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Képviselő-testü lete számár a

Tisztelt Képvĺselő.testület!

L Előzmény

A Képviselő-testĹilet a20t3. február 6-ai ülésén megalkotta az épitésiggyel összefüggő egyes

helý onkormányzati hatósági eljarások részletes szabtiyairól szóló 5/2013.(II.10.)

önkoľmĺányzati renđeletet (a továbbiakban: Rendelet).

^z 
i|j eljĺĺrások lefolytatása sorĺín, a gyakorlati tapasztalatok alapją4 a: településképi

kotelezésre és bejelentésre vonatkoző e|óírások pontosítása vált szükségęśŚé.

A Kormány a 62/2014. (III. 6.) sz. rendeletével módosította az egyes építésügý és

örökségvédelmi tárgý kormĺínyrendeletet
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Eroľľnĺpszľo: on. KocsIs MATE PoLGÁRMESTER

A képviselő-testtileti ülés időpontja:20|4. április 23. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat az építésiiggľel összeÍiiggő cryes hetyi eljánf,sok ľészletes szabályaĺró|
sző'/Lő 5 l 2013. űI. 1 0.) iinkoľmányzati ľendelet mĺódosításáľa

A napirendet nýlt ülésen kell taľgyalni, a ľendelet és a hatfuozat elfogadásahoz minősített
szav azattobbség szĹikséges.

EroxÉszÍro SZERVEZETI BcYsÉc (rĺÉv, szcľó): VÁľospgrrnszľÉsl És FoÉpÍľBszl
ÜcvoszrÁrv FoÉpÍľgsZI IRoDA

KÉszÍľgľrl (Ücvnĺľezo ľeva): IvÁľľn GyÓľcyvÉn, PÉľľnľľY MÁnroN

PÉNzÜcu ľgDEZETET IcÉľrľr/r.rpľĺ lcllľłvgr, lcłzolÁs: ł'á/.-.-- ľ-.--
JoclroxľRon: +=8,-.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

}latźtr ozati jav as|at a bízottság. száÍflár a:

A Vríroseazdálkodási és Pénzĺityi Bizottsáe javasolja a Képviselő-testületnek az e|ćter1esnés

meúáĺwalásái.
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il. A beteľjesztés ĺndokolása

Az építésĘgyel összefüggő egyes helý eljarások részletes szabályairól szóló 5120|3. (II.10.)

önkormanyzati rendelet módosítása szfüséges a jogszabźiý változások és a rendelet

gyakorlatbarltapasztalthiĺányosságaimiatt.

ilI. Tényállásĺ adatok

A szabálytalan reklámhordozók kihelyezése miatt eddig az íngatlan fulajdonosai voltak
kötelezhetőek, nem a cselekmény tényleges elkövetője. Ezért a taľsashazakĺa haľult ateher az

tizlethelýségek bérlői jogszabályellenes magaĺ'artása miatt is.

Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

1. A 3I4l20t2.(xl.08.) Koľmányrendelet módosítása miatt szfüséges kiegészíteni a helý
rendeletet azza|, hogy a miĺemléket érintő vagy miiemléki jelentőségtĺ területen

örökségvédelmi engedéIyhez kötött tevékenység esetén telęülésképi bejelentési eljrĺrást

a polgrĺrmester nem folyathat le.

2. A szabálýalan reklámhordozók kötelezése egyszeľűsödik, meľt a tulajdonos helyett a

reklĺímozó válik kötelezhetóvé. Az Éw. 29. $ (6) a) pontja szerint a telepiilési
önkoľmĺínyzat polgármestere - kormĺĺnyreqdeletben meghataľozottak szerint
településképi kötelezés formájában önkormĺĺnyzati hatósági döntéssel elrendelheti többek
között

,,a) a telepiilésképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését''

Továbbá a, Étv. 29. s Q) bekezdés szerint a helý önkormanyzat kepviselő-testtilete
önkoľmanyzati ľendeletben a (6) bekezdés szerinti telęülésképi kötelezettségek
megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével szemben (aki nem
tesz eleget a hatósági döntésnek) 50 000 forintig terjedhető bírság kiszabását rendelheti
el.

A 3I4/20|2.(xI.08.) Koľmiłnyrende|et 26. $ (1) bekezdése szerint a polgármester a helý
önkormĺĺnyzati rendeletben meghatźrozott kotelezettségek teljesítése eľdekében, a
közígazgatási hatósági eljaľásról és szolgáltatásról szóló törvény szabźúyai a|apjźn -
hivatalból vagy kérelemľe - kötelezési eljráľást folytat |e az épitettkömye3et alakításaľól
és védelméről szóló |997. éví LxxVIil. törvény (a továbbiakban: Etv.) 29. $ (6)

bekezdésében meghatá;rozott esetkörben. A polgáľmester az (1) bekezdés szerinti
eljárásban (kötelezési) az ffintett ingatlan tulajdonosát - a helý ęítészeti értékek, a
településkép védelme érdekében - az epítmény, építményrész felújításĺáľa, túa|akítáLsźLÍa

vagy elbontására kötel ęzheti.

ĺz Éw, fogalommagyaráaata szerint az é:pitméĺy: ,,építési tevékenységgel létrehozott,

illetve késztermékként az ęítési helyszínľe szźi|itott, - rendeltetéséľe, szerkezęti
megoldásara, arĺyagára, készültségi fokáľa és kiteľjedésére tekintet nélkĹil - minden olyan
helyhez kdtött miiszaki alkotás, amely a teľepszint, a víz va1y az azok alatti talaj, illetve
azok feletti légtér megvźitonatástlva|, beęítésével jön létre (az éryítméĺy az éptilet és

mutttgy gffitőfoga1*u).i' Tehát a reklámbeľęndezések ĺenrl tat1oznak az építmény
gffitőfogalmźtba, igy azÉw. ez. $ (6) bekezdés 3 és 7 pontja éľtelmében a településképi
kötelezési eljarás ľendjéről szóló ľendeletében az <inkormźnyzati képviselő-testtilet
dönthet a kötęlezettség viselőjéről is, ami nem feltétlenül kell, hogy a tulajdonos legyen.

3. Az építésügý és építésfelügyeleti hatósági eljĺĺľásokľól és ellenőrzésekľől, va|arint az
építésügý hatósági szo|gá|tatásról szóló 3I2/20I2. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz.



mellékletének 23. pontja kibővült a Napenergia-kollektorok építési tevékenységek
vizsgá|atáva|.

v. A diĺntés célja, pénzügyi hatása

Rendelet módosítás, pénzugy| fedezetet nem igényel.

vI. Jogszabályikiiľnyezetismertetése

A Képviselő-testiilet hatáskĺire az |997. évi LXXVIII.fu. Éw.l 62.$ (6) bekezdésén' valamint
a Magyarország helý önkormźnyzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.s I pontjan
alapul.

Mĺndezek alapján kéľem a Képviselő-testületet
szeľĺntĺ tinkormányzati rendelet elfogadásáľa.

Budapest, 20|4. április 9.

az e|őterjesztés 1. számrĺ melléklete

?-ť.,I
řKo\yls l.{áié -
polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőľzés :

Rĺmán Edina
jegyzől

nevében és megbÍzásából:

/ t ,( ^^t,/ C -Cdb, ,/Ula,, -h.,4-ź4
dr. Mészĺĺr Erika 

_ 

/
a|jegyző
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1. szĺĺmú melléklet

Budapest Főváľos VIII. kerĺĺlet Józsefváľos Onkoľmá nyzata Képviselő.testületének

. .. l 2013.(...) tinkoľmá nyzati rendelete

az építésügryel összefĺiggő eryes helyĺ tinkormányzati hatósági eljáľások részletes
szabályaiľól szóló

5/2013.(II.10.) iinkoľmányzati ľendelet mĺĺdosításáról

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete az

Alaptörvény 32. cltk (2) bekezdésében meghatźrozott jogkörében eljárva, az epített környezet
a|akításáről és védelméről szóló |997. év| L)o(VuL törvény 62. $ (6) bekezdés 3. és 7.

pontjában kapott fe|hata|mazás alapjan a ktivetkező rendeletet alkotja:

l.s Az építésiiggyel összefüggő egyes helý önkormźnyzati hatósági eljĺáľások ľészletes

szabá|yairól szóló 5l20L3. (IL10.) önkormĺányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.$-a

helyébe a következő rendelkezés lép:

,,6.$Te1epüléskęi bejelentési eljarást kell lefolýatni - a miĺemléket érintő vagy mĺiemléki
jelentőségrĺ teriileten örökségvédelmi engedé|yhez kötött tevékenység kivételével - az alábbi
építésügý hatósági engedélyhe z nem kötött építési tevékenység megkezdése előtt:.''

2.s A Rendelet 6.$ 14. pontja helyébe a kĺivetkező ľendelkezés lę:
,,14. nap-kollektor, szeIlózó- és klímaberendezés, aru- és pénzautomata, építményen vagy
építmény közterületi homlokzati falában való elhelyezése, ha allhoz nem kell az épitmény
tartószerkezeti reĺdszerét vagy taľtószerkezeti elemeit megváltoztatni, źLtal.akitanl, elbontani,
kicserélni, megerősíteni vagy,ttjjźIéĘíteni.''

3.s A Rendelet 14.$ (2) pontjahelyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(2) A kozigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásľól szóló törvény szabźiyai alapjan
lefolytatott kötelezési eljarásban a polgármester kötelezhetí az éľintett ingatlan tulajdonosát az
építmény, építményľész fe|íjításźtra, tttalakitásźtra vagy elbontásźtra, Reklámelhelyezéssel
kapcsolatos telepiilésképi kötelezési e|jźtrásban a reklźmlozó kötelezhető a rossz miiszaki
źilapotű, avult, szabźůýa|an, telepiilésképbe nem illeszkedő reklám elbontásĺíra és

átalakításźra.,,

4.$ Ez a rendelet 20|3. május 15. napjan lép hatályba, rendelkezéseit a hatźiyba lépését

kĺivetően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Rimán Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármesteľ



INDoKoLÁs
az építésĺigryel iisszeftĺggő eryes helyi iinkormányzafr hatĺósági eljárások részletes

szabályaiľól szólĺó 5/20 1 3.([. 1 0.) tinkor mányzati ľendelet módosításához

l.s A 3t4l2012.(XI.08.) Koľmiĺnyrendelet módosítása miatt szükséges kiegészitęni a helý
rendeletet azza|, hogy a múemléket érintő vagy miiemléki jelentőségÍĺ terĹileten
örökségvédelmi engedéIyhez kötött tevékenység esetén településképi bejelentési eljĺáľást
a polgĺĺrmester nem folyathat le.

2.s A szabźĺýalan reklámhordozók kötelezése egyszenĺsödik, mert a fulajdonos helyett a
ľekliímozó válik kötelezhetővé. Az Ew. 29. $ (6) a) pontja szerint a teleptilési
önkormányzat polgármesteľe - koľmányľendeletben meghatĺírozottak szerint
településképi kötelezés formájában önkormányzati hatósági döntéssel elľendelheti többek
között

,,a) a településképet ľontó reklĺĺmok, cégérek megszĹintetését''

Továbbá az Etv. 29. s Q) bekezdés szerint a helý onkormányzat képviselő-testtilete
önkormanyzati rendeletben a (6) bekezdés szerinti településképi kötelezettségek
megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével szemben (aki nem
tesz eleget a hatósági döntésnek) 50 000 forintig terjedhető bírság kiszabását rendelheti
el.

A 3|4/20L2.(XI.08.) Koľmányrende|et 26. $ (1) bekezdése szerint a polgármester a helý
önkormanyzati renđeletben meghataľozott kötelezettségek teljesítése érdekében, a
kozígazgatási hatósági eljaľásról és szolgáltatásról szóló tĺirvény szabźiyai alapjźn -
hivatalból vagy kéreleĺnľe - kötelezési eljaľást folytat |e az épített kömyezet alakításaról
és védelm&ő| szőIő |997. évi LXXVIII. torvény (a továbbiakban: Étv.) zs. $ (ó)
bekezdésében meghatźtrozoÍt esetkörben. A polgármesteÍ az (1) bekezdés szerinti
eljrárásban (kötelezési) az ffinteľt ingatlan tulajdonosát . a helý építészeti éľtékek, a
telepiiléskép védelme érdekében - az epítmény, ęítĺnényľész felújítására, áta|akítáLsáÍa
vagy elbontásaľa kötel ezhetí.

Az Étv. fogalommagyarázata szerint az épitménv: ,,építési tevékenységgel létrehozott,
illetve késztermékként az építési helyszínľe szźt||itott, - rendeltetésére, szerkezeti
megoldásara, aĺyagára, késztiltségi fokrĺra és kiterjedéséľe tekintet nélkĺil - minden olyan
helyhez kötött mĺiszaki alkotás, amely a terepszint, avíz vagy az azok a|atti talaj, illetve
azok feletti légtér megvá|toztatásáva|, beépítésével jön |éľľe (az ęítmény az épület és
miitźrgy gyrĺjtőfogalma).]' Tehát a reklámbeľendezések neĺrl tartoznak az építmény
gyújtőfogalmátba, iąy u Etv. 62. $ (6) bekezdés 3 és 7 pontja értelmében a településképí
kötelezési eljĺĺľás rendjéről szóló rendeletében az önkormanyzati képviselő-testĹilet
dönthet a kötelezettség viselőjéről is, ami nem feltétlenül kell, hogy a tulajdonos legyen.

3.$ Az építésügý és ęítésfeliigyeleti hatósági eljĺírásokról és ellenőrzésekľől, valaĺnint az
építésiigý hatósági szolgáltatásľól szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz.
mellékletének 23. pontja kibőviilt a Napenergia-kollektoľok építési tevékenységek
vizsgá|atźxa|.



Budapest F'.óváľos VIII. keľĺilet JÓzsefváľosi onkoľmányzat Képvise|ó-
testĺiletének

5/2013, (II.10.) nkoľmányzati rendelete

az építésĺiggye| Összefĺiggó egyes helyi Önkoľmányzati hatősági e|jáľások részletes
szabá|yaiľÓl

6.s Teleptilésképi bejelentési eljárást kell lefolyatni az a|átbbi építésiigyi
engedélyhez nem kĺitott építési tevékenység megkezdése elótt:

6.S...

|4. szę||ł5zo- és klímaberendezés, áru- és pénzautomaĺa' építményen vagy építmény
koztertilęti homlokzati falában valő elhelyezése, ha ahhoz nem ke|| az építmény
tartószęrkęzęti rendszerét vagy tartőszerkezeti elemeit megváltoztatni, ź Ą|akjtani,
elbontani, kicserélni, megerósíteni vagy jjáépíteni.

14.S...
(2) Akozigazgatasi hatősági eljárásrÓl és szolgáltatásrÓl szÓlő tcirvény szabá|yai a|apjźn
lefolytatott kotelezési eljárásban a polgármester kőtelezhęti az érintętt ingatlan
tulajdonosát az épitmény, építményrész felrijítasára, áÉa|akitására vagy elbontására.

Budapest Fóváľos VIII. keľĺilet Jőzsefváros Onkormányzata Képviseló.
testĺiletének

../20ĺ3.(...) Önkormányzati ľendelete

az építésĺiggyel iisszefĺiggó egyes helyi Önkormányzati hatÓsági eljáľások ľész|etes
szabályairÓl szÓlÓ

' 5l20|3.(II.10.)łinkoľmányzatiľende|etmÓdosításáľÓl

6.s Telepiilésképi bejelentési eljarást kell lefolytatni - a miiemléket érintó vagy
miiemléki jelentóségĺĺ terĹilęten orôlségvédelmi engedelyhez kôtott tevékenység
kivétęlével - az a|álbbi építéstigyi hatÓsági engedélyhez nem kotĺitt építési tevékenység
megkezdése elótt:

6.S...

14. nap-kollektor, sze||őző- és klímaberendezés, áru- és pénzautomata, építményen vagy
építmény koztertileti homlokzati fa|źlban valÓ elhelyezese, ha ahhoz nem kell az
építmény tartószerkęzęti ręndszerét vagy tartÓszęrkezeti elęmeit megvá|toztatli,
ttta|akitali, elbontani, kicserélni, megerósíteni vagy jjáépíteni.

14.S...
(2) Akozigazgatasi hatősági eljárásrÓl és szolgáltatłĺsről szolő torvény szabtiyai a|apján
lefolyuatott kôtelezési eljarásban a polgármester kőtelezheti az éľintętt ingatlan
tulajdonosát az épitmény, építményrész felrijít.ására, áta|akitźtsáĺa vagy elbontásara.
Reklámelhelyezéssel kapcsolatos telepiilésképi kĺitęlęzési eljrárásban a reklámozÓ
kôtelezhetó a rossz mrĺszaki á||apot , avult, szabálytalan reklám ęlbontására és
áta|akítására.


