
Előterjesztés Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 25-i ülésére

Sorszám: Tá;gv:

N ‘8
A településkép védelméről
szóló 43/2017. (XII. 29.)

‚7 b önkormányzati rendelet
módosítása

Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Rendeletalkotás, Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
minősített többség az Bizottság
Mötv. 50. -a alapján

Táigvalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés dr. Tanai Judit jogász
Gál András osztályvezető, Műszaki Osztály
Pap Adám, Főépítész

Tisztelt Képviselő testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete megalkotta a 2018. január L -től hatályos
A településkép védelméről szóló 43/2017. (Xli. 29.) rendeletét (a továbbiakban: Tkr.).

A Békés Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség köszszoluálatért felelös
államtitkárának utasítása alapján megvizsgálta, hogy az Önkormányzat eleget tett-e a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 12. * (2) bekezdésében foglalt jogalkotási
kötelezettségének. valamint azt, hogy a megalkotott önkormányzati rendelet jogszerű e. A
vizsgálat alapján szakmai segitségnyújtást fogalmazott meg a Kormányhivatal, amely alapján
a Tkr. módosítása szükséges.

A fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt képviselő-testület elé.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

/2019. „._J
önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló
43/20 17. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXI V. törvény 12. * (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelmérőL szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 57. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. (2) bekezdésében, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. (1) bekezdés a)
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pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
(1) bekezdésének I. pontjában meghatározott feladatkörében elján’a, a településfejtesztési

koneepciórót. az integrált tetepütésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos szóló 3 14/2012. (Xl.8.) Konn.rendelet 43/A. * (6)
bekezdése) pontjában biztosított véleményezési jogkörében az állami főépítészi hatáskörében
eljáró Békés Megyei Kormányhivatal, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a Nemzeti
Média- és hírközlési I latóság, a kulturális örökség védelméért flelős miniszter, továbbá a
25/2017. (IX.4.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban
nevesitett Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:

1. Hatályát veszti a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép
védelméről szóló 43/20 17. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet,)
1. *-a.

2. Hatályát veszti a Rendelet 3. i) pontja.

3. Hatályát veszti a Rendelet 4. (3) és (4) bekezdése.

4. Hatályát veszti a Rendelet 5. (1) bekezdése.

5. A Rendelet S. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A homlaL-atok kialakítása során, a rendcett településkép érdekében, a
nyílászárók méret- és osztásrendszere nem térhet cl a településképet meghatározó
épületek nvüás:áró méret és osztásrendszerétől.

6. A Rendelet 8. * (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) Utólagos hőszigetelés kivitelezése során ci hagyományos békési
homlokzaidjszítésektől nem lehet eltérni.

7. A Rendelet 9. * (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A tető sik/áhanfi4cvö tetőablak. jénvc.vatorna síkban megjelenő fémgr/i/tő eleme
bármelyik épület esetében elheivezheu.

8. * A Rendelet 9. * (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A terőciblak elhelyezése nem térhet cl ci IWlfllOtűti nyflásiengelyektőL

9. Hatályát veszti a Rendelet 10. (1) bekezdése.

10. A Rendelet 10. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) Az épületeket magastetővel kell ellátni, ci tetógerinc iránya ci két szomszédos
épület valamelvikének tetögerine iránvátol nem térhet cl.

11. A Rendelet II. * (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6) A homlokzatok színezése nem térhet cl ci: egységes színezéstől ésfbldszinektől
eltérő színezés nem alkalmazható.

12. A Rendelet 12. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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(2) Az eredeti téglaarchitektúrát ci homlokzcit hővzigetekssel nwgszünt e/ni nem
szabad.

13. A Rendelet 12. * (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A homlokzat hővzigetelése esetén — ci lábazatot is Iiőzigetelve —pozitív lábazat
kialakításától eltérni nem szabad.”

14. A Rendelet 16. * (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(I ) Az épületeket ;nagastetóvel kel! ellcztm. ci tetógerine iránya ci két szomszédos
épület c,lcinzL’i’,kc,iek telőgerine irón váról nem térhet cL

15. A Rendelet 17. * (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A ho,nlolc—aiok szinezúse nem térhet el ci: egységes szmezestol ésilcls:ínektő!
eltérő színezés nem alkalmazható.

16. A Rendelet 18. * (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Magastető kialakitásátál eltérni nem lehet.

17. A Rendelet 18. (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b, zártsorú. ikrev heépitési mód szerint elhelyezett Új épület. vav meglévő épület
bővítése esetét;

űz épület fő tetőgerineének kialakítÚsa csak űz nteával párhuzwnosan megengedhető.

18. Hatályát veszti a Rendelet 20. *-a.

19. Hatályát veszti a Rendelet 22. (1) és (13) bekezdése.

20. HaÉályát veszti a Rendelet 23. (1) és (13) bekezdése.

21. * A Rendelet 27. (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A sajó/os építmények és műtárgyak elhelyezésére etvővorbcm alkalmas területek ci

— területi jellegű védelem alatt dUÓ területeken kívül eső területek.

— a telepűlésképi szempontból meghatározó területeken kívül eső területek.

— ci parkok területén kívül eső területek.

22. Hatályát veszti a Rendelet 29. (5) bekezdés b) pontja.

23. A Rendelet 45. * a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

ci,) az e rendeletben meghamrozott építésűgvi hatósági engedélyhez nem kötött,
etwzerz7 bejelentéshez kötött és eyszerű bejelenréshez nem kötött építési
tevékemségnek sem minősülő építési tevékenységek. vagy a:zcd összefi7ggő építészeti—
művzaki ten’cloknmentáeiók készítése.

24. A Rendelet 48. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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b) ci; épűmények hw,,lolcatárc,. teíőfdüleiére. cx: építési Kelek előkerít kerítésére.
kerítéskapzijárci vagy tánifalán, rögzített. az építési telek előkertjehen á/ló cégjelzés. —

és hirdető berendezés eMe/verése,

25. A Rendelet 48. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) közterületen vagy kö:lzas:nálcztra mitva ál/ó niagánterületen hirdető berendezés
elhelyezése

esetén.

26. Hatályát veszti a Rendelet 49. * (4). (5) és (6) bekezdése.

27. A Rendelet 51. * (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2,) Az e rendeletben meghatározott településkép-védelmi bírság megállapításával és
végrehajtásával kapcsolatos hatósági ügyekben a hatáskört Békés város
Qnkornzánvzala Képviselő—testülete a polgárnzesterre ruházza át

28. A Rendelet 51. * (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A településkép-védelmi bírság megállapítása szempontjából a településképi
követelmények megszegése vagy végre nem hajtása tekintetében e magatartás
e/kővett’

ci) ci bejelentési doktunentációban és a településképi bejelentés lndotnc’LvzÍl véle/érő!
szciló határozatban foglaltak/ól eltérően, valamint ci polgármester tiltásci ellenére
végzett tevékenység esetén a településképi bejelentéseiz Bejelentőként megnevezett
személy,

b) ci településképi bejelentés nélkül végzett tevékenység esetén űz éphtető.

a településképi kötelezésben fóglaltak végre nem hajtása esetén a kötelezett.

28. A Rendelet 5L * (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(5) A településkép-védelmi bírság összege

a,) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 20.000jbrint,

b) tevéken vség bejelentési eljárás során kiadott igazolás énénvességi idejét
nzeghciladó időt; tál történő fbhtatása esetén 20.000 fórint,

q) a polgánnester tiltása ellenére végzett teiékenvség esetét? legfdjebb 1.000.000
fbrint,

ci) ci bejelentési dokwnentáeióhcznfoglcdtaktól e/tét-ő tevékemégföli’tatása esetét; az

eltérés niéttékétől fliggően legfL’l/ebh 500.000 fönn;,

e) bejelentési eljárás során kiadott igazolávhcm előírt kikötések végre nem hajtása
esetén alkalmanként legfeljebb 500.000 förint,

.B te/epülésképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként
legfeljebb 1.000.000 forint,
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g,) egyéb esetben (különösen a lakóépírnzénv egyszerű bejelentéséről szóló 155:2016.
(VI. 13.) Koriiz, rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység esetén a szakmai
konzidtáción ;ögzutettektől eltérően vagy anélkül végzett építési tevékenység esetén és
a wlepülésképi köietelnzén vak megszegésével végett építési tevéken vség esetén)
legfWjebb 1 000,000 Jbrint.”

29. Hatályát veszti a Rendelet 49. (4), (5) ás (6) bekezdése.

30. A Rendelet 51. (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(9,) A településképi kötelezés határidőn túli elmulasztása esetén a polgármester
Önkormányzati hatásúgi jogköréheti el/árva, ci legmagasabb Összegű településkép—
védelmi bírsúgot ismételten mindaddig kiszahhat/a, amíg i jogsértő állapot meg ÍWJn

szűnik.

31. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Békés, 209. szeptember

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019 hó napján

Tárnok Lászlóné

3 egvző

Előzetes hatásvizsgálat

a településkép védelméről szóló 43/20 17. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével Felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési
következményei nincsenek.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben Foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló lényeges
hatása nincs.
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotásával vi Önkormányzat eleget tesz a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvényben foglalt jogszabályi kötelezettségeinek, és kiküszöböli a
43/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet hiányosságait.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 111:2012. (Ill. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

Jelen rendelet-tenezethez és az előterjesztéshez csatoljuk a Békés Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztályának szakmai segítségnyújtását, amely részletesen szakaszokra lebontva
tartalmazza az egyes módosítások indokolását.

Kérem. a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el a rendelet-tervezetet.

Békés, 2019. szeptember 19.

lgárrnester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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BÉKÉS MEGYE

KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/02/338-1/2019. Tárgy: Szakmai segítségnyújtás
Ügyintéző: Sztankovics Béla
Telefon: 86/622-083

Tárnok Lászlóné

Békés Város Önkormányzatának

Jegyzóje részére

Békés

Petö Sándor u. 2.

5630

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Békés Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős áflamlitkárának utasítása
alapján megvizsgálta, hogy a helyi önkormányzatok eleget tettek-e a telepűléskép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 12. 5 (2) bekezdésében foglalt jogalkotási
kötelezettségüknek, valamint azt, hogy a megalkotott önkormányzati rendeletek jogszerűek-e.
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) megalkotta a
településkép védelméről szóló 432017. (Xll.29) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Tkr.), mely
vonatkozásában a vizsgálat kisebb súlyú törvénysértéseket tárt feL A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. 5 (3) bekezdése
alapján az alábbi

szakmai segitségnyújtással
élek.

A Tvtv. 12. 5 (2) bekezdésében felhatalmazást kapott az önkormányzat képviselő-testülete, hogy
településképi rendeletben állapítsa meg
a) a településképi követelményeket,
b) az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát,
c) a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a tetepülésképi kötelezési eljárásra
vonatkozó részletes szabályokat,
d) azon - jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött - építési tevékenységek körét, amelyek
megkezdését lelepülésképi véleményezési eljáráshoz köti,
e) azon - jogszabályban épitésügyi hatósági engedélyhez és az Étv, 33/A. 5 szerint egyszerű
bejelentéshez nem kötött - építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét,
amelyek megkezdését telepúlésképi bejelentési eljáráshoz köti,
O a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreil, a
törvény keretei közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját,

Hatósági Főosztály rörvényességi Felügyeleti osztályj
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Pf.: 389. Telefon: +36 66) 622-000 Fax: (+36 66) 622-001

E-mali: vezetpbekos.eov.hu Honlap: wwwkormanyh!vatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosicö: KHLV BEl<; Hivatali kapu: BEMXH, KRID: 202899335



g) a reklámhordozó ás reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak ás korlátozások alól e törvény által
megengedett eltéréseket, valamint
h) a helyi önkormányzat illetékességi területén létesithető reklámhordozák számát, megjelenésük
különös formai (műszaki) követelményeit.

1J A logalkotásról Szóló 2010. évi CXXX. törvény la továbbiakban: dat) ás a
logszabályszerkesztésról szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.)
rendelkezéseivel ellentétes flr. szabályok.
A Jat. 2.5 (1) bekezdése alapján a jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető
szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. A normatadalommal nem rendelkező Tkr. szabályok nem
nevezhetők normatív szabálynak, általános elvárásként a településképi arculati kézikönyvben, vagy
településfejlesztési koncepcióban jelenhetnek meg, amelynek megvalösitásához szükséges konkrét
elölrásokat tartalmazhat a településképi rendelet.
A Jat. 3.5-a alapján „A jogszabályban nem ismételhetó meg ar Alaptörvény vagy olyan jogszabály
rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.”

a Tkr. 1. 5.a más jogszabályók rendelkezéseinek betartását Írja elő. Ez a rendelkezés érdemi
normatadalommal nem bír, a hatályos nagasabb szintű jogszabályokban foglalt elólrásokat e
rendelkezés nélkül is alkalmazni kell

[Ó) a Tkr. 5. 5 (1) bekezdésében a „lehető legnagyobb” kifejezés bizonytalan jogfogalom, ami ellentétes
a normavilágosság követelményével4 Megjegyzés(SLB.2;Javaslcmez5.

5(I) bekezdésének hatályon klvül
c) a Tkr. 10. 5 (1) bekezdése ás 22. 5 (1) bekezdése „leíró jellegű” szöveg, amelynek nin
normatartalma. MInt általános elvárásnak. a

teiep(4ésképi wWaU kétktnyvbe4

.

. vagy településtejleaési kmceióbanci) a Tkr. 22.5(1) bekezdes a) pontjanak szabálya ‚Reklam- es hwdeto-berendezés elhelyezese nem . vanahe;e. I
megengedett a) útpálya területén vagy útpálya felett (..J’ részben megismétli a közúti közlekedésről -

___________________________

szóló 1986. évi I. törvény 12. 5 (3a) bekezdés a) pontjának szabályát

»-a Tkr. 22. (12) bekezdésében az ‘,(..j q tolopülóskóp vódclmórúl szórd törvóny óltol bitos!toU
lchctárág afcpjón” kifejezés helyett marc’: hivqt%ozácsal (a tclcpülóckóp vódolmóről szóló 2016. évi --

LXXIV. t’.. 11/3. () bot) szüksánen hivotkozni q inoeznbúk’ra, q normavil”””
órcnyocülócü órdckóbgnl

-a-Tkr. 26, 5(3) bokozdóco túl általános szabályt tartalmaz q magassági korlátozásfa-vonatlwzéan-6,... -

m’-’’ osvWon bo kell tqrtqnt’ amely a cimzottok szómóm ncm—delkeak
c,nMIvnr’si I3rtnlnmmlJ

a Tkr. 51. 5 (8) bekezdése szó szerint megismétli a közigazgatási szabályszegések szankcióinak
átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények
módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről Szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. 5
(1) bekezdés a)- g) pontjainak.szabályátt

2J Az épített környezet alakításáról ás védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény fa
továbbiakban: Étv.) rendelkezéseivel ellentétes Tkr. szabályok.

a) a Tkr. 9. 5(1) bekezdésében ( bármelyik épület esetében engedélyezhető.’) építés hatósági
eljárásra vonatkozó szabályt tartalmaz

• Méjégjiát (Sz.8.1]: Javaslom a
flatálya klvol helyezését a Tir. 28.
4) bekezdése ás a Jat. 15(1)

• bekezdése alapján.

Megjegyzés (SLB.3): Javlom e
hatálya, kWOI helyezését aTfr. 28.5
(4) bekezdése ás a Ja 2. 5 (1)
bekezdése alapján. Mint álalános
eljárásnak, a telepCiéská artulatl
kézkönyvten, vagy tepCléstlesHl
koncapclótan van a helye.

-( Megjegyzés ÍSfl4: Javaslom a
hatályon klvül helyezését a 1W. 25. 5
(4) bekezdése ás a Jat. 3. 5-a alapján

Megjegyzés [SzB.SD Visszavonom
a javaslatomat a Jszr. 17. 5 (1)
bekezdése alapján.

Megjegyzés [Sz.B.6]: visszavonom
Q javaslatomat. mert a szabály
mIkrohullámú összeköttetés
biztosltásához szükséges magassági
kodátozással összefűggésben
egyértelműen értelmezhető.

b) a Tkr. 20. 5-ának szabálya tervdokumentáció Jcőrnyezetrendezési terv’ készittetését írja elő.

Megjegyzés f5z8.7J: Javaslom
hatályon kívül helyezését a Tir. 28. 5
(4) bekezdése ás a Ja. 3. 5-a alapjan.

Megjegyzés fSz.B.8]: Javaslom az
„engedályezhotő” kifejezést
‚elbelzJ*te vagy kialekflhafó’
kjfejezésakm n,ödositani.

Megjegyzés (SLBSJ: Javaslom
hatályon klvCá helyezését a 1W. 28.
(4) bekezdése És a 312/2012. (Xl. EJ
Korm. rendelet 72. 5-a alapján.
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Az Éw. 5. 5 (2) bekezdése alapján az építményekkel - beleértve a hatáskörébe tartozó Sajátos
épitményfajtákkai és a műemléki védelem alatt álló építményekkel - kapcsolatos építési tevékenységgel
összefüggő engedélyezési, kdtelezési és ellenőrzési feladatai során az épiünényekre vonatkozó
általános érvényű településrendezési és építési követelményeket az épitésügyi hatóság juttatja
érvényre.
A Kormány az épitésügyi és az épitésfelügyeleti hatóságok kijelöléséröl és működési feltételeiröl szóló
34312006. (XII. 23.) Korrn. rendelet 1. 5-a és 21A. 5-a alapján jelölte ki az elsó- és másodfokü
épitésűgyi hatósági jogkör gyakorlására jogosultak körét.
Az épitésügyi ás épitésfelugyeleti hatósági eljárásokról ás el!enörzésekröl, valamint az épitésügyi
hatósági szolgáltatásról szőlő 31212012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 72. 5-a tartalmaz szabályozást az
építészeti műszaki dokumentációra vonatkozóan.
A települési önkormányzat helyI rendeletében nem szabályozhat olyan jogterületeket, amelyeket
a fent hivatkozott magasabb szintű jogszabályok szabályoznak.

3J A településfelesztési konceocióról, az inteqrált településfejlesztési stratétiáról és 3

településrendezésl eszközökről, valamint egyes telepűlésrendezésl salátos fogintézményekről
szóló 314(2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tfrj. rendelkezéseivel ellentétes Tkr.
szabályok.

-f22r5-(-belezdés-a)-penaapán-a-Jieiyi-4ertMetI-védelemmcl és a tclepülésJ$l
szempontból—megl3atárez4—tefoleUel—Rem—éfi4tew-egyéb—tefületok.cotóben—egyedí—ép#észeti
koveteímenyltént—Gsak ópitmón anmphanólatara óc q fac c.a mö6nyfcj vagy növeyfejok
tolopithetoccgóro onatPozó tiltó kö;etelmony határozható meg-
A 11w ‚II RESZ Telep WóshóplkóqeIeimények4,,CeyezetAkaIánoc hisntMoveteImenyek—
4 (3) ás (4) bokozdosóbon q ho1 torViob vödviemmol os a tolcpuiskŐp aőhontbo1 mcghaiqrezé
torülettol nom ózintott cgyób torülotolov von3Urczó kötelező és m6jedö—egyedl--4pItésaetl
követelmónyohot határoztak meg, ami ellortótes a Tír. fenti ozabályóval. I
‘b) a Tfr. 22. 5(5) bekezdése alapján a településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó
egyedi építészeti településképi követelmény csak megengedó vagy tiltó követelményként
határozható meg.
A Tkr. 2. Fejezet — Településképi szempontból meghatározó területek területi ás egyedi
építészeti követelményei” 6.5(i) és (4 9. 5(3), 10.5(3), 11.5 (6), 12.5(2) és (3), iG. 5(1), 11.5
(3) ás 18. 5 (1), (2) bekezdéselben telepWésképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó
kötelező egyedi építészeti településképi követelményeket határoztak meg, ami ellentétes a Tfr. fenti
szabályával. j

c) a Tkr. „3.2. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása 49. 5 (3), (4) bekezdései alapján:
„(3) Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a polgármester az Önkormányzati főépltész

szakmai állásfoglalása alapján, feltétellel vagy anélkül tudomásul veszi a bejelentést, iIleWe . ha az
nem felel meg a meghatározott követelményeknek vagy nem illeszkedik a településképbe

-‚
a tervezett

tevékenységet megtiltja.

I (4) A polgármestera döntését hatósági határozatban hozza meg.
A Tkr. szabályozása ellentétes a Tfr. 26/3. 5(4) bekezdése szabályával.
Nem kötelező alakszerű határozatba foglalni a bejelentés tudomásulvételét1 ez jogszerű
hallgatással Is megtörténhet

Megjegyzés (Sz.R.10]:
VIsszavonom a javastatomat. mert
szabályozás nem építmény
anyaghasználatára, vagy fás szár.)
növényraj vagy ndvónyfa]ok
telepithetösógére vonatkozik.

Megjegyzés [Sz.B.flj: ATTr.
hivatkozott szakaszának kell
megfelelni, ezért a flr. hivatkozott
szakaszaiban tatálható egyedi
épltészetl kdvetelményeknél a .kell
kifelezés — mint kötelező követelmény —

használata ketUlendő. A Tfr.-iiek
megreleló széhasrálat alkalmazásával
javaslom a módositási figyelemmel
JaL 2. (1) bekezdés szabályára. HA
EZ NEHEZKES, VAGY LOGIKATL4N

I L5NNE, AKKOR VISSZAvONOM,

í Megjegyzés fStB.12j: Javaslom a
I hatályon kivól helyezését a ‘gr. 2t
Lt41 ás 26/9. (4) bekezdése alaán.

J

4.! A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törWny la továbbiakban: Tvtv.
rendelkezéseivel ellentétes Tkr. szabályok.

a Tkr. „3.1. A településképi bejelentéshez kötött eljárások” 48. 5 b) ás c) pontja alapján:
„Településképi bejelentési eljárást kell Iefolylatni a reklámok és reklámhordozák elhelyezésénél,
valamint a cégjelzések, reklám-és hirdető-berendezések közül a következő esetekben:
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(..)
b) az építmények homlokzatám, tetőfelületére, az építési telek előkerti kerítésére, kerítéskapujám vagy
támfalára rögzített, az építési telek elókertjében álló céojelzés, reklám- ás hirdető berendezés
elhelyezése, (...) esetén.
c) kőzterületen Vagy közhasználatra nyitva álló magéntenuleten reklám- ás hirdető berendezés
elhelyezése esetén.’
A Tkr. lenti szabályai ellentétesek a 104/2017. (lV.28.) Korm. r. 2. 5 (3), (4) bekezdésének (a
továbbiakban; Reklám korm. rendelet) továbbá a Reklám korm. rendelet 1. és 2. mellékletének
szabályaival.
A Reklám korm. rendelet 2. 5 (3) bekezdése alapján. .4.) kőzterijleten reklám közzétételére, illetve
mklámhordozóként, reklámhordozót tartó bemndezés.ként kizárólag utcabútor használható.
A Reklám korm. rendelet 2. 5 (4) bekezdése alapján A 6. -ban foglalt kivétellel az 1. melléklet,
valamint a 2. melléklet határozza meg az Önkormányzatok településszerkezeti terve szerint irányadó
területi besomláshoz igazodóan a reklámok közzétételének, illetve reklámhordozók. reklámhordozót
tartó berendezések elhelyezésének közterületekre ás magánterületekre Irányadó szabályait”
A Reklám korm, rendelet 1. és 2. melléklete alapján közterületre ás kőztulajdonban álló ingatlanok,
valamint magánterület vonatkezásában - a beépítésre szánt ás s beépítésre nem szánt területeken
egyaránt - reklám közzététele ás reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
vagy kizárólag utcabútor Igénybevételével lehetséges vagy elhelyezésük nem megengedett.
E szabályok alapján az építmények homlolcatán, tetőfelületén, az épitési telek előkerti kerítésén,
kerités kapuján, támfalán, az építési telek előkertjében reklám, reklámhordozó berendezés nem
helyezhető el, így a helyI rendelet ezek elhelyezésére vonatkozóan nem Irhat elő településképi
bejelentési eljárást

b) a Tkr. „3.2. A településképl bejelentési eljárás lefolytatása” 49. 5 (5) bekezdése alapján, ‚A
cégjelzések, reklám- ás hirdető-berendezések esetében az igazolás időtartama 3 óv, egyéb esetekben
az igazolás határozatlan idátartamra szól. A bejelentéstől szám/tolt I éven belül meg kell kezdeni a
tevékenységet. ellenkező esetben ismételten be kell jele ntenl.’I
A fenti szabály megalkotására a magasabb szintű jogszabályok nem adnak felhatalmazást A tudomásul
vételröl szőlő döntésnek nincs érvényességi ideje, a bejelentésről nem kelt igazolást kiadni, illetve annak
nincs időbeli hatálya.

a Tkr. „3.2. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása” 49. 5 (6) bekezdése alaján
Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásáhóz kűtött tevékenység közterület-használati
honájámláshoz is kötött, a közterúlet-használaü honájámlás kiadására csak a telepűlésképi bejelentési
eljárás lefolytalását követően, a megenged6 határozat birtokában ás az abban meghatározott kikötések
figyelembevételével kerülhet sar.’[
Felhatalmazás hiányában a közterület-használati hoa.ájárulás kiadásának feltételeit nem a flr-óen,
hanem a közterületek használatáról Szóló önkormányzati rendeletben kell megállapitania az
önkormányzatnak.

Id) A Tkr.,,4. Fejezet — Településképi kötelezés” 51. 5 (1) bekezdése alapján ‚A településképi
követelmények megszegése, vagy végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével szemben
településképi bírság nabhatókL”
A Tkr. 51. 5(2), (3), (5)- (9) bekezdései szintén településképi birságra vonatkozó szabályokat
tartalmaznak.
A Tkr. megalkotását követően a 2017. évi L. törvény 2018. január 1-i hatállyal módositoha a TVN. 11.5-
ában korábban településképi birságként szabályozott jogintézményt, településkép-védelmi birság
elnevezésre.
A Tkr. 51. 5 (1)- (3) és (5)- (9) bekezdéseinek tartalma alapján megállapítható, hogy a képviselő
testület a TkW. 11. 5 (1)-(3) bekezdése szerinti településkép-védelmi bírság jogintézményéről
rendelkezett, így a Tvtv. módosítását követően a jogintézmény megváltozott elnevezését a Tkr.
fenti szabályain is át kell vezetni.

f

Megjegyzés (Sz.B.13]: Javaslom
Tkr. hivatkozott szakaszainak olyan
tartalmú mődositását, amely a
norrpaszövegbal kihagyJa a ‚reWim”

Lklt*zén

Megjegyzés [StB.14J: Javaslom a
hatályon kivúl helyezését a TTr. 29
(4) bekezdése alapján mivel a szabáiy
megalkotására a magasabb szintű
jogszabályok nem ádnak
mlhatalmazág .

r

Megjegyzés [SzS.1sj; Javaslom
hatályat kivűl helyezését a TTr. 29.

J (4) bekezdése alapján mIvel flyen
szabályozásnak — magasabb szintű
jogszabályi relhatalmazás hlján - nem a
Tkr.-ben Van a helye.

Megjegyzés (StB.16j; Javaslom
módosltást, mert a Tvtv. módosilását
követően a jogintézmtny megváltozott
elnevezését a Tkr. fenti szabályain Is Él
kell vezetni.
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‚e) A Tvtv.11. 5 (2) bekezdése alapján „Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen ellene esetén,
az Önkormányzat polgármestere (főpolgármester) (...) - ha a (3) bekezdés szerint a településképi
rendelet lehetőséget biztosít településkép-védelmí bírság kiszabására - az legatlantulajdonost
telepűléskép-védelmi hlrság megfizetésére Is kötelezil
A Tkr. „4. Fejezet — Településképi kötelezés” 51. 5 (2) bekezdése alapján ‚Az e rendeletben
meghatározott településképi birság megállapításával és végrehajtásával kapcsolatos hatósági
ügyekben a hatáskört Békés város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza
át. -

A Tkr. fenti szabálya túlterjeszkedik a rendeletalkotási felhatalmazáson, mert olyan jogterületet
szabályoz, amely magasabb szintű jogszabályban már szabályozásra került

Megjegyzés LSXS.nl: Javasomfl
hatályon klvül helyezését a 7W. 28. 5
(4) bekezdése alapján mivel ezi a
jogintézményt magasabb szintú
jogszabály szabályozza.

5.1 A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 10412017. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Reklám korm.r3 rendelkezéseivel ellentétes Tkr. szabályok.

4 Tkr. w22. 5 (13) bekezdésének szabálya tpűletek átjátszó felűletein, nyflászárókon,
Űzíetpodalokon az adott felület méretenek legfeljebb 10% á:g helyezhető el reklám ellentétes a
Reklám korm. r 2. 5 (3) bekezdés első fordulatának szabályával, amely alapján „(3) Ha e rendelet
eltérően nei rendelkezik, közterúleten reklám közzétételére, illetve reklámhordozóként,

___________________________

reklámhordovit tartó berendezésként kizánilag utcabútor használható.(..jt Meojegyzés (Sz.B.183: Javaston a
laIycn klvd helyezését a 71r. 28. 5
(4) bekezdése és a Reklám konnr2. 5
(4) bekezdése. 6. 5 (2) bekezdése.
valaiúnt 1. és 2. melékle alapján J

A Reklám korm. rendelet 2. 5 (4) bekezdése alapján A 6. 5-ban foglalt kivétellel az 1. melléklet
valamint a 1 melléklet határozza meg az Önkormányzatok településszerkezeti terve szerint irányadó
területi besoroláshaz igazodóan a reklámok közzétételének, Illetve reklámhordozék, reklámhordozót
tartó berendezések elhelyezésének közterűletekre és magánterületekre Irányadó szabályait”
A Reklám korm. rendelet 6. 5 (2) bekezdése értelmében, ha a reklám közzétételére - reklámhordózóként
vagy reklámhordozót tartó berendezésként felhasználva - ablakon vagy más átlátszó felületen került
sor, és a közzétett reklám az épületen, épitményen kívülről ténylegesen látható akkor az épületen,
épitményen belül közzétett reklám, illetve elhelyezett reklámhordozö vagy reklámhordozót tartó
berendezés közterületrőj láthatónak minősül.
A Reklám korm. rendelet 1. és 2. mellékete alapján közterület és köztulajdonban álló ingaUan,
valamint magánterület vonatkozásában - a beépítésre szánt és a beépltésre nem szánt területeken
egyaránt - reklám közzététele és reklámhordozák, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése
vagy kizárólag utcabútor lgénybevételével lehetséges vagy elhehjezésük nem megengedett.
E szabályok alapján az épületek épitmények közterületről látható telületein reklám, reklámhordozó,
reklámhordozát tartó berendezés nem helyezhető el, igy ezek elhelyezésére-méretére nem
alkotható helyi szabály.

6.! Az állami főépitészi hatáskörben eliáró Békés Meavei Kormányhivatal főépitészi
véleményében (a továbbiakban: főépltész) javasolt módosítások mellőzése.
A főépitész BE/121159-2/2017. iktatási számon küldte meg a Békés Város lelepülésképi rendeletével
kapcsolatos véleményét, melynek az alábbiakban felsorolt, módosítási javaslati nem kerültek átvezetésre
a flr. megalkotása során.

a) a Tkr. „Értelmező rendelkezések 3. Q pontja” meghatározza a ‚cégér’ fogalmát. A helyi szabály
első mondata részben megegyezik a Tfr. 2. 5 Ib) pontjának szabályával. A magasabb rendű
jogszabályokban már meghatározott fogalmakkal egyező vagy részben egyező fogalmak bevezetése a
rendelet alkalmazását nehezíti, ill. téves jogértelmezést eredményezhet (Jat. 2, 5(1) bek.). /Főép. vél. 2.
pontjai

b) A fóépitészi vélemény Gavaslat) szerint .í..) az épített környezet afakitásáról ás védelméről szóló
1997. évi LXXWII. lv, 57. g (4) bekezdése értelmében az önkormányzatnak a helyi védettség
megszüntetéséről szóló rendelet tervezetét kell tájékoztatásw megküldenie a kulturális ördkségvédelmi
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hatóságnak
A Tkr. 29. g (5) bekezdésében a helyi védelem alá helyezés esetén édesítendó személyek ás szervek
felsorolásában továbbra is szerepel a kulturális örökségvédelmi hatóság. iFőép. vét 5. pontjai

c) a flr. 45, ‚-ának szabályát — Településképi bejelentési eljárás - nem egészítették ki a fáépltészi
vélemény alapján az Étv. 331A. g szerint egyszerű bejelentéshez nem kötött épitési tevékenységgel, mint
kivétellel. /Főép. vél. 6. pontjai

cl) a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos
építmények, műtárgyak elhelyezésének szabályozása tekintetében a föépitészi vélemény felhívta a
figyelmet arra, hogy a Sajátos építmények ás műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas
területeket Is meg kell határozni,
A Tkr. 27. g-a ilyen szabályozást továbbra sem tartalmaz. iFáép. véL 7. pontjai

Az Mötv. 133. (3) bekezdése alapján kérem Jegyző Asszonyt, hagy a szakmai segitségnyújtásban
foglaltakat vizsgálja meg, ás Békés Város Önkormányzata településképi rendeletének módosítását
a fenti jogszabálysédések megszűntetése érdekében sziveskedjék eőkészlteni.
Kérem, hogy legkésőbb 2019. szeptember 30-ig tájékoztasson arról, hogy a szakmai segítségnyújtás
alapján milyen intézkedést tett, illetve szándékozik tenni.

Felhívom a figyelmét a módosító rendelet előkészítésével, megalkotásával és közzétételével
kapcsolatban a Tfr. 431A-4318. g-ban foglaltakra.

Békéscsaba, 2019. május 31.

Tisztelettel;

Dr. Takács Árpád kormánymegblzctt
nevében és megbízásából:

Dr. Kása Róbert
főosztályvezetö
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