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Tárgy: Tengelic község településképi rendelet módosításának véleményezése 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: TFR) 43/A. § rendelkezései alapján a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett 

digitális egyeztetési felületre feltöltötték a „Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2019. (…….) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 16/2017. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” című rendelet tervezetét.  

 

Tervezett módosítás célja: 

Az Lk jelű kisvárosias lakóterületre vonatkozó konténer jellegű épületek elhelyezése, továbbá a 

rendeltetés változtatás szabályozása.  

 

A tervezett módosításra az alábbi szakmai véleményt adom: 

 

A tervezett módosítás Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép 

védelméről szóló 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § és 19. § előírásait 

érinti. 

 

A R. tervezett 10. § (1) bekezdés tervezett újraszabályozó rendelkezése szerint: 

„ A település közigazgatási területén állandó használatra szánt lakókocsi és egyéb bódé jellegű építmény 

nem helyezhető el. Állandó használatra szánt konténer az Lk jelű kisvárosias lakóterületen kívül a 

település közigazgatási területén nem helyezhető el.” 

 

A tervezett előírás a hatályos R. IV. fejezet A településképi követelmények 7. alcím Építmények 

anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények a teljes közigazgatási területre című 

rendelkezések között szerepel. 
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Az építmények elhelyezésére vonatkozó követelményt az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) hatályos előírásai 

alapján az OTÉK és a helyi építési szabályzat állapíthat meg. 

 

A lakókocsi elhelyezése is az OTÉK III. Fejezet Építmények elhelyezésére vonatkozó követelmény 

(OTÉK 43. §), amely nem anyaghasználatra vonatkozik. 

 

A TFR 22. § (9) bekezdés rendelkezése szerint a településképi követelmény a helyi építési 

szabályzatban meghatározható helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket nem tartalmazhat. 

 

Az Lk jelű kisvárosias lakóterület lehatárolása a településképi rendeletben nem állapítható meg, ezért 

arra vonatkozó rendelkezés nem hozható. 

 

A területi és egyedi építészeti településképi követelményeket a TFR 23/E. §, továbbá a 23/F. § 

rendelkezései részletezik. Az építmény anyaghasználatára vonatkozó építészeti követelmény a TFR 

23/F. § (3) bekezdés alapján „az építmény, sajátos építményfajták építőanyagának településkaraktert 

befolyásoló anyagot, felületképzést vagy színt meghatározó valamely minőségi jellemzőjére” terjedhet ki. 

 

Megállapítható, hogy a R. tervezett 10. § (1) bekezdés rendelkezése nem anyaghasználatra, 

hanem az építmények elhelyezésére vonatkozó követelmény, amely ellentétes a magasabb szintű 

jogszabályi előírásokkal, ezért jóváhagyása nem támogatható. 

 

Javasolt a felmerült problémát a helyi építési szabályzat rendelkezéseivel megoldani. 

Tájékoztatom, hogy a helyi építési szabályzat és a településképi rendelettel történő összhang 

megteremtése érdekében állami főépítészi eljárás kezdeményezhető a TFR 32. § (6a) bekezdés e) 

pontja alapján. 

 

A R. 19. § (1) bekezdés rendelkezéseinek kiegészítése a településképi bejelentési eljárások 

felsorolásaként az építmények rendeltetésének megváltoztatására terjed ki, mely rendelkezés 

ellen kifogást nem emelek. 

 

Tájékoztatom, hogy a TMKH Törvényességi Felügyeleti Osztálya a tervezett rendeletet jogalkotási és 

jogszabály-szerkesztési szempontból megvizsgálta, és az alábbi észrevételt tette: 

 

„A tervezet bevezető részében megjelölésre került valamennyi véleményező szerv. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 19. § (1) bekezdése és a 

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban: IRM rendelet) 52. § (3) 

bekezdése alapján a bevezető részben meg kell jelölni, ha más jogszabályban kifejezetten 

véleményezési hatáskörrel felruházott szerv véleményének kikérésével alkotható meg a rendelet.  

A tervezet bevezető részében javasoljuk az alábbi fordulat használatát: a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) 

bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének 

kikérésével.” 

Kérem a jóváhagyandó tervezetet a törvényességi észrevételre figyelemmel javítani. 

 



 

 

 

Tájékoztatom, hogy 2021 júliusától jelentős jogszabályi változás várható, kérem figyelemmel 

kísérni. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

 

 

 

Szekszárd, 2021. június 9. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

                            Kétnyári Aranka 

                            állami főépítész 


		2021-06-09T10:34:26+0200
	Kétnyári Aranka




