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Tihany Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

../2021.(...) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 21/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tihany  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

a) pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló 4/2016. (IV.22.) önkormányzati rendeletben meghatározott partnerek és a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze, a Veszprémi 

Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 

és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 

1. § A településkép védelméről szóló 21/2017.(XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

R.) 43.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 

„43.§ (1) Településképi kötelezési eljárást lehet kezdeményezni hivatalból vagy kérelemre.  

(2) A településképi kötelezésben az önkormányzat polgármestere önkormányzati hatósági 

döntéssel, a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az 

építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti, határidő 

megadásával. 

43/A§ A településképi követelmények megszegése településképi kötelezési eljárást von maga 

után a következő okok miatt: 

a) a településképet zavaró, bejelentés nélkül vagy bejelentéstől eltérően megvalósított reklám 

vagy reklámhordozó elbontása és az eredeti állapot visszaállítása érdekében, ha az nem felel 

meg a településképi követelményeknek vagy: 

aa) műszaki állapota nem megfelelő, jó karbantartása elmaradt, 

ab) tartalma idejétmúlt, aktualitását vesztette, a hirdetett tevékenység megszűnt, 

ac) épülethomlokzat megjelenését, harmóniáját rontja, díszítést takar el, 

ad) nem illeszkedik az ajánlott közterületi reklámhordozókhoz, vagy 

ae) erős és szokatlan, környezetétől eltérő színeivel, fényeivel a környezetéhez nem 

illeszkedik, 

b) A településképi védett értékek, valamint településképet befolyásoló rendeltetés- és 

területhasználat védelme érdekében, ha egy építmény műszaki, esztétikai állapota nem felel 

meg a településképi követelményeknek, különösen ha 

ba) átépítése vagy színezése az egységes és harmonikus településképet rontja, 

bb) leromlott és fenntartást nélkülöző műszaki állapotából eredően a homlokzati vakolat vagy 

ornamentika hiányos, a homlokzat színezése lekopott,  

bc) a homlokzat színezése nem egységes (homlokzatonként többféle), 

bd) az építmény bejelentési eljárás nélkül, vagy attól eltérően került átépítésre vagy változott a 

funkciója és sérti a településképet, 

c) a telek zöldfelületének használati módja, karbantartása és fenntartása nem felel meg a 

településképi követelményeknek,  

d) az ingatlan tulajdonosa a jókarbantartási kötelezettségét elmulasztja és a telek, illetve az 

épület ingatlan megjelenése sérti a településképet – kivéve, ha az az építéshatósági, vagy 

építésfelügyeleti eljárás hatálya alá tartozik.” 

 

2. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

Tósoki Imre polgármester 

 

Dr. Percze Tünde jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2021. ….  

 

Dr. Percze Tünde jegyző 
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Általános indokolás 

 

A rendelet érvényessége alatt több probléma adódott a településképi kötelezések szabályozásával, 

mivel az nem elég részletes és nem egyértelmű a hivatalból indított ügyekre vonatkozóan. Eljárási 

szabályait kiegészítésre javasolta a Képviselő-testület. A településképi kötelezést több területre 

kiterjesztve és egyértelműbben megfogalmazva a 43.§-a módosul. 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A szabályozás változásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

Környezeti és egészségi következményei nincsenek a jogszabálynak.  

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.   

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  

A kötelezési eljárások kiterjesztése várhatóan a településképi minőség javítását eredményezi 

az elhanyagolt épületek és telkek vonatkozásában.  

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek a 

Hivatalnál rendelkezésre állnak. 

 

 

 


