal kapcsolatban _ a helý adottságok figyelembevételével _ a városképi illeszkedés
követelményeinek érvényesítése, valamint a beépítésre szánt teľületek rendeltetésszenĺ
haszná|atźnak biztosítása, összességében az épített környezet rendezett és esztétikus
kialakítása.

2.s A rendelet hatźůya Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaros kozígazgatási területére

teĺjed ki.

II. ľBĺnzľr
Telepiilésképi véleményezésĺ eljáľás ľészletes szabályai

3. $ Településképi véleményezési elj aľást kell lefolýatni
a) új ęíĺnény építése esetén,
b) meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átaIakításźra irrĺnyuló

ęítési, összevont vagy fennmaľadási erlgedéIyezési eljaľásokat megelőzően.

4.s A településképi vélemény alapjtltképezi:
a) a helý építészetĹműszaki tervtanács létrehozásáról és mfüödési ľendjéről szóló
51l20l1.(IX.19.) önkormányzati rendeletben meýlatáľozott esetekben a tervtanácsi
á1lásfoglalás,
b) az a) pontban nem szereplő, de a 3. $ szerinti településképi véleményezési e|jéráshoz kötött
esetekben a főépitészi szakmai álláspont.

5.s A teleptilésképi szempontból vizsgálni szfüséges kĺilönösen a következőket:
a) a véleményezésre benffitott építészetĹműszaki tervdokumentáció megfelel-e a vonatkozó
jogszabálý előírásoknak,
b) új építĺnény esetén

ba) a beęítés nem lehetetleníti-e el a szomszédos ingatlanok beépíthetőségét,
bb) a beépítés és a homlokzat tervezett kialakítása megfelel-e a kĺirnyezetbe illeszkedés
követelményének,
bc) a terv ad-e javaslatot a reklám-és hirdetési felĺiletek elhelyezésére a homlokzaton,

c) meglévő építmény bővítése esetén



ca) abeépítés nem lehetetleníti-e el a szomszédos ingatlanok beépíthetőségét,
cb) a homlokzatot is éľintő felújítás, ź./ralakitźs, bővítés, emeletráépítés mennýre
illeszkedik az aďott épület struktílrájához, valamint a meglévő utcaképbe.

ilL FEJEZET
Telepütésképi bejelentési eljáľáshoz kiittitt tevékenységelĺ' a településképi eljárás

szabrłlyai

6.$ Településképi bejelentési eljarást kell lefolýatĺri az alábbi építésügý hatósági
engedélyhez nem.kötott építési tevékenység megkezdése előtt:

1. a múemléki jelentőségű területen a telek közteľületi hattrźhoz legközelebb, de legfeljebb
50 méterľe áltó meglévő épiilet äta|akltźsáĺak kivételéve| az építési engedéllyel építhető
építmény felújítása, helyreállítása, koľszeriĺsítése, homlokzatanak megvtitoztatása esetében,
ha az építési tevékenységge| az építmény tartószeľkezeti renďszerét vagy tartőszerkezeti
elemeit nem kell megváltoztatni, áta|akitaní, elbontani, kicserélni, megerősíteni va1y
v á|to zatlan foľmában újj áépíteni.

2. meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzatí ĺý|ászźrójanak _ áthidalóját nem
érintő _ cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megvźitoztatźsa
esetén.

3. meglévő épület hom|okzatźthoz illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése,
meglévő felújítása. helyreállítása, áta|akitźLsa, korszerĺisítése, bővítése, megvźůtoztatása
esetén, ha ehhez az epi|et taľtószerkezetét nem kell megváltoztatĺi, źlta|akitail, megbontani,
kicserélni, megeľősíteni vagy újjáépíteni.

4, közteľületen, valamint az épitési telek közterĹi\etíhattrźn a nettó fO,O m2 alapteruletet az
építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szo|gźůtató, illetve
vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén.

5. közteľtileten, valamint az építésitelek közteľüIetihatáránnettó 50 m3 téľfogatot és 3,0 m
gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretíi, nem embeľi
tartőzkodźtsra szolgáló építmény építése, bővítése esetén.

6. önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, źttalakítása,

korszerÍisítése, bővítése vagy megĺźitoztatása esetén, amennýben annak mérete az épitési
tevékenység utan sem haladja meg
a) beépítésre nem sziĺnt teľületen a 9,0 m,
b) beépítésre száĺt területen a 4,5 m
magasságot.

7. szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a

ta|apzattĺva| egyutt méľt magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

8. emlékfal építése esetén, amennýben annak taIapzattlval egytitt mért magassága nem
haladjameg a 3,0 m-t.

9. park, jźiszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy teljesítménynýlatkozatta| és

műszaki specifikációval rendelkező m,ltárgyainak építése, egyéb építési tevékenységvégzése.

10. megfelelőségi igazolással vagy teljesítmény-ĺý|atkozatta| és jóváhagyott műszaki
specifikációval rende|kezo ęítményszerkezetli, vagy tĺimegfartőzkodás céljĺíľa nem szolgáló,
vagy legfeljebb 180 napig fennálló



a) ľendezvényeket kiszolgáló szinpad, színpaďi tető, lelátó, mutatványos, szőrakoztatő,
vendéglátó, keľeskedelmi, valamint előadás tartására szolgálő építmény,
b) kiállítás i vagy elsősegélyt nýjtó építmény,
c) levegővel felfujt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda
építése.

11. a telek természetes terepszintjének - építési tevékenységgel összefüggő _ 0,5.1,0 m,

mćľtólnĺ vóglcgcs jcllcgti mcgváltoztatósa.

12. támfa| építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, étta|akitása, korszeriisítése,
megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó
terepszinttől szĺímított 1,0 m magasságot.

13. kerítés, keľti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, építése, meglévő felújítása,
helyreállítá sa, áta|akítźlsa, korszerĹĺsítése, bővítése.

74. sze||óző- és klímaberendezés, ĺíru- és péĺuautomata, építményen vagy építmény
közteľületi homlokzati falában való elhelyezése, ha aLlhoz nem kell az építmény
taľtószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, áta|akítaru, elbontani,
kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni.

15. építménynek minősülő szelektív és hźńarttsi célú hulladékgýjtő' térolő, árnyékoló
elhelyezése.

16. utasviíró fiilke építése.

L7 . zźszlőtaľtó oszlop (zász|ćrűd) építése esetén, melynek teľepszinttől mért magassága a 6,0

métert nem haladja meg.

7.s (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a közterületľől látható módon
elhelyezendő cégérekkel, cégfeliratokkal és reklámhoľđozókkal kapcsolatban, függetlentil
azok megj elenítésének foľmáj ától és módjától.
(2) 

^z 
(1) bekezdés szerinti eljárást kell lefolýatni a mĺár elhelyezett cégérek, cégfeliratok és

reklámhordozők áta|akítása, módosítása, cseréje, felújítása vagy bármilyen egyéb módon
töľténő megv áitoztatása esetén.

8.$ Abban az esetben, amennýben a 6.$ 3.-6. és 10. pont szerinti tevékenység folýatásźta, és

a 7.$-ban felsoroltak elhelyezésére közterületen keľül sor' a közterĹilet-hasznźtlatihozzájźru|ás
csak a településképi bejelentési eljárás lefolýatását követően, a bejelentés fudomásulvételét
tarta|maző igazoIás a|apjtn adható meg.

9.$ Településképi bejelentési eljarást kell lefolytatni a meglévő építmények
ľend eltetés v źl|toztatása es etén.

10.$ Teleptilésképi bejelentési eljaľas akerc|mezó á|tal a polgármestemek címzett, a kertileti
főépítészhez benýjtott, 1. fiiggelék szerinti bejelentésre indul. A bejelentéshez papíľalapú
dokumentációt vagy a dokumentáciőttarta|maző digsttĺ|ís adathordozőtke|Imellékelni (utóbbi
esetben a dokumentáció pdf vagy jpg formáfum lehet).

11.$ A beadott dokumentációnak - a bejelentés tárgyának megfelelően - az 1. melléklet
szerinti munkarészeket kell 1arta|mazĺia.

12.$ A településképi szempontból kiilönösen az a|éhbiakat kell vizsgálni:



a) az e|jtrásra benýjtott építészeti-miĺszaki tervdokumentáció megfelel-e a jogszabályban
eloírt tarta|omnak,
b) a felsorolt építési tevékenység illeszkedik-e a településképbe,
c) az é:pítési tevékenység nem lehetetleníti-e el a szomszédos telkek beépíthetőségét,
d) amennýben az énntett kozterĹiĺetľe készült közterület.alakítási terv, akkor a benyújtott
tervdokumentáció annak megfelelően készült-e.

13.$ A településképi bejelentési eljárás sorłín kiadott igazoIás 6 hónapig érvényes.

IV. FEJEZET
Településképi kiitelezettség megszegése

14.$ Településképi kötelezettség megszegésének minősül
a) az e rendeletben meghatźrozott településképi bejelentési k<itelezettség elmulasztása,
b) a bejelentett tevékenységtől eltérő folýatása,
c) a bejelentési eljĺĺrás során kiadott igazo|ás érvényességi iđejét meghaladó időn tul töľténő
folytatása
d) a Józsefuiíros helý építészeti örökségének védelméről szőIő 52120||. (x.19.)
önkoľmányzati ľendeletben meghataľo zott kötelezettségek nem teljesítése.

15.s Településképi kötelezési eljárás lefolýatása esetén, amennýben a kötelezett a
kötelezésben foglaltakat nem hajtjavégre, 50.000,- Ft bíľsággal sújtható.

16.$ Ez a rendelet 2013. februáľ 10-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybelépését követően
indult ügyekben kell alkalmazni.

Budapest, 2013.januar . ..

Rimán Edina
jeeW(i

Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ
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Településképi beje|entési eljáľás
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1' a műęmléki jelentőségű tęrületęn a telek köztęrületi
határźů:roz legközelebb, de legfeljebb 50 métęne álló
meglévő épület áta|at'ltźsának kivételévęl az építési
engedéllyel építhető építrnény felújítasa, helyreállítasa,
korszeriisítése, homlokzatłínak megváltoztatása esetében,
ha az épitési tevékenységge| az épiffiéĺy tartőszerkezeti
rendszerét vagy tartőszęrkezeti elemeit nęm ke1l

megváltoztatni, áta|akit"ni, elbontani, kicserélni,
megerősíteni vagy váńtozat|an formában újjáépíteni.

x x x x x x

2' meglévő építmény utólagos hőszigetelése,
homlokzati nyiläszőrő - árhlđa|ójáLt nem érintő - cseréje, a
homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének
mępvźitoztatźsa.

x x x x x x

3. meglévő éptilet homlo|ęatźthoz illesztętt előtető,
védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítasa.
helyreállítasa, áta|akitása, korszerűsítése, bővítésę,
megv titoztatźlsa esetén, ha ębhęz az épijrlet Ertőszęrkezętęt
nęm kell megváitoztatru, źLtÄ|akitĺiru, megbontani,
kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni

x x x x

4' közterületen, valamint az épitési telek kozterületi
hatźlrźn a nęttó 20,0 m' alaptertiletet az építési
tevékenységet követően sęm meghaladó méretii
kereskedelmi, szo|gtitaÍő, illetve vęndéglátó rendeltetésű
épület építése, bővítésę esetén'

x x x x x x x

5. közteríileten, valamint az épitési telek köztertileti
hatźrán nęttó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot
az építési tevékenységet kcivetően sem meghaladó méretű'
nem embęľi tartőzkodásra szoĺgá|ő épífrnény építése'
bővítése esetén

x x x x x x x

6. önálló reklámtartó építmény építése, meglévő
felujítasa, helyreállítasa, áta|akitźsa, korszerĺisítése,
bővítésę vagy megválto^atása esetén, amennýben annak
méretę az épitési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt teľületen a9,0 m,
b) beépítésre szánt terĺileten a 4,5 m magasságot.

x x x x x

7. szobor, emlékmiĺ, kereszt, emlékjel építése, illetve
elhelyezése esetén, ha annak a ta|apzatźwal egytitt mért
magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

x x x x

8. emlékfal építése esetén, amennyiben annak
ta|apzatźwa| együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0
m-t.

x x x x



Telepü |ésképi bejelentési e|jáľás
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9. park, játszóté.r, spoľtpálya megfelelŕĺségi
igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal és műszaki
specifikációval ręndelkęző műĺírgyainak építése, egyéb
építési tevékenység végzése.

x x x x x x

l0. Megfelelőségi igazolássa| vagy teljesítmény-
ný|atkozatal és jóváhagyott műszaki specifikációval
rendęlkęző építményszerkezeťu, vagy tömegtartózkodás
cé|jára nem szolgáló, vagy legfeljebb l 80 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, |e|átő,
mutatványos, szőrakoztatő, vendéglátó, kereskedelmi,
valamint előadás tartására szolgáló építrnény'
b) kiállítási vagy elsősegélyt nÉjtó építmény'
c) levegovel felfujt vagy fęszítętt fedések
(sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fędett lovarda építése.

x x x x x x x

l 1. A telęk tęrmészetęs terepszintjének - építési
tevékenységgel összefiiggő - 0,5-1'0 m mértékl.ĺ végleges
j elle gĺĺ me gv á|toztatźsa.

x x x x

12. Ttmfa| építése, bővítése, meglévő felujítasa,
helyreállítasa,áta|akitása,korszerĺĺsítése,megvá|toztatása,
melynek mérete az épitési tevékenységgel nem haladja
meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1'0 m
magasságot.

x x x x x

l3. Kerítés' kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő'
építése, meglévő felújítrása, helyreállítlása, źúa|akitása,
korszeriĺsítése. bővítése.

x x x x x

L4. Szęl|őzo- és klímaberendezés, áru- és
pénzautomata' építményen vagy építmény közteriileti
homlokzati falrźtbaĺ való elhelyezése, ha ahhoz nęm ke|| az
építnény tartőszerkęzęti ręndszerét vagy tartőszerkezeti
elemeit megvéitoztatru, źúal'akitanl, elbontani, kicserélni,
meserősíteni vasv úi iáéoíteni.

x x x x x

15. Epífinénynek minősülő szęlektív ésháztntási célttl

hulladékgytĺjtő, tároló, ámyékoló elhelyezése.
x x x x X x x

16. Utas váró fiilke építése. x x x x x x x

17. Zász|ótartó oszlop (zźsz|orűď) építése esetén,
melynek terepszinťtől mért magassága a 6,o métert nem
haladja meg.

x x x x x

18. Ręklám, cégér, cégfe|iĺat elhelyezés. x x x x x

1 9. Ręnđęltetésmódosítás ęsetén. x x x
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B E J E L E N T É; s
A Józsefuáľosi Onkormányzat teľĺĺletén a telepiilésképi bejelentési eljárás lefolytatásához

Magđnszemélye k e seté ben :

Káelmezĺneve: ............... telefon:

e-mail:......

A fotytatnĺ kívánt tevékenyĘ @ .........2013. (.........) önkoľmĺínyzati rcndelet meghatárcmttak

közĺil):

A folytatnĺ kÍvánt tevékenyĘ hetye (cÍm' hnz):

I,á&łsiidńď'ůűĺ,,iáł'äď,ľńić',"šďeb!ł"i,Żt"ľ"tł,äfittł,,,,,, 
b e tűv e l k i t ö l t e n i

Egléni vóllalkołts (epéni cég) esetében:

Káelmezőneve: ............... telefon:

e-mail:...

A folytatni kÍvánt tevékenyĘ tenĺezptt kezdési időpontja:

10



A folytatni kÍvánt tevékenyĘ teľezett időtaľtama:

A kéľelemhez a kéľelmezőnek az a|ábbi me|lé|deteket kel| csatolnia a a ...ľ20t3. (.........)
iinkoľmányzati rcndelet ....$ban foglaltahak megfelelően (A csatolt mellék|etet kérjĺik X.szel
jelälni)

Egłéb:
A telepiilésképi bejelentési eljárás a Józsefuárosi onkormányzat Polgármesteľi Hivatal
Vaĺosfejlesztési és Főépítészi Ügyosĺály, Főépítészi kodájan (1082 Budapest, Baross u.63-67.,|II.
emelet 306. sz. helyiség) nýjtható be.

A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmaző ďigittiis adathordozót
kell mellékelni (utóbbi esetben a dokumentáció pdf vagy jpg formátum lehet).

1. Műszaki leírás (telepítés és/vagy építészeti kialakítás és/vagy rendeltetésmódosítás
vonatkozásában)

2. he|yszinrajz (M: 1 :500 léptékben)

3. a|aprajz (a szrikséges szintekről, M: 1:200)

4. azénntett homlokzat felmérési és tervezett rajza(miĺ. M:l:200)

5' színterv

6, utcakép (min. egy-egy szomszédos épület ábráno|ásáva|)

7. látványterv

11



INDoKoLÁs

1.$ AZ új, építésĺiggyel összefiiggő eljrárások _ a településképí véleményezési eljarás és a
telepĺilésképi bejelentési eljarás - szabźiyozása azért fontos, meĺt az építési hatósági eljarások
során eddig a foépítészi és a tervtanácsi véleméný nem volt köteles figyelembe veĺlni az
eljáró hatóság. A polgármester településképi véleményét azoĺbaĺ bizonýtékként veszi
figyelembe. ley a jogszabéůyoknak való megfelelés mellett a településkép alakulása
esztétikailag is jobban kontľollálható.

2. $ A rendel et hatźiy ár a vonatkozó an l'arta|maz rendelkezést.

3.$ Azokat az eseteket határozza meg, melyekben a teleptilésképi véleményezési eljarást le
kellfolýatni.

4. $ A településképi vélemény a|apját képezó dokumentumokat szabályozza.

5.$ A településképi véleményezési e|járźls sorĺĺn vizsgálandó előírásokattarta|mazza.

6.$ A településképi bejelentési eljáľás önkormányzati rendeletben történő szabá|yozásának

cé|ja, az egyébként építési engedély nélkĹil végezhető építési tevékenységek
kontrollálhatósági feltételeinek megteremtése, a vĺĺroskép formálása.

Az épített környezet alakításaról és védelméről szóló |997. évi LXXVIIL törvény (a

továbbiakban: Etv.) és a településfejlesztési koncepciőro|, az integrált településfejlesztési
stľatégiaról és a településręndezési eszközökľől, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményelaől szóló 3|4/20|2. (XI. 8.) Korm. rendelet felhataLmazást ad az
önkoľmanyzatnak, hogy döntsön arról, hogy milyen ügyekben akarja a településkép, az épített

környezet ala|<ltźlsét b efo l yásolni.

A 6. $ I.-|7. pontban felsorolt építési tevékenységek azokat az esetekethatérozzźtkmeg,
amelyek során településképi bejelentési eljaľást kell lefolytatni. Ezen tevékenységek
egyéľtelmúen befolyásolják (elsősorban) a közteľtilętről |á./''ható településképet (pl.:

homlokzatszinezés,reklłímok, szobrok, pavilonok, ideiglenes építmények elhelyezése).

7.$ A cégérek, cégfeliratok és reklámhordozók megjeleníthetők Íizikailag megfogható,
közteriiletrő| |átható módon (kĹilönböző aÍIyagű, típusú táblfüon), vagy díg;tálisan kivetítve
(fa|ra vetítetten, vagy kivetítőn), melyek sorĺín a településképi bejelentési eljrĺrást minden
esetben le kell folytatni.

8.$ Azon engedélyhez nem kotött, de telepiilésképi bejelentési eljárźshoz kötött építési
tevékenységek során, amelyek folýatásahozközterulet.hasznźl|atihozzźljźlru|ás is szĺikséges a
településképi bejelentésttarta\mazó ígazo|ásbanfoglaltakat kötelezően figyelembe kell venni.

9.$ Az építmények rendeltetésmódosítása esetén a településképi bejelentési eljárás
lefolýatás át hatźr o zza meg.

10.$ A településképi bejelentési eljarás sorłín a kérelemhez csatolt mellékleteket hatátozza
meg.

11.$ A településképi bejelentési eljárás soľĺán benýjtott dokumęntźrciő munkarészek szeńnti
mellékleteittarta|mazza, részleteiben az önkormźnyzati rendelet mellékletében.

1 2. $ A településképi szempontból vizsgálandó szempontokat hataro zza meg.
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13.$ A településképi bejelentési eljárás során kiadott igazo|ás érvényességi idejéről
rendelkezik _ figyelemme| a 3|4l2012.(XI.8) Korm. ľendelet 23.$-ában foglaltakľa -, ä 6
hónap a\att az önkoľmĺínyzati rendeletben felsorolt tevékenységek mindegyike elvégezhető.

14.$ Az Étv. zq.$ (6) bekezdése és a3|4l2OI2. (XI:S). Korm. rendelet 26.$-alehetőséget ad a

polgáľmesternek településképi kötelezettség megszegése esetén településképi kötelezési
eljaľás lefolyatásrára. Ennek során a helý epitészeti értékek, a településkép védelme
érclekében'' az ingatlan tulajclonosát felújításľa, átalakításra, bontásra kőtelezze. A
településkęet rontó reklámok, klímfü, napemyők stb. így jogszaba|ý alapon eltávolíthatók.

15.$ A településképi kötelezési eljaľás során kiszabható bírság mértékét hatźrozzameg.

1 6. $ Hatályba léptető rendelkezés.
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