
Cserszegtomaj Község 
Önkormányzat Képviselő Testületének 

17/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete 
 

a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról 
 
 
Cserszegtomaj Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő- testülete az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62.§ (6) 
bekezdés 3. valamint 7. pontjában szereplő felhatalmazás alapján — figyelemmel az Étv.6/A.§ (1) 
bekezdésében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) kormányrendeletben, továbbá az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) 
kormányrendeletben foglaltakra — a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárás 
részletes szabályairól a következő önkormányzati rendelet alkotja. 
 
 

ELSŐ FEJEZET 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet célja 

1. § 
(1) Jelen rendelet célja Cserszegtomaj építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek 

védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési 
munkákkal kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe vételével – a településépítészeti 
illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények kiegyensúlyozott 
érvényesítése, összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.  

(2) A településkép védelme érdekében kiemeli és bejelentési eljáráshoz köti az építészeti örökség 
helyi védelméről szóló rendeletben kijelölt ingatlanokon az engedély nélkül végzett építési 
tevékenységek körét.  

 
2. A rendelet hatálya 

2. § 
(1) A rendelet hatálya Cserszegtomaj közigazgatási területére terjed ki. 
 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Cserszegtomaj közigazgatási területén 
jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez, vagy 
reklám- illetve hirdető berendezést helyez el.   

 
(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Kormányrendelet) előírásait a jelen rendeletben 
foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.  

 



 
MÁSODIK FEJEZET 

A településképi bejelentési eljárás 
 

3. A településképi bejelentési eljáráshoz kötött engedélyezési eljárások 
3. § 

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt esetekben az alábbi területen: 
a) A helyi értékvédelmi rendelet által védelemben részesített alábbi területi védelmi kategóriába 

eső ingatlanok területén:  
aa) Mélyutak és azokkal szomszédos ingatlanok területén, 
ab) Tájmeghatározó elemek területén, 
ac) Védendő kilátópontok 50 m-es környezetében, 
ad) A településkép feltárulkozása szempontjából jelentős útvonalak 200 m-es 
környezetében. 

b) A helyi értékvédelmi rendelet által védelemben részesített alábbi egyedi védelmi kategóriába 
eső ingatlanok területén:  
ba) Azon ingatlanok területén, melyen keresztek állnak a körülöttük található 
gesztenyefákkal együtt, 
bb) Azon ingatlanok területén, melyen keresztek állnak, 
bc) Szobrok, emlékművek ingatlanjain, 
bd) Helyi védett épületek ingatlanain.  

 
4. A településképi bejelentés szempontjai 

4. § 
(2) A véleményben vizsgálni kell hogy a dokumentáció és a kérelem megfelel-e a településképi 

bejelentési eljárás lefolytatásának jelen rendeletben rögzített tartalmi feltételeinek.  
(3) Településképi bejelentési eljárásban vizsgálni kell hogy a tevékenység figyelembe veszi-e az 

építészeti, településképi, tájképi illeszkedés szabályait, nem hoz-e létre a településkép, a tájkép 
szempontjából kedvezőtlen helyzetet.  

(4) Vizsgálni kell, hogy a tevékenység figyelembe veszi-e a településrendezési eszközökben 
rögzített elemeket. Amennyiben nem veszi figyelembe, a javasolt megoldás azokkal egyenértékű 
vagy kedvezőbb elrendezést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.  

(5) Vizsgálni kell, hogy a tevékenység biztosítja-e a helyi értékvédelmi rendeletben rögzített táji és 
építészeti értékek védelmének, fennmaradásának feltételeit, valamint hogy nem alkalmaz 
azokhoz nem illeszkedő műszaki megoldást. 

(6) Vizsgálni kell, hogy a tevékenység nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos 
ingatlanok és a szomszédos közterületek vagy közösségi funkciójú területek rendeltetésszerű 
használatát, és nem lehetetleníti-e el a további fejlesztési lehetőségeit (pl. megközelítés, 
benapozás, növénytelepítés, kilátás feltételei).  

 
5. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása 

5. § 
(1) Településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező, kivitelező (a 

továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott papír alapú kérelem és 
dokumentáció benyújtásával indul.  

(2) A kérelem a Kormányrendeletben meghatározott információkat kell hogy tartalmazza.  
(3) A polgármester a véleményét (tudomásul vétel vagy tiltás) a települési főépítész szakmai 

álláspontjára támaszkodva alakítja ki.  



(4) A polgármester véleményét a települési főépítész készíti elő.  
(5) A polgármester a véleményét a Kormányrendelet szerinti tartalommal és határidő figyelembe 

vételével adja ki, és értesíti erről a kérelmezőt.  
 

HARMADIK FEJEZET 
A településképi kötelezési eljárás 

 
6. A településképi kötelezési eljárás szabályai 

6. § 
 
(1) Az építészeti örökség helyi védelméről szóló képviselő-testületi rendeletben a településkép 

feltárulkozása szempontjából jelentősnek ítélt útvonalak mentén, azok 200 méteres távolságában 
meglévő reklám- és hirdető táblák felülvizsgálatát a települési főépítész készít el az építészeti 
örökség helyi védelméről szóló képviselő-testületi rendeletben megfogalmazottak szerint.  

(2) A felülvizsgálat alapján az építészeti örökség helyi védelméről szóló képviselő-testületi rendelet 
előírásainak vagy a helyi építési szabályzatnak nem megfelelő építmények elbontását vagy 
átalakítását a település polgármestere településképi kötelezés formájában önkormányzati 
döntéssel elrendeli.  

(3) Érvényes helyi építési szabályzat hiányában, annak hatályba lépésekor a felülvizsgálatot meg 
kell ismételni.  

(4) A polgármester a kötelezési eljárás lefolytatása előtt tájékoztatást és felszólítást küld az érintett 
ingatlan tulajdonosának.  

(5) Amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosa a tájékoztatás és felszólítás alapján, annak készhez 
vételétől számított egy hónapon belül az építészeti örökség helyi védelméről szóló képviselő-
testületi rendelet előírásainak és a helyi építési szabályzatnak megfelelő átalakítást vagy bontást 
elvégzi, és erről előzetesen tájékoztatja a polgármestert, a kötelezési eljárás lefolytatása 
elmaradhat.  

 
NEGYEDIK FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

7. § 
 
(1) A jelen rendelet 2016. február 01-én lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt követően indult 

eljárásokban kell alkalmazni. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 
 
 
Cserszegtomaj, 2015. december 17. 
 

Bartha Gábor Dr. Milus Lajos 
Polgármester Jegyző 

 
Záradék: 
 
A rendelet 2015. december 17-én kihirdetésre került. 
 

Dr. Milus Lajos 
Jegyző 

 


