
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2019. (IX.05.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016.  évi  LXXIV.  törvény  12.  §  (2)  bekezdésben  kapott  felhatalmazás  alapján,  az
Alaptörvény 32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva,  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)  43/A.  §  (6)  bekezdés  és  a  9.  mellékletében  biztosított  véleményezési
jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Nemzeti Média és
Hírközlési  Hatóság  Soproni  Igazgatóság,  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal,  Veszprémi
Járási Hivatal Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály; Balaton- felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság valamint a partnerek véleményének kikérésével a következőket
rendeli el: 

1.§ Szentbékkálla község településkép védelméről szóló 17/2017 (XII. 28.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A helyi védelem alá helyezés értékvizsgálat alapján történik.”

2.§ A Rendelet 14. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép: 
„10. A helyi védelem alatt álló területre vonatkozó területi és egyedi építészeti 
követelmények”

3.§ A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. számú melléklet szerinti helyi védelem alatt álló területen (továbbiakban: védett
terület) a kialakult településszerkezet, telekstruktúra és utcavonalvezetés megtartandó.”

 4.§ A Rendelet 23. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
"(14) Reklámcélú  védőháló,  illetve  ponyva  az  építés,  felújítás  ideje  alatt  épületállványon

elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja."

5.§ A Rendelet 31.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A településképi eljárás egyéb szabályait külön jogszabály tartalmazza. „

6.§ A Rendelet 34.§-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
"(1) Az önkormányzat polgármestere - a 33.§ (2) bekezdése szerinti határidő eredménytelen

letelte után -  a településkép védelméről szóló törvény szerinti településképi kötelezés
formájában   -  önkormányzati  hatósági  döntéssel  -  a  településképi  követelmények
teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására,
átalakítására vagy elbontására kötelezi. 

(2) A polgármester a településképi követelmények megszegése vagy az (1) bekezdés szerinti
kötelezés végre nem hajtása esetére e magatartás elkövetőjével szemben településkép-
védelmi bírságot szab ki. 



(3) A  településkép-védelmi  bírság  kiszabható  legkisebb  összege  20.000  Ft,  az  egyes
bírságok határai a következők: 
a) szakmai konzultációs kötelezettség elmulasztása esetén 50.000 - 300.000.- forint, 
b) településképi  bejelentési  kötelezettség  elmulasztása  esetén  100.000  -  500.000,-

forint, 
c) a  polgármester  tiltása  ellenére  végzett  tevékenység  esetén  100.000  -  800.000,-

forint, 
d) az e rendelet előírásaitól eltérő építészeti és településképi kialakítás esetén 100.000

- 1.000.000.-forint, 
e) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az

eltérés mértékétől függően esetén 100.000 - 1.000.000,- forint, 
f)       településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként

100.000,- 1.000.000,- forint.
g) elhasználódott,  felújítandó,  aktualitását  vesztett  hirdető-berendezést,  tájékoztató

(információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el
kell távolítani, ennek elmulasztása esetén 20.000 - 500.000,- forint.

 (4) A bírság ismételten is kiszabható, a településképi követelmények teljesítéséig.
(5) A bírságot kiszabó határozat visszavonható, ha a határozat véglegessé válása előtt a

bírságolt gondoskodik az (1) bekezdés szerinti kötelezés végrehajtásáról.
(6) A településkép-védelmi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni:

a) a jogsértéssel  okozott  hátrányt,  ideértve a hátrány megelőzésével,  elhárításával,
helyreállításával  kapcsolatban  felmerült  költségeket,  illetve  a  jogsértéssel  elért
előny mértékét,

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
d) a jogsértő állapot időtartamát,
e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát."

7.§ (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 33.§ -a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) Az  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerinti  esetben  a  polgármester  felhívja  a  figyelmet  a

jogszabálysértésre és megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.”

 9.§ Hatályát veszti a Rendelet 
a) 1. §-a és az azt megelőző alcím,
b) 4.§ a) pontja,
c) 9.§-a,
d) 11.§ a) pontjában a „megnevezését,” szövegrész,
e) 11.§ e), f) pontja,
f) 12. § (7) bekezdésében a "Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben" szövegrész,
g) 26.§ (3) bekezdése,
h) 29.§ (3) és (4) bekezdése, 
i) 32.§ (4) bekezdése.



10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár Endre Tóthné dr. Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. szeptember 05.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző



1. melléklet a 9/2019. (IX. 05.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 17/2017 (XII.28.) önkormányzati rendelethez
 

KÉRELEM
Településképi véleményezési eljáráshoz

 
1. Kérelmező/építtető neve:………………………………………………………………

2. Kérelmező/építtető címe: …………………………………..........................................

3. Levelezési cím: ……………………………………………………………………….

4. A tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helye: ………………………

5. Az érintett telek helyrajzi száma:…………………………………………………….. 

Melléklet: 

Építészeti  műszaki  tervdokumentáció  a  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  26/A.  §  (3)
bekezdés szerinti tartalommal. 
a) az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet,
b) a rendeltetés meghatározását, valamint
c) az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelésről szóló rövid leírást.

Alulírott, kérem, hogy a mellékelt  tervdokumentáció szerinti építményről településképi 
véleményt  alkotni szíveskedjenek.

Kelt: ................................, ............ év .................... hó …..... nap

          
…..................................................................

                                       aláírás
 



2. melléklet a 9/2019. (IX. 05.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 17/2017 (XII.28.) önkormányzati rendelethez
 

KÉRELEM
Településképi bejelentési eljáráshoz

 
1. Bejelentő neve:………………………………………………………. …………………….

2. Bejelentő  címe:
………………………………….................................................................. 

3. Levelezési cím: …………………………………………………………………………….

4. A bejelentéssel érintett ingatlan helye: …………………………………………….. …….

5. Az  érintett  telek  helyrajzi  száma:
…………………………………………………………… 

Melléklet:

A településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki, illetve egyéb
tervet,  továbbá  rendeltetésváltozás  esetén  a  településrendezési  eszközök  rendeltetésekre
vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentáció. 

Alulírott, kérem, hogy a mellékelt  tervdokumentáció szerinti tevékenység településképi 
bejelentését  tudomásul venni szíveskedjen.

Kelt: ................................, ............ év .................... hó …..... nap

          
…..................................................................

                                       aláírás
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