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Képvĺselő.testiilet e számára

Tisztelt Képvĺselő.testiilet!

A Képviselő-testiilet a 2013. február 6-ai ülésén megalkotta az épitésuggyel összefüggő egyes
helý önkormanyzati hatósági eljáľások részletes szabźůyaíról szóló 5/2013.(II.10.)
önkormĺĺnyzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). A2013.január 1-én hatálybalépett, az
épített kömyeze,t alakításáról és védelméről sző|ő |997. évi LXXVIII. törvény (a

továbbiakban: EtV.) fe|hatalmazása a|apján megalkotott helý rendelet módosítása vált
szükségessé'
Az tĺj eljaľások lefolytatása sorĺín, a gyakorlatí tapaszta|atok alapjan több ponton vált
indokolttá az elóitások ľészletesebb meghatarozása, A módosítás eredményeként az tigyfelek
és a jogalkalmazőkszźlmźtrapontosabban meghatźtrozott eljarást alkalmazhafunk.

A telepiiléskěpÍ véleményezési eljdrds szabźiyaĹban pontosabban meghatźrozásra került az
eljarás rendje, a benyújtandó dokumentáció taľtalmi követelményei és a kerelem
benyujtásának módja.
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Előterjesztő: đr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testĺ.ileti ülés időpontja:2013. május 8. .. sz. napirend

Táľgy: Javaslat az építésĺigryel összefüggő eryes helyi eljárások ľészletes szabályaiľól
sző|rő 5 l 2013. űI. 1 0.) tinkoľmánvzatĺ rendelet mó dos ításár a

A napirendet nýlt ülésen kell taľgyalni, a ľendelet és a hatérozat elfogadásához minősített
szav azattobb ség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

Hatźrozati jav as|at a bizottság szźlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáe javasolja a Képviselő.testiiletnek az előterjesztés
mesIérwa|źLsát.
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Részletesen megllatźttozásra kerültek a vélemény kialakításakor figyelembe veendő
szempontok, így a kérelmező tudja, melyek a konkrét elvárások, az igýntézőĺek pedig
segítség és hivatkozási alap a vélemény megalkotásában.
Meghatározásra kerĹilt a vélemény érvényességi ideje. Hatásfua elkerĺilhető, hogy a helý
szabályok megvá|tozása ellenére a kérelmező - egy a már nem aktuális szabályrendszerre
a|apozott vélemény biľtokában - építési engedélý kapjon.

A telepíilésképi bejelentést elJdľós esetében, a bejelentés köteles tevékenységek köre
csökkent. Ennek oka, hogy a lőzsefvźrosi onkormźnyzat tulajdonában lévő közterületek
hasznáIatźnől és hasznźiatźlnak ľendjéről sző|o 7812013. (IV.24.) önkormźnyzati. rendelet
a|apjźnképviselő-testtileti dontés szükséges a szobor, emlékmtĺ, emlékfal építése esetén, ezért
ezen tevékenységek végzésekor a településképi bejelentési eljáľás lefolyatása felesleges
duplikáció lenne' Az építménynek minősülő szelektív hulladékgyujtők, tárolók ęítése szintén
kikeľültek a bejelentés köteles tevékenységek köréből, melynek oka, hogy az egyéb hďrý
szabźůyozások eleve tiltják ilyen jellegu építmények létesítését a keľületben.
Az építéstigyr és építésfelügyeleti hatósági eljarásokľól és ellenőrzésekľől, va|arĺint az
építésügý hatósági szo|gá|tatásról szóló 3I2l20I2 (XI.8.) Korm. rendelet 2013. máľcius 9-én
történt módosítása során a Korm. rendelet 1. mellékletének 1. pontja módosult, ezért aheIý
ľendelet korrigálása indokolt..
A településkép védelme érdekében sztikséges volt kikötni továbbá, hogy az építési
engedélyhez kötött tevékenységek esetén, amennýben aZ engedélyhez nem kötött építési
munkákat illetően az engedé|ýől eltérő megvalósításra meľül fel igény, azt szintén vizsgálni
szükséges a településképi bejelentési eljárás keretében. Ezze| az intézkedéssel elkeľülhető,
hogy az építési engedély megléte ellenére, az engedéIytnem igénylő tevékenységek folytatása
következtében, a városképet rontó megoldások szülessenek.
A meglévő építmények rendeltetésvźútozása tág fogalomnak bizonyult, településképi
szempontból szfüségesnek tartottuk az onźi|ó rendeltetési egységek rendeltetésmódosításĺának
esetét is vizsgálni. A keľületben üľesen álló építési telkek iđeiglenes hasznosítása szintén
vĺárosképet befolyásoló tevékenység, avizsgźĺIandó esetkörtiket tehát kibővítettÍik.
Külön megý,atźrozásra keľĹiltek azon esetek, melyekben a településképi véleményezési eljźrás
leťolýatásĺához a tervtanács véleménye is szÍ.ikséges. A városképet nagymértéĹben
befolyásoló vá|toztatások esetében szükségesnek taľtjuk a teľvtanács szakmai álláspontjĺának
figyelembe vételét.
Részletesen megltatározźsra keľült a teleptilésképi bejelentési eljárás során vizsgá|t
szempontok köre, így a kérelmező tudja, melyek a konkrét elvarások, az igýntézőnek pedig
segítség és hivatkozási alap a vélemény megalkotásában.

A telepiilésképí kötelezés esetén pontosan megllatározásra került, hogy mely esetek
minősülnek a településképi kötelezettség megszegésének _ figyelembe véve az Éw-ben,
valamint a telepiilésfejlesztési koncepcióróI, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
teleptilésrendezési eszkĺizökről, valamint egyes teleptilésrendezési sajátos jogintéznényekľől
szóló 3 I 4 / 20 | 2. (XI. 8. ) Korm. rendel etben meghatátozottakat.
A módosításhatására kibővült azon esetek köre, melyekben a polgármesternek településképi
kötelezési joga van.



Mindezek alapján kérem a Képviselő.testiiletet az előteľjesztés 1. számú mellék|ete
szeľĺntĺ iinkoľmányzatĺ ľendelet elfogadásáľa.

Budapest, 2013. május 8.

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edĺna

jegyző
nevében és megbízásából:

// /,ł (-/ ,ľJ,, ć/k /trą;.Ż-,w
Dr. Mészar Eľika ,/a|jegyző ,/
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1. számú melléklet

Budapest Főváľos YIII. keľület Józsefváros Onko rmány zata Képvisető-testůĺletének

... 12013.(...) tĺnkoľmányzati rendelete

az épÍtésügryel tisszefüggő egyes helyi tinkormányzati hatĺĺsági eljáľások ľészletes
szabályairól szĺóló

5/2013.(II.10.) tĺnkoľmányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Fővaros VIIL kerület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete az
Alaptorvény 32. cikk (2)bekezđésében meghatźrozott jogköľében eljiĺrva, az épitett kömyezet
alakításáról és védelméró| szőIő |997. éví LXXVIII. törvény 62. $ (6) bekezdés 3. és 7.
pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.$ Az építésüggyel tisszefüggő egyes helý önkotmźnyzati hatósági eljárások részletes
szabá|yairől szóló 5120|3. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.$-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,1. $ A rendelet célja Józsefuáros építészeti, váľosképi, illetve teľmészeti értékeinek védelme
és igényes alakítása érdekében - a helý adottságok figyelembevételével _ a vaľosképi
illeszkedés követelményeinek érvényesítése, valamint a beépítésľe szźtnt teľületek
rendeltetésszeru haszná|atźnak biztosítása, összességében az épített környezet rendezett és
esztétikus kialakítása.''

2.s A Rendelet 3.$ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,o) ti építmény építésére vonatkozó engedéIyezés esetén,''

3.$ A Rendelet 4.$ a) pontja helyébe a ktjvetkező ľendelkezés lép:

,,o) a helý épitészeti-múszaki teľvtanács létrehozásaról és mííködési rendjéről sző|ő
önkormányzati rendeletben meghatarozott esetekben a tervtanácsi állásfog1alás,''

4.$ A Rendelet a következő új 4/A.$-al egészülki:

,,4/A.s (1) A kéľelmező, építtető papír alapú kérelmet nyújt be, és a kérelem benytl1tásźig az
építészetĹműszaki dokumentációt elektronikus formában az epítésagý hatósági e|járáshoz
biztosított elektronikus tfuhelyre feltölti, me|yhez a polgármesteľnek hozzźféréstbiztosít.

(2) A kérelemnek tarta|maznia kell a településfejlesztési koncepcióról, aZ integrált
településfejlesztési shatégiáľól és a településrendezési eszközökľől, valamint egyes
településľendezési sajátos jogintézményekről szóló Kormányľendeletben meghatározottakat.

(3) A kérelem benyújtásríra a helý építészetĹmuszakí teľvtanács |étrehozásáről és mfüödési
rendjéľől szóló önkormźtnyzati rendelet 1. fiiggelékében meghatározott tervtanácsi iiléseket
mege|őzoen hét nappa|, ügyftlfogadási időben van lehetőség, a Rendelet 1. sz. fiiggeléke
alapjźn."



5.s A Rendelet 5.$-a helyébe a követkęző rendelkezés lép:

,,(1) A településképi véleményezési eljaĺás lefolytatása és az építészeti-muszakj dokumentáció
éľtékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, városképet nern zavarő, az
épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyosebb megielenését segítő
megoldási szempontokat kell érvényesíteni.

(2) A településképi véleményezćsi cljrírás lcfolytatĺísa sorłín vizsgĺílni szĹikséges, hogy a

véleményezésre benyújtott építészetĹmriszaki tervdokumentáciő tartalma megfelel-e a

vonatkozó jogszabźiý előírásoknak.

(3) A településképí véleményezési eljárás részletes vizsgźt|atí szempontjai:
a) a tervezett beépités megfelelően figyelembe veszi-e a hatályos településrendezési
eszközök előírásait,
b) nem korlátozza-e indokolatlan méľtékben a szomszédos ingatlanok benapozását,
illetve \<ĺIttásźt,
c) teljesíti-e a mtiemléki- és helyi védettségú teľĹiletek, épületek esetében az
értékvédelemmel kapcsolatos előírásokat és elvłĺrásokat,
d) a homlokzat tago|ása, a nýIászźrők kiosztása összhangban van-e az épület

rendeltetéséveléshaszná|atźnaksajátosságaival,
e) a homlokzat színezése utcaképi szempontból megfelelő-e'

fl a rendeltetéssel összefiiggő reklám- és infoľmációs berendezések elhelyezése,
kialakítása a helý előírásoknak megfelel-e, .

g) a gépészetiberendezések és azok tartozékaínak városképi megjelenése megfelelő-e,
h) a tetózet kialakítása megfelelően illeszkedik a környezet adottságaihoz, elősegíti-e az

építmény varoskęi szempontból előnyösebb megj elenését,

Đ meglévő építmény bővítése esetén a homlokzatot is érintő felújítás, źúalakítás,

emeletráęítés illeszkedik-e az adott épület struktúrájłához, valamint a meglévő utcaképbe.''

6.$ A Rendelet a következő nj 5lA, $-a1 egészül ki:

,,5/A.$ A településképi véleményezési eljríľás során kiadott vélemény 6 hónapig érvényes.''

7.s A Rendelet a következő új 6/A.$-a1 egészülki:

,,6/A.$ Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött, de a jogerős engedélytől eltéľően
megvalósulő _ az elteľést illetően építésügý hatósági engedélyhez nem kötött - építési

munkfü csak településképi bej elentési eljarás alapjan végezhetők.''

8.s A Rendelet 9.$-a helyébe a következő rendelkezés|Ę:

,,9.$ Településképi bejelentési eljarást kell lefolytatni a meglévő építmények, önálló
rendeltetési egységek rendeltetésvźitoztatása és építési telek ideiglenes hasznosítása esetén.''

9.s A Rendelet 10.$-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,10.$ Településképi bejelentési eljárás a kérelmező źitaI a polgáľmesteľnek címzett, a kerĹileti

főépítészhez ügyfelfogadási időben benýjtott, 2. fiiggelék szerinti bejelentésre indul. A
bejelentéshez papíralapú dokumentációt Yagy a dokumentációt taľta|maző digitális
adathorđozót kell mellékelni (utóbbi esetben a dokumentáció .pdf vagy jpg formátum lehet).''



10.$ A Rendelet a következő új 1O/A.$-al egészül ki:

,,10/A.$ (1) Az ügyintézési hatĺíridőt nem szakítja meg egyetlen eljárási cselekmény sem.
(2) 

^ 
kérelmező és a Főépítészi Iroda, a kérelmezővel egyeztetett módon írásban, szőban,

írásbelinek nem minosíthető elektľonikus úton tart kapcsolatot tájékoztatźs céljából.''

11.$ A Rendelet a következő új 11/A.$-al egészül ki:

,,11/A.$ (1) A ó.$ 1., 2.,4.,5.,9., 10., 16., pontjai esetén, a településképi illeszkedést
tervtanácsi véleménnyel kell igazolni, mely a műszaki leírás részeként nýjtandó be.

(2) Az (1) bekezdés szeľinti esetben, a tervtanácsi vélemény megléte a teleptilésképi
bej elentési elj áľás megindításrĺnak feltétele.

(3) A S.$-ban meghatározott esetben _ köztenileti elhelyezés esetén _ a közmiĺszolgáltatókkal
dokum entál tan egy eztetett hel yszí w ajz és fotőmontázs i s szüks éges.''

12.$ A Rendelet 12.$-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,'(1) A teleprilésképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció
átékelése soľán a településképben esztétikusan megielenő, városképet nem zavarő, az épitett
és teľmészeti környezethęz l|Ieszkedő, és annak előnyösebb megjelenését segítő, a magasabb
szintlj és a helý előíľásokat figyelembe vevő javaslatokat kell támogatni.

(2) Részletes vizsgálati szempontok:
a) benyújtott dokumentáció megfelel -e az I. mellékletben meghatár ozott tarta|omnak'
b) tewęzett megoldás léptékében, arányaiban megfelelően illeszkedik-e a kialakult
tel epülésszeľkezetbe,
c) nem zavaqa-e a kornyezetében levő éptiletek, építmények, utcák, terek,
hasznźůhatőságát,
d) haľmonikusan illeszkedik-e a környezetébe, figyelembe veszi-e a kornyezo beépítés
sajátosságait,
e) a rendeltetésváltozás során a kialakítás megfelel-e az eredeti épület funkcionális,
szerkezeti rendszeľének és a gazdaságos megvalósítás követelményeinek,
fl kielégíti-e a helý épitészeti éľtékek védelmével kapcsolatos építészeti esztétikai
elviírásokat'

Đ megjelenésével, színezéséve|, méľeteivel nem okoz-e zavart a történeti jelentőségű,
mtĺemléki- és helyi éľtékvédelmi teľületek és épületek vonatkozásában, valamint a váios
ki emelt j elentőségu ktizterĹiletei felőli látványban,
h) amennýben az énntett közterĹiletre készült kĺizterĹilet-alakítási terv, akkor a benyújtott
tervdokumentáció annak fi gyel embe vételével késztilt-e.''

13.$ A Rendelet a következő űj |2lA.s-al egésztil ki:

,,|zlA.s (1) A polgármester a kérelmet érdemi vizsgá|at nélkĹil, nyolc napon beltil elutasítja,
ha

a) nincs hatásköre vagy nem illetékes,
b) a kérelem nýlvĺínvalóan lehetetlen célra iľányul,
c) a kérelmet érdemben már e|biréita, és változat|an tényállás és jogi szabźiyozás mellett
uŁyanazonjog érvényesítésére iranyuló újabb kérelmet nyújtottak be, és újrafelvételnek



nincs helye, feltéve, hogy a kéľelem érdemi vizsgźiat nélkiili elutasítását jogszabály nem
zfujakí,
d) a kérelem nýlvanvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól szźrmaz1k.

(2) 
^z 

eljárás megszĹintethető, ha
a) M lEy tárgyát képezó vagyontĺĺrgy megsemmisült, vagy olyan mértékben kaľosodott,
hogy az eljaľás okafogyottávtit,
b) a kérelmező kérelmét visszavonta, kivéve, ha az eljźtrttsban több kérelmező vesz részt,
és nem mindegýkĺik vonta vissza kéľelmét,
c) a kérelmezí5ha|tiava1y ajogi személy, illetve a jogr szonélyiséggel nem rendelkező
szewezet megszűnése következtében az eljźlrás okafogyottá vźůt, és eljárásbeli jogutóđlás

sem következettbe,
d) az e|jźrás foIytatásáraokot adó körülmény már nem áll fenn,

e) jogszabá|yvźitozás míat, az tigy elbírálása a továbbiakban már nem a polgáľmester
hatáskörbe tartozik.

(3) Ha az ügy érđemi eldöntése olyan kérdés előzetes e|bírá|ásźiől fiigg, amelyben az e|járás
más szerv hatáskörébe taĺtozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan
összefüggő más hatósági dontése nélktil mega|apozottan nem dönthető el, a polgármesteľ az

eljáľást elutasítja. Amennýben a más szerv előtti eljarás megindítására a kérelmezo jogosult,

erre őt megfelelő határidő kitrízése mellett felkellhívni.

(4) A kérelmező helyett törvényes képviselője vaw az źúta|a vagy törvényes képviselője áItaI

meghatalmazottszeĺĺlély, továbbá a kérelmező és képviselője együtt is eljaľhat.

(5) A kérelmezőnek joga van ahhoz, hogy az eljźrás során nýlatkozatot tegyen, vagy a

nýlatkozattételt megt agadja },

14.$ A Rendelet 14.$-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,( 1 ) Teleptilésképi kötelezettségnek minősül :

a) teleptilésképet rontó reklámok, cégérek, hirđető-beľendezések megszĹintetése és

eltávolítása, ha azok mérete, aÍLyaga, megielenése nem felel meg a reklám-elhelyezésľe
vonatkozó előíľásoknak, kĺilön<isen, ha:

aa) muszaki állapota nem megfelelő,
ab) taľta|mi megjelenése idejétmúlt, vagy aktualitását vesztette,

ac) nem illeszkedik a településképbe, és a jellemző vaľosképiLtffźnyban idegen elemként
jelenik meg,
ad) e|őnýe|enül változtatja meg az épi|ethomlokzatát,tetőzetét, kirakatát, portźńjźń,

ae) beje|entés nélkiil helyezték el,
aflharsény színeivel, nagy méretével, kirívó, feltűnő módon jelenik meg a vĺĺrosképben,
b) a helý építészetí és vĺíľosképi értékvédelem érdekében, az építmény, mutźrgy,
településképi elem ľossz műszaki- esztétikai állapotĺĺnak megszĹintetése, kĺilönösen ha:

ba) muszaki állapota nem megfelelő, balesetveszélyes, homlokzati elemei hiányosak,
töľedezettek, szinezése l ekop ott,

bb) ĺem a rendeltetésének megfelelő funkcióra használják,
bc) megse\enése, szinezése az egységes és harmonikus vĺĺrosképet lerontja,
bd) azépítési övezetľe előíľt zöldfelületi kialakítás, parkoló.fasítás, novényzettelęítés nem

valósult meg, hiányos' vagy az e|puszbůt növényzet pótlása nem töľtént meg,
be) atelekbe nem épített tertiletét nem az előírásoknak megfelelően hasznźiják,



bfl a, építkezéssel érintett telek és k<iľnyezete - az átmeneti állapot iđeje alatt _ nincs a
vonatkozó előírásoknak megfelelően rendben tartva, bekerítve,
c/ a bejelentési eljárás lefolytatása a 6.$, 6/A.$, 7.$ és 9.$-ban meghatźrozott esetekben.

(2) 
^ 

kozígazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabźůyai a|apjźn
lefolýatott kötelezési eljaľásban a polgáľmester kötelezheti az énntettingatlan tulajdonosát az
építmény, ép ítményrés z felúj ítás ár a, źÍa|akitásár a vagy elbont ásźr a.

(3) Településképi kötelezettség megszegésének minősül
a) az e rendeletben meýlatźrozott településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b) abejelentett tevékenységtől eltérő tevékenység folytatása,
c) a tevékenységnek a bejelentési eljaľás során kiadott igazo|ás éľvényességi idejét
meghaladó időn tul történő folýatása,
d) a Jőzsefvaľos helý építészeti cirökségének védelméről szóló onkormźnyzati rendeletben
meghattrozott kötelezettségek nem teljesítése,
e) ha a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltó és figyelmeztetó fe|hívása ellenére, a
tiltott tevékenységet megvalósítottfü .

(4) A kötelezési eljaľás hivatalból vagy kérelemľe folytatható le.''

1s.$
A Rendelet 6.$ 1. pontjában a ,,de legfeljebb 50 méterre álló'' szövegľész helyébe a ,,de
legfeljebb 10 méterre álló''szöveg lép.

16.$ A Rendelet 1. melléklete helyébe e ľendelet 1. melléklete lép.

17.S
Hatźlyát veszti a Rendelet 2.5-a, a 6,$ 7 ., 8., 1 5. pontja.
18.$ Ez a rendelet 2013. május 15. napjĺán lép hatályba, rendelkezéseit ahatá|yba lépését
követően indult eljarásokban kell alkalmazni.

Rimán Edina
jegyző

dľ. Kocsis ľIáúé
polgármester
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l. a műęmléki jelentőségű tęrületen a tęlek közterületi
határához legközelebb, de legfeljebb 50 métęrre álló meglévő éptilet
áta|akitástnak kivételével az épitési engedéllyel építhető építrnény
felújítasa, helyreállíĺĺsa, korszerűsítése, homlokzatanak
megváńtoztatása esetében, ha az épitési tevékenységge| az építmény
taftőszęrkęzęti ręndszerét vagy tartoszęrkezeti elemeit nem kęll
megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy
v á|tozat|an formáb an újj áépíteni.

x x x x x x

2. meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati
ĺýlásztlrő - túlĺďallőját nęm érintő - cseréje, a homlokzatfelület
színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.

x x x x x x

3. meglévő épület homlokzatźlhoz illesztett előtető, védőtető,
emyőszerkezet építése, meglévő felújítása. helyreállítása, átalakitása,
korszenĺsítése, bővítése, megvá|toztatźlsa esetén, ha ehhęz az épu|et
tartőszęrkęzętét nem kell megvált oztatni, áta|akitail, me gbontani,
kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni

x x x x

4. közterületen, valamint az épitési telek köztęrii|ęti határán a
nettó 20,0 m2 alaptertiletet az épitési tevékenységet követően sem
meghaladó méretű keręskędęlmi, szotgá|tatő' illętve vendéglátó
renđeltetésű épület építése, bővítése esetén.

x x x x x x x

5' köztęrületen' valamint az építési telek köztęrü|ęti határán
nettó 50 m, térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési
tevékenységet követően sem meghaladó méretíi, nem emberi
tartózkodásra szolgáló építmény építése' bővítésę ęsetén

x x x x x x x

6' önálló reklámtartó épíĺnény építése, meglévő felujíLísa,
helyreállítasa, áta|akitása, korszeriĺsítése, bővítése vagy
megvá|toztatása esetén, amerľryiben annak mérętę az építési
tevékenység után sem haladja meg

a) beépítésre nem szánt területęn a 9,0 m'

b) beépítésre szánt tęrliletęn a 4,5 m magasságot.

x x x x x

8.

melléklet az ....5/20] 3. (.,, .., ,...) onkormánvzati rendelethe
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9. park, játszőtér, sportpálya megfelelőségi igazolással vagy
teljesítménynyi|atkozatta| és műszaki specifikációval ręndelkező
műtargyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése'

x x x x x x

10. Megfeleli5ségi igazo|ással vagy teljesítmény-nyilatkozattal
és jóváhagyott műszaki specifilcícióval ľendelkező
építményszerkezetú, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló,
vagy legfeljebb 1 80 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, |ę|átő,
mutatványos, szőrakoztatő, vendéglátó' keręskedęlmi, valamint
ęlőadás tartására szolgáló épíftnény,

b) kiállítrási vagy elsősegélý nffitó építmény,

c) levegővel felfujt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),

d) ideielenęs fedętt lovarda építése.

x x x x x x x

ll. A telęk természetes terepszintjének - építési tevékenységgel
összefiiggő - 0,5- l ,0 m mértékÍĺ végleges jelle gíj megvá|toztatÄsa.

x x x x

Í2, T ámfa| építése, bővítése, meglévő felujítása, helyreállítása'
áta|akjtása, korszenisítése, megvá|tozĺatasa, melynęk mérętę az
építési tevékenységgel nem ha|adja meg a rendezett alsó
terepszinttől szálmitott 1,0 m magasságot.

x x x x x

13. Kerítés, keĺti építmény, tereplépcső, jźrda és lejtő, építése,
meglévő felújítlása, helyreállítasa, áta|akitása, korszenĺsítése,
bővítésę'

x x x x x

|4' Szellőző- és klímaberendezés, áru- és péluautomata,
építményen vagy építmény közterületi horúokzati falában való
elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény brtőszęrkezeti
rendszerétvagytartoszerkezetielęmeitmegvtÄtoztatru,túa|akitali,
elbontani, kicserélni, megęrősíteni vagy úiiáépíteni'

x x x x x

15.

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

|7. Zász|őtartő oszlop (zász|őrűd) építése esetén, melynek
terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.

x x x x x

l8. Reklám, cégér, cégfelirat elhelyezés. x x x x x

19. Ręndeltetésmódosítás, építési telek ideiglenes hasznosítása. x x x

10



INDoKoLÁs
az építésügryel tisszefůiggő eryes helyĺ iinkoľmányzati hatósági eljárások ľészletes

szabályaiľól szóló 5/20 1 3.(II. l. 0.) iinko r mány zati rendelet mód osítás ához

1.$ A Ręndeletet az építésügý hatósági engedélyhez kötött és az építésügý hatósági
engedélyhez nem kötött építési munkákkal kapcsolatban is megfogalmaz
kövctelményeket, így a Rendelet pontosítása vólt sztikségessó.

2. $ A megfo galmazás pontos itása v áIt sztikségess é.

3.s A jogszabályszerkesztésről szóló 6|12009. (XIJ. 14.) IRM rendelet főszabályként a
rugalmas hivatkozástírjaeIő, melyben más jogszabát|y számáltnem lehet megjelolni.

4.$ Szfüségessé váIt a Rendeletben a kérelem benýjtásrĺľa és a tarta|méra vonatkozó
előírások pontosítása.

5.s A kérelmezo pontosabb tt$ékoztatźsa, illetve az igýĺtézőĺek az elbíľálás során
figyelembe veendő szempontok meghatározása okán a vizsgá|atí szempontok pontosabb
meghatźrozása vált szükségessé.

6.s A Rendeletben meg kell határozni a településképi vélemény érvényességi idejét. Ezzel az
intézkedésselcsökkenthetó az esélye, hogy a jogszabálý változások ellenére a kérelmező
_ egy a mźr nem akfuális szabályrendszerre aLapozott vélemény biľtokában - építési
engedélý kapjon.

7.s A településkép védelme érdekében szükséges volt kikötni, hogy az építésí engedélyhez
kötött tevékenységek esetén, amennýben az engedélyhez neÍÍI kötött építési munkfüat
illetően az engedélýől eltérő megvalósításra merül fel igény, azt szintén vizsgéini
szükséges a településképi bejelentési eljáľás keretében. Ezze| az intézkedéssel
elkertilhető, hogy az építési engedély megléte ellenére, az erlgedélyt nem igénylő
tevékenységek folýatása következtében, a városképet rontó megoldások szĹilessenek.

s.s A keľületben üresen álló építési telkek ideiglenes hasznosítása vaľosképet befolyásoló
tevékenység, ezért a telepÍilésképi bejelentési eljĺírás során vizsgálandó esetkörök
kibővĹiltek. A rendeltetésvźt|tozás esetét nem csak teljes építmények esetében, hanem
önálló rendeltetési egységek esetében is szükséges vizsgálni.

9.s A telepiilésképi bejelentési eljárás a Kormányrendelet a|apjétn 8 napos eljárás' A
magasabb szinttĺ jogszabályok nem kezelik az tinnepnapok és az igazgatási szünet idején
benýjtott kérelmek sorsát. AÍ|nak érdekében, hogy a kéľelmek elbírálásara mindig
legyen lehetőség, meg kell határozni, hogy a hivatal a kérelmeket csak ügyfélfogadási
napokon fogadja be. Az épített környezet alakításĺíról és védelmerő| szćiő 1997. év|
LXXVII. törvény 62.$ (6) bekezdés 3. pontja felhatalmazást ad a település
onkormĺínyzatának arra,hogy rendeletben állapítsa meg a teleptilésképi bejelentési eljĺĺľás
részletes szabźiyait.

10.s A Rendeletben szükséges meghattlrozni a kéľelmezove| való kapcsolattaľtás módját,
illetve ttĄékoztatni arľól, hogy az ugýntézési időt a kormányľendelet alapján nem
szakíthat1amegsenrmilyeneljarásicselekmény.

1l



11.s A Rendeletben szükségessé vált megllatźlrozĺi azon eseteket, melyekben a településképi
véleményezési e|járás lefolýatásahoz atervtanács véleménye is szükséges. A varosképet
nagyméľtékben befolyásoló változtatások esetében a tervtanács szakmai źiläspontja az
irányadő.

12.$ A Rendeletben részletesebben meghatározásra került a településképi bejelentési eljaľás
során vizsgált szempontok köre, így a kérelmező tudja, melyek a konkľét e|vźrások, az
ügýntózőnck pcdig scgítsóg ós hivatkozási alap a vélemény rrregalkotásában.

13.$ A településképi bejelentési eljárás nem tartozik a közigazgatási hatósági eljráľás és
szo|gá|tatás általános szabá|yairől szóló törvény hatá|ya a|á. Az é:pített környezet
alakításáról és védelméľől szóló 1997. évi LxXVru. törvény 62.$ (6) bekezdés 3. pontja
fe|hata|mazást ad a település önkormanyzatźnak arra, hogy rendeletben állapítsa meg a
településképi bejelentési eljárás részletes szabá|yait. A rendeletben sztikséges volt
meýlatźrozni, milyen esetekben utasíthatja el a polgármester a kérelmet, mikor
szüntethető me9az eljaľás, illetve hogy ki jźtrhat el adott kérelem tárgyáhaĺ.

14.$ Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.$
(6) bekezdés 7. pontja felhatalmazźst ad a település ĺinkormanyzatĺĺnak arra' hogy
rendeletben állapítsa meg a településképi kötelezési eljĺĺĺás részletes szabźiyaít, a
településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén a|kalmazható bírság
esetköreit és mértékét. A módosítás hatásaľa kibővült azon esetek köre. melyekben a
pol gármestemek településképi kötel ezési j o ga van.

15.$ Az építéstigyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokľól és ellenőrzésekről, va|amint az
építésügý hatósági szoIgá|tatźtsról szóló 3I2l20|2 (XI.8.) Koľm. rendelet 20|3. maľcius
9-én töľtént módosítása során a rendelet 1. mellékletének 1. pontja módosult, ezért ahelý
rendelet is korrigálásra szorult.

16.s A Rendelet 16.$-ban meghatározottak alapjĺĺn, Rendelet 1. melléklete helyébe a
módosított melléklet keľül.

17.s A magasabb szinťu jogszabźiyok alapjan, helý rende|ethatá|yát csak abban az esetben
szükséges meghatźtrozni, ha az a te|epulésnek csak egy részerc vonatkozik. A Rendelet
Józsefuáros teljes kozigazgatási területére kiterjed, ezffi. a szakasz hatályon kívül
helyezése indokolt. A Józsefuarosi onkormźnyzat tulajdonában lévő köZterületek
hasznéiatźről és használatanak rendjéről sző|ő 18120|3. (Iv.24.) önkoľmányzati rende|et
alapjźn képviselő-testĹileti döntés sztikséges a szobor, emlékmű, emlékfal építése esetén,
ezért ezen tevékenységek végzésekor a településképi bejelentési eljárás lefolytatása
felesleges duplikáció lenne. Az épitménynek minősülő szelektív hulladékgytĺjtők, tłáľolók
építése szintén kikerĹiltek a bejelentés ktiteles tevékenységek köréből, melynek oka, hogy
az egyéb helý szabélyozások eleve tiltják ilyen jelleg(i éĘitmények létesítését a
kerületben.

18.$ AZ új eljĺárások bevezetésével szĺímos ügy indult az elmúlt időszakban. Az ügyek szźtma
varhatóan még tovább fog emelkedni, ahogy a lakosság tájékoződ1kazűj e|jźrasokról. Az
ügymenet megfelelő lefolytatása érdekében szĹikséges a módosító rendelet minél előbbi
hatáiyba léptetése.
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Budapest Fóváros VIII. keľiilet Jőzsefvárosi onkoľmányzat Képvise|ó-
testĺiletének

5 120|3. (II. 10.) iinkormányzati rendelete

az építésiiggye| łisszefĺiggó egyes helyi nkormányzati hatÓságĺ e|jáľások rész|etes
szabályaiľÓl

1. s A ręndelet célja Jőzsefuĺĺros építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek
védęlmę és igényes alakítása érdekében az építéstigyi hatősági engedélyhez nem kÖtÖtt
egyes építési munkákkal kapcsolatban - a helyi adottságok figyelembevételével _ a
városképi illęszkędés kovetelményeinek érvényesítése, valamint a beépítésre szánt
teriiletek ręndeltetésszerĺĺ használatának biztosítása, ôsszessé gében az épített kôrnyezet
ľendezett és esztétikus kialakítása.

4.$ A telepiilésképi vélemény a|apjáĺt képezi:
a) a he|yi építészetĹmtiszaki tervtanács létrehozásárÓl és mtĺkodési rendjéról szőlÓ

5 I /20l- l.(x. 1 9.) onkormányzati rendeletben meghatiírozott esstekben a tęrvtanácsi
állásfoglalás,

Budapest Fóváros VIII. kerĺilet Jőzsefvá ros Onkormányzata Képvise|ó-
testiiIetének

.. 120|3.(...) łinkoľmányzati ľendelete

az építésÍiggyel iisszefĺiggó egyes he|yĺ łinkormányzati hatÓsági e|jáľások ľészletes
szabá|yairÓl szÓlÓ

5/2013.(II.10.) tinkoľmányzati ľendelet mődosításáľÓl

l.$ A renđelet célja Jőzsefuáľos építészeti, váľosképi, illetve természęti értékeinek
védęlme és igényes alakítása érdekébęn _ a helyi adottságok ťrgyelembevételévęl - a

városképi illeszkedés kovetelményeinek érvényesítése, valamint a beépítésre szánt
tęrtilętek rendeltetésszerĹi használatának biztosítása, ősszességében az épített kornyezet
ręndęzeIt és esztétikus kialakítása.

4.$ A telepiilésképi vélemény a|apjátképezi:
a) a he|yi építészetĹmrĺszaki tęrvtanács létrehozásarÓl és mrĺkodési rendjéról szőlÓ

....:*o.-u'''"ati 
rendeletbęn meghatározott esetekben a tervtanácsi állásfoglalás,

4/A.s (l) A kérelmęzó, építtetó papír alapri kérelmet nyrijt be, és a kérelem benffitásáig
az épitészeti-mtĺszaki dokumentaciőt elektľonikus formában az építési'igyi hatÓsági
e|járáshoz biztosítoťt ęlęktronikus tarhelyre feltôlti, melyhez a polgármesteľnek
hozzáférést biztosít'
(2) A kérelemnęk tartalmaznia kell a teleptilésfejlesztési koncepciőről, az integrá|t
teleptilésfejlesztési stratégiáről és a teleptilésľendezési eszk<izôkrŐl, valamint egyes
teleptilésľendezési sajátos jogintézményekröl sző1ő Kormáĺryrendeletben
meehatározottakat.

A kéręlem benvťlitrásaľa a helvi éoítészetĹmĺiszaki teľvtanács létrehozásáről és

13



5.$ A teleptilésképi szempontből vizsgálni szĺilĺséges kiilontjsen a kovętkezóket:
a) a vé|eményezésre benyrijtott építészetĹmĺiszaki tervdokumentráciÓ megfelel-e a

vonatkozÓ j o gszab á|y i elóírásoknak,
b) j épitmény esetén

ba) a beépítés nem lęhętętlenítĹę el a szomszédos ingatlanok beépíthetóségét,
bb) a beépítés és a homlokzat tewezęt1 kialakítąsa megfelel-e a kornyezetbe
illeszkędés kôvetelményének,
bc) a tęrv ad-e javaslatot a ręklám- és hirdetési feltilętęk elhelyezésére a

homlokzaton,
c) meg|évó építmény bóvítése esetén

ca) a beépítés nem lehetętlęnítĹe el a szomszédos ingatlanok beépíthetóségét,
cb) a homlokzatot is érintó felrijítas, átalrakitźs, bóvítés, emeletráépítés mennyire

illeszkędik az adott éptilet strukturájához, valamint a meglévŐ utcaképbe'

mÍĺkodési rendjéröl szÓlÓ cinkormányzati ręndelet 1. fiiggelékében meghatiírozott
tervtanácsi tilésękęt megelözĺĺen hét nappal, iigyfelfogadási idóben van lehetóség, a
Ręndęlet 1. sz. fiiggeléke alapján.

6.S
l. '.....de legfeljebb 50 méterre állő ......
6. szobor, emlékmrĺ, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a

5.s (1) A teleptilésképi véleményezési eljárás lefolyatása és az építészeti-miiszaki
dokumentáciő értékęlése során a teleptilésképben harmonikusan megjelenó' városképet
nem zavató, az épitett és természeti kornyezethez illęszkędó és annak elónyosebb
megjelenését segító megoldási szempontokat kell érvényesíteni.
(2) A telepiilésképi véleményezési eljárás lefolytatása során vizsgálni szĺilĺséges, hogy a
véleményezésre beny jtott építészetĹmĺĺszaki tervdokumentáciő taľtalma megfelel-e a
vonatkozÓ j o gszab á|y i elöírás oknak.
(3) A telepĺilésképi véleményezési eljárás részletęs vizsgtiati szempontjai:
a) atervezett beépítés megfelelóen figyelembe vęszĹę a hatalyos telepiilésrendezési

eszkozcik ęlóírásait,
b) nemkor|átozza-e indokolatlan mértékbęn a szomszédos ingatlanok benapozását,

illetve kilátását,
c/ teljesítĹe a mtiemléki- és helyi védettségri terĺiletek' épiiletek esetében az

éĺtékvédelemmel kapcsolatos elóírásokat és elvárásokat,
d) a homloleat tagolása, a nyi|ászárók kiosztása cisszhangban van-e az épiilet

ręndeltętésével és használaLínak sajátosságaival,
e) a hom|okzat színezése utcaképi szempontbÓl megfeleló-e,
fl a rendeltętéssel Összefüggó reklám- és informáciős berendezések elhelyezése,

kialakítása a helyi elóírásoknak megfelel-e,
g) a gépészeti berendezések és azok artozékainak városképi megielenése megfeleló-

ę'
h) atett5zet kialakítása megfelelŐen illeszkedik a ktirnyezet adottságaihoz, elósegítĹe

az épitmény városképi szempontből elónyősebb megielenését,
i) meg|évó építmény bóvítése esetén a homlokzatot is érintó felrijítás, źlta|akítás,

emeletráépítés illeszkedik-e az ađott, épiilet strukturájtlhoz, valamint a meglévó

ta|apzatźwa| egyĺitt mért magassága nem haladia meg a 6'0 m-t.

s/A.s A telepiilésképi véleményezési eljaĺás során kiađott vélemény 6 hőnapig

6.S......
l. ......de legfeljebb l0 métęrre ál1Ó

6 ' Hattiyát veszti.
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7' emlékfal építése esetén, amennyiben anrĺakta|apzatával egyiitt mért magassága nem
haladja meg a 3,0 m-t.

15' épíhnénynek minóstiló szelektív ésháztartási célrí hulladékgyĘto, tárolő, árnyékolÓ

... .:*"tr"rur"'

9.s Teleptilésképi bejelentési
rendelteté svá|toztatása esetén'

10.$ Teleptilésképi bejelentési eljárás a kérę|męzł5 által a polgármestęrnek cimzett, a
kertileti f épitészhez benyrijtott' 1. fiiggelék szerinti bejelentésre indul. A bejelentéshez
papíralapri dokumentáciőt vagy a dokumentációt tartz|mazÓ digitális adathordozÓt kęll
mellékelni (utőbbi esetbęn a dokumentaciÓ pdf vagy jpg foľmátum lehet).

eljárást kell lefolytatni a meglévó építmények

15' Hatalvát veszti.

12.$ A teleptilésképi szempontbÓl ktilonĺjsen az a|tlbbiakat kell vizsgálni:
a) az eljárásra benyujtott építészetĹmrĺszaki tervdokumentáciő megfelel-e
jo gszab źlJyb an elóírt tartalomnak,
b) a fęlsorolt építési tevékenység illeszkedik-e a telepiilésképbe,
c) az építési tevékenység nem lehetetlenítĹe el a szomszédos tęlkęk beépíthetósé

6/A.s Az építésiigyi hatÓsági engedélyhez kotott, đe a jogerós engedélytól ęltéróen
megvalÓsulÓ - az e|térést illętóen építésiigyi hatÓsági engeđélyhez nęm kôtôtt - építési
munkák csak tęlęotiléskéoi beielentési ęliárás alapián véeezhętók.

9.$ Telepiilésképi bejelentési eljárást kell lefolyatni a meglévö építmények, őnállő
rendeltetési egységek rendęltetésvá|toztatÁsa és építési telek ideiglenes hasznosítása
esetén.

10.$ Teleptilésképi bejelentési eljárás a kére|męzÓ áitat a po|gźĺrmestęrnek cimzett, a

kerĺileti foépitészhez tigyfélfogadási idóben benyrijtott, 2' fiiggelék szęľinti bejelentésľe
indul. A bejelentéshez papka|ap dokumentációt vagy a dokumentaciót tarta|mazó
digitalis ađathordozőt kell mellékelni (utőbbi esetben a dokumentáciÓ .pdf vagy jpg

10/A.s (1) Az iigyintézésihattndot nem szakítja meg egyetlen eljarási cselekmény sem.
(2) A kérelmęzi5 és a Föépítészi Iroda, a kérelmezóvęl egyeztetett mÓdon íľásban,
szÓban, írásbelinek nem minósíthętó ęlektronikus ton tart kapcsolatot tájékoztatźs

11/A.$ (1) A 6.s |.,2.,4.,5., 9., 10., 16., pontjai esetén, a telepiilésképi illeszkedést
tęrwanácsi véleménnyel kell igazolni, mely a míĺszaki leírás ĺészeként nyijtandő bę.
(2) 

^z 
(1) bekezdés szerinti esetben, a tęrvtanácsi vélemény megléte a telepiilésképi

bejelentési eljáľás megindításának fęltétele.
(3) A 8.$-ban meghatározott esetben koztertileti elhelyezés esetén a

k<izmtĺszolgáltatÓkkal dokumęntáltan egyeztetett helyszínrajz és fotőmontazs is
sziikséges.

12.$ (1) A teleptilésképi bejelentési eljáľás lefolyatasa és az építészeti.miĺszaki
dokumentłĺciÓ értékelése során a telepiilésképben esztétikusan megielenö, városképet
nem zavarő, az épített és természeti kornyezethez illeszkedó, és annak elónyosebb
megielenését segító, a magasabb szintÍi és a helyi ęl írásokat figyelembe vevó
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d) amennyiben az énlntętí koztertiletre késztilt
benyujtott tervdokumęntaciő annak megfelelóen készĺilt-e.

(2) Részletes vizsgá|atí szempontok:

Đ a beny jtott dokumentáciő megfelel-e az |. szátmu mellékletben meghatározott
tartalomnak,

j) ter ezelt megoldás léptékében, arányaiban megfelelöen illeszkedik--e a kialakult
teleptilésszerkezetbe,

k) nem zavarja-e a kcirnyezetében levó épiiletek, építĺnények' utcák, terek,
használhatőságát,

u harmonikusan illęszkedik-e a koľnyezetébe, figyelembe veszi-e a ktirnyezó beépítés
sajátosságait,

m) a ĺende|tetésváltozás során a kialakítas megfelel-e az eľedęti épiilet funkcionális,
szerkęzęti ręndszęrénęk és a gazdaságos megvalősítás kci'ĺetelményeinek,

n) |<le|égití-e a helyi épitészeti értékek védelmével kapcmlatos épitészeti esztétikai
elvarásokat,

o/ megjelenésével, színezésével, méreteivel nem okoz-e za,łart a torténeti jelentóségiĺ'
miiemléki- és helyi értékvédelmi teriiletęk és éptiletek lonatkozásában, valamint a
város kięmelt jelentóségtĺ koztertiletei felóli látványban,
amennyiben az éťlntett k<izterĺiletre készÍilt kőzterĹilet-alakítási terv, akkor a

12lA.s (1) A polgármęster a kérelmet érdemi vizsgá|at nélkiil, nyolc napon beliil
elutasítja, ha
e/ nincs hatáskore vagy nem illetékes,
fl a kérelem nyilvánvalÓan lęhętetlęn célra iľányul,
g/ a kérelmet érdemben mar elbíľálta, és változatlan tényállás és jogi szabáiyozźts

mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányulÓ rijabb kérelmet ny jtottak bę, és
jrafelvételnek nincs helye, feltéve, hogy a kérelem érdemi vizsgtiat nélktili

elutasíĺását jo gszabá|y nem ztrja|<l',
h) akére|em nyilvánvalőan nem az elóterjesztésére jogosulttől szźtmazĹk,
(2) Az eljárás megsztintethetó, ha

fl az iđgy tárgyilt képezo vagyontaľgy megsemmistilt. vagy olyan mértékben
károsodott, hogy az eljárás okafogyottá vált,

g/ a kérelmezö kéręlmét visszavonta, kivéve' ha az e|jtrásban tobb kéręlmezó vesz
részt, és nem mindegyikiik vonta vissza kérelmét'

h) a kére|mezł3 ha|á|a vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem
ręnđęlkęzó szęryęzęt megsziĺnése kovętkeztében az e|jźrts okafogyottá vált, és
eljarásbeli jogutÓdlás sem kcivetkezett be,

i) az eljárás folytatására okot adÓ koriilmény már nem ál1 feÍm,
j) jogszabáIyvt tozás miatt az ĺigy elbírálása a továbbiakban már nem a polgłĺrmester

hatásktirbe tartozik.

itott tęrvdokumęntaciÓ annak ťtsvelembe vételével késziilt-e.
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14.$ Teleptilésképi kotelezettség megszegésének minóstil

a) iz erendelętben meghatározott telepĹilésképi bejelentési kĺitelezettség elmulasztása,

b) abeje|entett tevékenységtól eltértĺ folytatása,

á) a aejelęntesi eljáľáľ .oiá'' kiudott igazolás érvényességi idejét meghaladő idón tul

ttirténó folytatása,
d) a ĺózsefváros helyi épitészeti őrolĺségének védelméról szó|o 52l201l. (IX'19.)

onkormányzati rendęletbęn meghatározott kÖtelezettségek nem teljesítése.

@@ętes elbírálásátől fiigg, amelyben az

"rjĺ.a, 
,nas šźe* hataskorébe tartoz;k, vagy ugyanannak a hatőságnak az adott i.iggyel

."o.o,u,' osszefiiggó más hatÓsági dt'ntéS; nélktil megalapozottan nem donthętci el, a

polgármester u, ělia,a*elutasítja. Amennyiben a más szerv elótti eljárás megindítasára

Lkěre|mezo 1ogo..,lt, erre ót megfeleló hataridó kitiizése mellett fel kell hívni.

(a) A kéretme iĺ nelyetttôrvényes képviselóje vagy az á|ta|a vagy torvényes képviselője

ilĺal meghata|mazottszemély, tovabba a kéręlmezŐ és képviseldje egytitt is eljárhat'

(5) A kérelmezónek joga van atlhoz,hogy az eljárás során nyílatkozatot tęgyęn, vagy a

14.s (1) Telepĺilésképi kotęlezettségnek minóstil:

'l äi"pĺire'tepet rontő reklámok, cégérek, hirdetó-beľendezések megsziintetése és

ćka,o|íta,u,hi azokmérete, anyaga) megjelenése nem felęl meg a reklám-elhelyezésre

vonatkoző elóírásoknak, kiilonÖsen, ha:

aa) musza|<l állapota nem megfeleló,
ab) tartalmi megjelenése idejétm lt, vagy aktualitását vesztette,

oá n"^ ĺlleszkedik a telépiilésképbe, és a je||emző városképi láwányban idegen

elemként jelenik meg,
ad) e|onyte|entil válioztatj amegazépĺilet homlok<zatát,tetózetét, kiĺakatát, portáijźt,

ae) bejeIentés nélktil helyezték el,

oi1 nui,any színeivel, nagy méretével' kirívÓ, fęlttinó mődon jelenik meg a varosképben,

ĺj a ĺęlii építészeti és városképi értékvédęlem érdekében, az építmény, míitárgy,

téleÉlesĹepi "l"*.o,." 
mÍiszaki- esztétikai állapotanak megszĺ'intetése, k[ilcinosen ha:

ba) muszakl állapota nem megfeleló, balesetveszélyes, homlokzati elemęi hiányosak,

toredezettek, szinezésę lekopott,
bb) nema ręndęltętésének megfeleló funkciÓra használják,

bĄ meg1e|enése, színezése az egységes és harmonikus városképet lerontja,

bĄ az7pitési ovęzetre ęloĺrt zoidfeltilęti kialakítas, parkolő-fasítás, nővényzettelepítés

nem val sult meg, hiányos ) vagy az elpusztult nóvényzet pÓtlása nem tortént meg,

be) ate|ekbe.'"* epĺtjtt teľiiletét nemaz elóírásoknak megfelelóen használják,

bfl az épitkezéssel &ntett telek éS kornyezete - az t menęti állapot ideje alatt _ nincs a

vonatkozÓ ęlóírásoknak megfelelóen ręndben tartva, bekerítve,

c/ a bejelentési eljárás lefolyatasa a 6.$, 6/A'$, 7.$ és 9.$.ban meghatarozott esetękbęn.

1ź1 ĺi,a,igu,gatási hatÓsági el3ĺrasrol és szolgáltatasről szÓlÓ torvény szabtiyai a|apján

i.ŕĺyatot k tęlezési eliarasuan a polgáľmester kôtelezheti az énntętt ingatlan

tulajáonosát az épitmény,épífuényrész felrijítasára' äta|akitásáravagy elbontására.

(3) Telepiilésképi kotelezettség megszegésének minósiil
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Telepĺi|ésképi bejelentési
e|já rás ktite|es tevékenység

1. a míĺemléki jelentŐségtĺ teriileten a telek
kĺiztęriileti határához legkőzelebb, de legfeljebb
50 méterre állő meglévó éptilet átalakíiásának
kivételével az építési engedéllyel építhetó
építmény felrijítasa, helyreállítása,
korszenĺsítése, homlokzatának megváltoztatása
esetében, ha az építési tevékenységgel az
építrnény tartőszerkezeti rendszeréi vagv
tartó szerkezęti elemeit nęm kell me gv titoztatíi,
áta|akitaru, elbontani, kicserélni, megerósíteni
v agy v źl|to zatlan formában riii áépíteni.

Iet

.KlN
EIE
EI.F6gt oNI.?16
=l''.

2. meglévó építmény utÓlagos
hószigetelése, homlokzati nyl|ászźró
áthidalőját nom érintŐ cseréje, a
homlokzatfęliilet színezésę, a homlokzat
feliiletképzésének megváltozta ĺsa.

b) a b ej etentett tevékenysé gto l 
"ltc) a tevőkenységnek a bejelentési eljrłrás soran kĺädott igazo|ás érvényességi idejét

meghaladő idón tul tőrténó folytatása.

N

N

N&

I

d) a Józsefvźlľos helyi építészeti őrőkségének védelméról
rendelętben meghatáĺozott kdtelezettségek nem teljesítése,

---t
q)

N
u)

e) ha a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltÓ és figyelmeztetó
a tiltott tevékenységet megvalÓsítottłĺk'

.. I o. frT"T"

(4) AkÖtelezési eU ől vagykéręlemre folytathatÓ le.

\q)

ę,

x x

Telepiilésképi bejelentési
eljáľás kiite|es tevékenység

x x

x

1. a mtĺemléki jelentóségÍĺ teriileten a tęlek
kőztertileti határához legkôzelebb, de legfeljebb
50 métęrre állő meglévó éptitet átalakítasának
kivétęlével az építési engedéllyel építhetó
építmény fel jíĺása, helyreállítása, korszer sítése,
homlokzatanak megváltoztaÍása esetében, ha az
építési tevékenységgel az ' építmény
tartőszeľkezetí rendszęrét vagy taľtőszerkezeti
elęmeit nem kell megváltoztatni, áta|akitaru,
elbontani, kicseľélni, megerósíteni vagy
v tl|tozat|an formában riii áépítęni.

x

x

x

l. mellék

x x

let

szÓlő onkormánvzati

x

ą

q)

.lŕ
Ną
f

X

felhívása ellenére,

2. meg|évł| építmény utÓlagos hószigetelése,
homlokzati nyi|ászáró _ áthidalőját .'e- é'i.'tó -cseréje, a homlokzatfeltilet színezése. a
homlokzat feliiletképzésének megvált oztatźlsa.

N

NO

{)

N

N

š.ł

t

q)

Na

3.14.1s.16.17

\0)

'lŕ
c)

D

q)

.tí

F)

x x x x

x

x

x

x

x x x x
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3. meglévó épĺilet homlo|ęatźĺhoz illesztętt
elótetó, védótetó, ernyószerkezet építése,
meglévó felujítása. helyreállítasa, áta|akitása,
korszęnĺsítése, bóvítése, megvźitoztatása esetén,

ha ehhez az épi|et tartószęrkezetét nęm kell
megváltoztatni, äta|akitani, megbontani,
kicserélni. meserósíteni vasv iiáéoíteni

4. kozteriileten, valamint az^ építési telek
kőzteľĹileti hatźlrán a nęttő 20,0 m, alapteriiletet
az építési tevékenységet kovetóen Sem

meghaladő méretri kereskedelmi, szolgáltatÓ,
illętvę vendéglátő rendeltetésiĺ épiilet építése'
bóvítésę esetén.

5. kőzteriileten, valamint az építési telek
kozterĺileti hatźlrán nęttő 50 m' téľfogatot és 3'0
m gerincmagasságot az épitési tevékenységet
kovetóen sem meghaladő méľetrĺ, nem ęmberi
taľtÓzkodásra szolgálÓ építmény építése,
bóvítése esętén

6' onállő ręklámtartő építmény építése,
meglévó felrijítása, helyľeállítása, áta|akitźsa,
korszęriĺsítése, bövítése vagy megvá|toztatźsa
esetén, amennyiben annak mérete az építési
tevékenység után sem haladja meg

a) beépítésľe nem szánt tęrtileten a 9,0 m,

b) beéoítésre szánt teľtileten a 4.5 m magasságot.

x x x !
x

7 ' szobor, emlékmĺĺ, kereszt' emlékjel
építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a
ta|apzatźxa| egytitt mért magassága nem haladja
meoa60m-t

x

3. meglévó éptilet homlok.aatához illesztett
elotętó, védótetŐ, ernyószerkezet építése,

meglévó fel jítasa. helyreállítása, tlĺa|akitása,
korszęrí'ĺsítése, bóvítése, megváltoztatása esetén,

ha ehhez az épi|et tartószeĺkezętét nem kell
megváltoztatni, átalrakitaĺi, megbontani,
kicsęrélni. megerösíteni vagy rijjáépíteni

x

8. emlékfal építése esetén, amennyiben
aĺrĺak ta|apzatával egyÍitt mért magassága nem
haladia mes a 3.0 m-t.

x

x

x

x x

4. koztertileten, valamint az^ építési telek
kőzteľiilęti határźn a nęttő 20,0 m, alapteriiletet
az építési tevékenységet k<ivetĺien sem
meghaladő mérętii kereskedelmi, szo|gt tató,
illętve vendéglátÓ rendeltetésiĺ éptilet építése'
bóvítése esetén.

x x

x x

5. kôztertĺleten, valamint az építési telek
kozter{ileti hatźrán nęttő 50 ď térfogatot és 3,0
m gerincmagasságot az épitési tevékenységet
kôvetóen sem meghaladő méretii, nem embęri
tartÓzkodásra szolgálÓ építmény építése, bövítése
esętén

x

ll
x x

6. onállő reklámtartő építmény építése,
meglévó feldítása, helyľeállítasa, áta|akitása,
korszeriĺsítése, bóvítése vagy megvá|toztatása
esetén, amennyiben annak mérete az építési
tevékenység után sęm haladja meg

a) beépítésre nem szánt tęrtileten a9,0 m,

b) beépítésrę szá|ĺrt tęrtileten a 4,5 m magasságot.

x

x

x

x

x x

x

x x x

x

x

x

x

8.

x

x

X

x

x x

x

x

x

x

X x x
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9. park, játszótér, sportpálya megfelelóségi
igazolással vagy teljesítménynyilatkozatta| és
miĺszaki specifikáciőval rendęlkezó
mÍĺtłĺrgyainak építése, egyéb építési tevékenység

10. Megfelelóségi igazolással vagy
teljesítmény-nyilatkozattal és jÓváhagyott
mtĺszaki speciÍikáciőval rendelkęzó
építményszerkezetiĺ, vagy tomegtartÓzkodás
cé|jźra nem szolgálő, vagy legfeljebb 180 napig
fennállő

a) rendezvényeket kiszolgálő színpad, színpadi
tetó, |e|átó, mutatványos, szórakoztató,
vendéglátÓ, kęreskedelmi, valamint ęlĺĺadás
tartására szolgálő építmény,

b) kiállítasi vagy elsósegélyt nyujtő építmény,

c) levegóvel felfujt vagy fęszítętt fedések
(sátorszerkezetek),

d) ideiglenes fedętt lovarda építése'

x

ll' A telęk természetes terepszintjének -
építési tevékenységgel <isszefüggó - 0,5-1,0 m
mértéHĺ végleges ielleeíi męsváltoztatasa.

x x !1]

|2. Támfal építése, bóvítése, meglévó
felrijítása, helyreáltítása, áta|akitása,
korszenĺsítés e, megvtitoztatása, melynek méretę
az épitési tevékenységgel nem haladja męg a
rendęzett alső terepszinttól számított l,0 m

x

13. Kerítés, kerti épífrnény, tereplépcsó,
járda és lejtó, építése, meglév felrijítása,
helyľeállítása, źlta|akitása, korszenĺsítése.
bóvítése.

9. park, játszótér, sportpálya megfelelóségi
igazolással vagy teljesítménynyilatkozattal és
mÍiszaki specifikáciÓval rendelkezö
mtĺtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység

x x x

l0. Megfelelóségi igazolással vagy
teljesítmény-nyilatkozattal és jÓváhagyott
mĺiszaki specifikáciÓval rendelkezó
építményszerkezeťĺi, vagy tomegtartőzkodás
céljára nem szolgálő, vagy legfeljebb l80 napig
fennállő

a) rendezvényeket kiszolgálÓ színpad, színpadi
tetö, |e|áto, mutatványos, szórakoztatő,
vendéglátÓ, kereskedelmi, valamint elóadás
tartÁsár a szo|gá|ó építmény,

b) kiállítasi vagy els segélyt nyujtő építmény,

c) levegóvel felfujt vagy feszített fedések
(sátorszerkezetek),

d) ideiglenes fedętt lovarda építése.

Sze|lőzö- és klímaberęndezés. áru- és

x x x

x

-LLl I

x x

x

x

x

11. A telek természętęs terepszintjének -
építési tevékenységgel cisszefüggó - 0,5-1,0 m
mértékĺĺ végleges ielleeíĺ me gváltoztatása.

x

x

x

x

ltl
x

|2. Támfal építése, bóvítése, meglévó
felrijítása, helyreállítása, áta|akítása,
korszeriĺsítés e, megvá|toztatasa, melynek mérete
az építési tevékenységgel nem haladja męg a
rendezett alsÓ terepszinttól számitott 1,o m
magasságot.

x

.l.lx

x

x

l3. Kerítés' kerti építmény, tereplépcsó,
járda és lejtó, építése, meglévö felrijítása,
helyreállítasa, tlta|akitása, korszenĺsítése.
bóvítésę.

x x x

4, Szę|lÓz(5- és klímaberendezés. áru- és

x

x x x

x x x

x x

x

x

x x x -T. ll
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pénzavÍomata' építményen vagy építmény
kóztertilęti homlokzati falában valő elhelyezése'
ha ahhoz nem kell az építmény 1artószęrkęzeti
rendszerét vagy tartőszerkeżeti elemeit
megvź toztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni,
megęrósítęni vagy iiáépíteni.

15. Epífinénynek minósiiló szęlęktív és
há.zÍartź.si célri hulladékgyĺijtó, tráľolÓ, árnyékolÓ
elhelvezésę.

16' Utas várő fiilke építése'

|,1. Zźĺsz|otartő oszlop (zász|ór6d) építése
esetén, melynek terepszinttól mért magassága a
6,0 métert nem haladja meg.

l8. Reklám. cégér' céofe|iraf elhelvezés

ideiglenes hasznosítása.
|9. Rendeltetésmődosítás, építési telek

x x

x

x

x

x

x

péluautomata' építményen vagy építmény
koztertileti homlokzati fal'á.ŕ.an valő elhelyezése,
ha ahhoz nem kell az építmény 1artószerkezeti
rendszerét vagy tartőszęrkezeti elemeit
megvá|toztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni,
meserósítęni vaev rii i áépíteni.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

l5

x

x

16. Utas várô fiilke építése.

|,7, Zász|ótartő oszlop (zász|ór d) építése
esetén, melynek terepszinttól mért magassága a
6,0 métert nem haladia meg.

x l8. Reklám, cégér, cégfelirat elhelyezés'

l9. Rendeltętésmődosítłĺs, építési telek
ideielęnes hasznosítása.

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x
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