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A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszeru, a rendelet 
megalkotasahoz minositett tobbseg sziikseges.
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Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
V^rosuzemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- is Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi
Hatarozati javaslat:
A Varosuzemeltetesi Bizottsag, a Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- is Klimavedelmi Bizottsag es 
a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsag javasolja a 
Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes megtargyalasat.
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Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyalias es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A 2016. evi LXXIV. torveny (a tovabbiakban: Tktv.) 1. §-a elrendeli, hogy onkormanyzati rendeletben 
keruljenek egyertelmuen megallapitasra a telepiileskep vedelmenek elemei, tovabba a 2. § (2) 
bekezdese felhatalmazast ad a keriileti onkormanyzatnak, hogy rendeletben biztositsa a telepiileskep 
vedelmet.

Az Etv. 6/A. §(1) bekezdese alapjan a keriileti onkormanyzat ellathatja az epitett kornyezet helyi 
vedelmet, a helyi epiteszeti ertekek, a telepiileskep, a ralatas es kilatas vedelmet, tovabba 
meghatarozza a telepules terulet felhasznalasahoz az epitmenyekben letesitheto rendeltetesek koret es 
a reklamok elhelyezesere vonatkozo kovetelmenyeket tovabba (2) bekezdese szerint az onkormanyzat 
polgarmestere jogszabalyban meghatarozott esetekben es modon velemenyt adhat a jogszabalyban 
meghatarozott epitdsiigyi hatosagi engedelykerelemhez, illetve telepuleskepi bejelentesi eljarast
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folytathat le az epitesugyi hatosagi engedelyhez nem kotott epitesi tevekenysegek, reklamelhelyezesek 
es rendeltetesmodositasok tekinteteben.

Fentieknek megfeleloen elkesziilt es 2017. oktober 1-jevel hatalyba lepett a telepiileskep vedelmerol 
szolo 34/2017. (IX. 14.) dnkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Or.) es a 187/2017. (IX. 07.) szamu 
hatarozattal elfogadott Jozsefvaros Telepuieskepi Arculati Kezikonyv.

Az Or. hatalybalepese ota bekovetkezett jogszabalyvaltozasok miatt az Or. jogszabalyi es eljarasi 
hivatkozasai elavultak, valamint sziiksegesse valt a kuldnbozo onkormanyzati rendeletekkel is az 
bsszhang megteremtese. Az elmult 3 ev tapasztalatai is azt igazoltak, hogy a jelenleg hatalyos Or. 
alkalmazasa felepitese miatt nem csak az iigyfelek, hanem az uj ugyintezdk szamara is nehezkes. 
Sziiksegesse valtak tovabba olyan pontositasok, konkretizalasok mind a telepuieskepi kovetelmenyek 
mind a bejelentes koteles eljarasok tekinteteben, melyek hianyoznak a hatalyos rendeletbol. Valamint 
a veszelyhelyzet idoszaka alatt megvaltozott az iigykezeles es az eljarasok lefolytatasanak gyakorlata, 
melynek a reszletszabalyozasa is sziikseges.

Fentiekre valo tekintettel az Onkormanyzat elinditotta az uj telepuieskepi arculati kezikonyv es a 
telepuieskepi rendelet elfogadasahoz sziikseges, a telepiilesfejlesztesi koncepciorol, az integral! 
telepiilesfejlesztesi strategiarol es a telepulesrendezesi eszkdzokrbl, valamint egyes telepiilesrendezesi 
sajatos jogintezmenyekrol szolo 314/2012. (XL 8.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) 
43/a. §-a szerinti eljarast:

1. A polgarmester 2021.06.23-an eldzetes tajekoztatast es adatszolgaltatasi kerelmet kiildott a Korm. 
rendeletben meghatarozott allamigazgatasi szerveknek az E-TER feliileten keresztul. A lakossag 
tajekoztatasa megtortent a keruleti honlapon, kozossegi mediaban es kozteruleti hirdetofeliileten 
keresztul, a partnerek e-mailen is tajekoztatva lettek 2021.06.29-en, valamint lakossagi forum is 
megtartasra keriilt 2021.07.12-en.

2. A beerkezett adatszolgaltatasok, javaslatok, eszrevetelek figyelembevetelevel a Varosepiteszeti 
Iroda elkeszitette a telepuieskepi arculati kezikonyv es a telepuieskepi rendelet tervezetet es 
velemenyezesre feltoltotte az E_TER rendszerbe es a keruleti honlapra 2021.09.28-an. A lakossag 
tajekoztatasa megtortent a keruleti honlapon, kozossegi mediaban es kozteruleti hirdetofeliileten, a 
partnerek pedig e-mailen is tajekoztatva lettek 2021.09.29-en, valamint lakossagi forum is megtartasra 
keriilt 2021.10.11 -en.

3. A velemenyeket, javaslatokat 2021.10.19-ig kellett megkiildeni a Varosepiteszeti Irodanak. A 
beerkezett velemenyeket az Or. 6. § (3) bekezdesenek megfeleloen a foepitesz az illetekes szervezeti 
egyseg kbzremukddesevel tablazatban bsszegezte.

4. Az Or. 6. § (4) bekezdesenek megfeleloen a velemenyezesi eljaras soran beerkezett velemenyekrol a 
Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag dont 2022. januar 17-ei ulesen. A bizottsag 
dontese potkezbesitessel kerul megkiildesre.

Az elfogadott velemenyek alapjan modositott Telepuieskepi Arculati Kezikonyv a 2. mellekletben, a 
Telepiileskep vedelmerol szolo rendelet pedig a 3. mellekletben talalhato.
II. A beterjesztes indoka
A rendelet elfogadasa a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 
(Motv.) 42. § 1. pontja alapjan a kepviselo-testiilet at nem ruhazhato hataskdrebe tartozik. A 
Kormanyrendelet 21. § (1) bekezdese ertelmeben a Telepiileskepi Arculati Kezikonyvet a Kepviselo- 
testiilet normativ hatarozata mellekletekent fogadja el.

III. A dontes celja, penzugyi hatasa
A dontes celja a telepiileskep vedelme erdekeben a telepiileskep vedelmerol szolo rendelet 
megalkotasa, valamint a telepuieskepi arculati kezikonyvre vonatkozo donteshozatal. A rendelet 
megalkotasa es a dontes penzugyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi komyezet
Az Motv. 42. § 1. pontja szerint a kepviselo-testiilet hataskorebol nem ruhazhato at a rendeletalkotas.
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A Tktv. 2. § szerint (1) A telepiileskep vedelme a telepules vagy telepiilesresz jellegzetes, ertekes, 
illetve hagyomanyt orzo epiteszeti arculatanak es szerkezetenek - az epiteszeti, taji ertek es az 
brbksegvedelem figyelembevetelevel tbrteno - megdrzeset vagy kialakitasat jelenti.
(2) A telepiilesi onkormanyzat, a fovaros eseteben a keriileti onkormanyzat... a telepiileskep vedelmet - 
a (2a) bekezdes szerinti jogszabalyok hatalya ala tartozo terulet kivetelevel - onkormanyzati 
rendeletben
a) telepuleskepi kbvetelmenyek meghatarozasaval,
b) telepuleskepi onkormanyzati tamogatasi es bsztbnzd rendszer alkalmazasaval,
c) onkormanyzati telepiileskep-ervenyesitesi eszkbzbk szabalyozasaval, 
jogszabalyban meghatarozott modon biztositja.
A Tktv. 4. § (1) bekezdese szerint a telepuleskepi rendelet szakmai megalapozasa erdekeben 
telepuleskepi arculati kezikonyv keszul.
A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdese ertelmeben a Telepuleskepi Arculati Kezikonyvet a Kepviselb- 
testulet normativ hatarozata mellekletekent fogadja el. A Telepuleskepi Arculati Kezikonyvet az 
elfogadast kovetoen szerkeszthetd digitalis formatumban - mint elektronikus uton hitelesitett 
dokumentumot - elerhetove kell tenni a Korm. rendelet 43/B. § (1) bekezdes b) pont szerinti 
szerveknek.
A Tktv. 2021-ben tobb alkalommal modosult, mely modositasok szerint mar nemcsak a 
reklamhordozok elhelyezese eseten, hanem az epitmenyen beliili rendeltetesi egyseg rendeltetesenek, 
es a rendeltetesi egysegek szamanak megvaltoztatasa eseten is kbtelezo telepuleskepi bejelentesi 
eljarast lefolytatni. A Tktv. 2021. julius 1-i modositasaval az bnkormanyzathoz kerultek korabban 
polgarmesteri hataskbrben meghozhato dontesek, melyekre tekintettel a Kepviselo-testiilet Szervezeti 
es Miikodesi Szabalyzataban sziikseges a telepuleskepi egyedi hataskorbknek a polgarmesterre 
atruhazasa (ez kuldn eldterjesztesben szerepel).
A jelenleg ervenyben levo, 187/2017. (IX. 07.) kepviselo-testiileti hatarozattal elfogadott kezikonyv 
egyideju hatalyon kiviil helyezese sziikseges.

Fentiek alapjan kerjiik a Kepviselb-testuletet, hogy a sorrendben elbszbr a hatarozati javaslatok 
szerinti donteseket meghozni, majd ezt kovetoen - az elfogadott kezikonyv tartalmaval bsszhangban - 
a telepuleskepi rendelettervezetet pedig megalkotni sziveskedjen.

Mellekletek:
1. melleklet: Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag dbntese (pdtkezbesites)
2. melleklet: Telepuleskepi Arculati Kezikonyv
3. melleklet: Telepiileskep vedelmerol szdlo rendelettervezet

Hatarozati Javaslat
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek.... /2022. (...... ) szamu hatarozataa

a Telepuleskepi Arculati Kezikonyv elfogadasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete ugy dont, hogy

1. visszavonja a 187/2017. (IX. 07.) szamu kepviselo-testiileti hatarozatat;

2. a jelen hatarozat 2. melleklete szerinti tartalommal, a telepuleskepi rendelet szakmai 
megalapozasa erdekeben elfogadja Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros Telepuleskepi 
Arculati Kezikonyvet;

3. felkeri a polgarmestert, hogy gondoskodjon az elfogadott Telepuleskepi Arculati Kezikonyv 
jogszabalyok szerinti kbzzetetelerol.



Felelds: polgarmester
Hatarido: 2O22.januar 20.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

Rendeletalkotasi javaslat!
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete megalkotja a ..../2022. (...... ) onkormanyzati
rendeletet a telepuleskep vedelmerol.

Budapest, 2022. januar 6.

alpolgarmester
Piko Andras 

polgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:


