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Tisztelt Polgármester Asszony!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 43/A. §-ában foglaltak alapján az alábbi véleményt adom Vác településképi
rendelete módosításának tervezetéről:

1. Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet bevezetőjében meg kell jelölni, hogy mely partnerek
véleményének kikérésével alkották meg a rendeletet a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.
14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 52. § (3) bekezdése szerint. Nem megfelelő a partnerségi
egyeztetés szabályaira hivatkozni.
2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet 2. §-ban a 25/b: § (1) bekezdés b) pontja kiegészítése
ellentétes a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdésével
és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 2. §-ával.
Egyértelműen kell megjelölni a mellékleteket a Jszr. 128. § és 129. § szerint. A rendelet-tevezetben
megjelenő 2., 3. és 4. számú melléklet nincs jelölve a mellékletek között.
Továbbá javasoljuk, hogy a mellékleteket ne cserélje ki egy az egyben (pl.: A TKR X. számú
melléklete az Y. számú melléklet szerinti sorokkal egészül ki).
3. A

rajzi

mellékletnél

olyan

jelöléseket

kell

alkalmazni,

amik

egymástól

egyértelműen

megkülönböztethetőek. A „Műemléki környezet határa”, „Műemléki jelentőségű terület határa”, „Helyi
védett temető” jelölése nem megkülönböztethető, továbbá a „Helyi értékvédelmi terület határa”, a
„Védett utcakép” és a „Látványvédelem” jelölések is könnyen összetéveszthetőek. Ezen problémák

Állami Főépítészi Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7. Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270
Telefon: (+36 1) 485 6900
E-mail: allamifoepitesz@pest.gov.hu Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Pest Megyei Kormányhivatal

2. oldal

PE/AF/00068-2/2021.

miatt a melléklet nehezen értelmezhető.
4. A rajzi mellékletnél olyan léptéket kell alkalmazni, amivel a melléklet papír alapú formátumban
könnyen értelmezhető.
A „Tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete” nem kapott jelölést.
Továbbá a léptéket a tervlapon jelölni kell.
5. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata nem jogszabály,
és nem településképi követelmény, ezért nem lehet rá hivatkozni a rendeletben. A rendelet-tervezet
5. § (2) bekezdést törölni kell.
6. Felhívjuk a figyelmet, hogy jogszabály keltet, dátumozást nem tartalmazhat a Jszr. 101. § (1)
bekezdése alapján, ezért kérem, hogy töröljék a tervezetből.

Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseim:
1. Felhívom a figyelmét, hogy az R. 43/A.§ (6) bekezdés szerint a polgármester a településképi arculati
kézikönyv, településképi rendelet elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett
véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a
jegyzőkönyvet, illetve az elfogadott vélemények alapján a kézikönyv tervezetében és a településképi
rendelet tervezetében javasolt módosításokat.
2. Az R. 43/B.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a polgármester az elfogadott kézikönyvet és településképi
rendeletet, illetve ezek módosítását az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető
összefoglaló kíséretében közzéteszi az önkormányzati honlapon hirdetményben és az önkormányzati
hivatalban nyomtatásban.
3. Kérem, hogy a jóváhagyott településképi arculati kézikönyvet, településképi rendeletet az R. 43/B.§
(1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint küldje el hitelesített pdf és szerkeszthető digitális
formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt a Pest Megyei Kormányhivatalnak (a
továbbiakban: Hivatal), vagy az R. 43/B.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a kézikönyvet és a
településképi rendeletet szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt, mint
elektronikus úton hitelesített dokumentumokat tegye elérhetővé a Hivatal számára.
4. Felhívom a szíves figyelmét arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet 4.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak értelmében a jegyző feladata a településképi rendelet
egységes szerkezetű szövegét – a rendelet rajzi és szöveges mellékleteivel együtt – a településképi
rendeletet módosító önkormányzati rendelet kihirdetését követő öt munkanapon belül a Nemzeti
Jogszabálytárban közzétenni, valamint továbbítani a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra
kialakított informatikai rendszeren keresztül a megyei kormányhivatalnak, a helyi önkormányzatok
törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek és az igazságügyért felelős miniszternek.
5. Felhívom a szíves figyelmét arra is, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról,
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4.§ (1)
bekezdés g) pontjában foglaltak értelmében az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a
jegyző köteles az elfogadott településképi rendeletet módosító rendeletet és a településképi rendelet
egységes szerkezetű szövegét – a rendelet rajzi és szöveges mellékleteivel együtt – az Építésügyi
Dokumentációs és Információs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni.
6. Felhívom a szíves figyelmét arra, hogy a Jat. 2.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzat
képviselő testülete által alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer egységébe. Magyarország
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Alaptörvénye 32. cikk (3) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet
ellentétes.
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és az egyeztetési eljárás szabályainak maradéktalan betartását.
Kelt: Budapest, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Váradi Tibor
állami főépítész

Kapják:
1.

Címzett

2.

Irattár
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