
Cserszegtomaj Község 
Önkormányzat Képviselő Testületének 

18/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete 
 

a településképi véleményezési 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 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 véleményezési 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 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 véleményezési eljáráshoz köti: 
a) a település egyes építészeti és táji, természeti értékeit, 
b) a település fejlődése szempontjából intenzíven fejlődő vagy újonnan beépülő területeket.  

 
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 kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal 
összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít.  

 
(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 véleményezési eljárás 
 

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

(1) Településképi véleményt kell kérni a Kormányrendelet 21. § (1) a) pontjában és a (2) 
bekezdésében foglalt eljárásokat megelőzően az alábbi esetekben: 
a) A helyi értékvédelmi rendelet által védelemben részesített alábbi védelmi kategóriába eső 

építményeken, ingatlanok területén: 
aa) Szórványos településszerkezetet őrző területek  
ab) Mélyutak 
ac) Tájmeghatározó elemek  
ad) Védendő kilátópontok, feltárulkozó látványvédelem  
ae) Keresztek a körülöttük található gesztenyefákkal együtt 
af) Keresztek 
ag) Szobrok, emlékművek  
ah) Helyi védett épületek  

b) A településrendezési eszközökben településközpont vegyes területfelhasználással jelölt 
területen. 

c) Jelen rendelet 1. számú mellékletében újonnan beépülő, jelentősen átalakuló területként 
határolt ingatlanokon.  

d) 250 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű építmények építési engedélyezése esetén, illetve 
építmény bővítése esetén, amennyiben az építmény a bővítéssel együtt eléri a 250 m2-t.  

e) 5,0 m-nél nagyobb épületmagasságú építmények építési engedélyezése esetén. 
 

4. A településképi véleményezés szempontjai 
4. § 

(1) A véleményben vizsgálni kell hogy a dokumentáció és a kérelem megfelel-e a településképi 
véleményezési eljárás lefolytatásának jelen rendeletben rögzített tartalmi feltételeinek.  

(2) Településképi véleményezési eljárásban vizsgálni kell hogy az építészeti-műszaki 
dokumentációban szereplő terv figyelembe veszi-e az építészeti, településképi, tájképi 
illeszkedés szabályait, nem hoz-e létre a településkép, a tájkép szempontjából kedvezőtlen 
helyzetet.  

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

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

(5) Vizsgálni kell, hogy a terv 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 véleményezési eljárás lefolytatása 

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

továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott papír alapú kérelem és 
építészeti-műszaki dokumentáció benyújtásával indul. Az építészeti-műszaki dokumentációt a 



kérelmező elektronikus formában nyújtja be, a Kormányrendelet alapján a polgármesternek 
hozzáférést kell biztosítani.  

(2) A dokumentáció a Kormányrendeletben foglaltakon túl az alábbi munkarészeket kell hogy 
tartalmazza: 
a) Utcakép 

(3) A dokumentáció a Kormányrendeletben foglaltakon túl az alábbi munkarészeket kell hogy 
tartalmazza a jelen rendelet 1. számú mellékletében újonnan beépülő, jelentősen átalakuló 
területként határolt ingatlanokon: 
a) Beépítési javaslat az újonnan beépülő telektömbre. 

(4) A kérelem a Kormányrendeletben meghatározott információkat kell hogy tartalmazza. 
(5) A polgármester a véleményét a települési főépítész szakmai álláspontjára támaszkodva alakítja 

ki. A településképi véleménynek tartalmaznia kell a települési főépítész szakmai véleményét is. 
(6) A polgármester véleményét a települési főépítész készíti elő.  
(7) A polgármester a véleményét a Kormányrendelet szerinti tartalommal és határidő figyelembe 

vételével adja ki, és tölti fel az elektronikus tárhelyre.  
 
 

HARMADIK FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
6. § 

 
(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 

 




