
 

Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. március 09. napján tartott ülésére 
8. napirendi pont 
 
 Döntés a településképi arculati kézikönyv tárgyában   
 
 
 
Tisztelt Képviselő -testület! 
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (Településképi törvény) 2016. július 23-án 
lépett hatályba. A Településképi törvény végrehajtására kiadott  400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet a  
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításával, kiegészítésével állapította meg a részletszabályokat. 
 
Építészeti szemléletformáló célt szolgál a településképi rendeletet megalapozó, a települési 
környezet megjelenését meghatározó jellemzőket és elvárásokat összefoglaló településképi arculati 
kézikönyv, melyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogadja el. A 
kézikönyvet az önkormányzat a nyilvánosság bevonásával a település teljes közigazgatási területére 
kell, hogy elkészítse.  
 
A településképi törvény módosítására az Országgyűlés 2016 decemberében jóváhagyott, 2017. január 
18-án hatályba lépett 2016. évi CLXXIV. törvény módosító rendelkezései értelmében Magyarország 
összes településén a helyi önkormányzatok – a településképi követelményeket meghatározó – 
Településképi rendeleteit – a korábbi 2017. december 31. helyett – 2017. október 1-ig kell 
megállapítani.  
 
Az arculati kézikönyvben a településképi jellemzőik alapján meg kell határozni az egymástól jól 
elkülöníthető településrészeket, valamint azok vizuális megjelenését meghatározó arculati jellemzőit 
és értékeit. Továbbá szintén az arculati kézikönyvben kell megfogalmazni - építészeti részletek 
bemutatásával -, illusztrálni azokat a javaslatokat, melyek a településkép minőségi formálására 
vonatkoznak, valamint illeszkednek a kialakult vagy kialakítandó településképhez. 
 
Leegyszerűsítve a kézikönyv összegyűjti a település helyi építészeti stílusjegyeit, melyeket egy 
építkezésnél figyelembe kell venni, alkalmazni kell az építészeti részletek, a lépték, tető, nyílászárók, 
kerítések, természeti környezet...stb. tervezése során. 
A kézikönyv célja, hogy közérthető formában, jó és rossz példák bemutatásával kézzelfogható 
segítséget nyújtson az építtetők és építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus otthonok 
és épületek alakulhassanak ki.  (TAK útmutató) 
 
A törvényi előírásoknak megfelelően településképi rendeletet kell elfogadni. 
 
A Településképi törvény hatálybalépésével már új településképi követelményt a helyi építési 
szabályzatokban nem lehet megállapítani, illetve a jelenleg hatályos helyi településrendezési 
eszközök településképi követelményei a településképi rendelet hatályba lépéséig, de legfeljebb 2017. 
december 31-ig alkalmazhatóak. Ezért is fontos a települési épített és természeti környezet vizuális 
megjelenésének szabályozása érdekében megalkotni és elfogadni a helyi településképi rendeletet, 
amely a település építészeti arculatának alakítására, a településképet formáló építészeti és 
természeti elemekre vonatkozó előírásokat (településképi követelményeket), valamint a helyi 
építészeti védelemre vonatkozó előírásokat is tartalmazza. 
A településképi törvény 3. § (1) bekezdése értelmében 
„A településképi rendelet 
a) az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – 

településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati 
kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, 
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b) a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – 
településképi szempontból meghatározó területekre, 

c) az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a 
védettség megszüntetésére, 

d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és 
alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.” 

 
A helyi településképi rendelet megállapítását megelőzően annak szakmai megalapozását szolgáló 
Településképi Arculati kézikönyvet kell alkotni.  A kézikönyvet véleményeztetni kell a Magyar Építész 
Kamarával, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, a kulturális örökség védelméért felelős 
miniszterrel és ( ha van) az illetékes nemzeti park igazgatóságával. A településképi rendelet tervezetet 
véleményeztetni kell az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei Kormányhivatallal, a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatósággal, a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel és az illetékes 
nemzeti park igazgatóságával. Végül a kézikönyvet és településképi rendeletet is az önkormányzat 
Képviselő-testületének kell jóváhagynia – a már említett határidőig.  
 
Ahogy az arculati kézikönyv, úgy a településképi rendelet is a település teljes közigazgatási 
területére készül. A rendeletben meg kell határozni a jellegzetes építészeti és arculati értékeket, 
sajátosságokat hordozó, településkép szempontjából meghatározó területeket. A településképi 
rendeletben kell ezen túl megállapítani a helyi építészeti örökség védelmét (területi és egyedi 
védelmét), illetve ezek megszüntetését is. A helyi védelemmel érintett területet, illetve a 
településkép szempontjából meghatározó területet az arculati kézikönyv alapján kell 
meghatározni. 
 
A  helyi építési szabályzatban meghatározható építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket 
a településképi rendelet nem tartalmazhat [400/2016. (XII. 5.) Korm. rend. 15. §; 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rend. 22. §]. 
 
A településképi törvény 5. § (1) bekezdése a kézikönyv és a településképi rendelet megalkotását: „az 
egy település által önállóan foglalkoztatott települési főépítész (a továbbiakban együtt: 
önkormányzati főépítész) közreműködésével” rendeli.  
Feladata: 
-elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, 
szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések 
önkormányzati szervei részére a rendezés, a településkép-védelem helyéről, céljáról, várható 
eredményéről, 
-szakmai konzultáción vesz részt és tájékoztatást ad a hatályos településképi rendeletben foglaltakról, 
-előkészíti az önkormányzat településkép-védelemmel kapcsolatos szabályozását, figyelemmel kíséri 
annak érvényesülését és gondoskodik az azzal összefüggő nyilvántartás vezetéséről. 
 
Magyarország Kormánya – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és az Építészeti és Építésügyi 
Helyettes Államtitkár 2016 ősz végi tájékoztatása szerint – a kézikönyvek elkészítéséhez vissza nem 
térítendő támogatást nyújt, amelynek összege településenként 1-1 millió forint, ami még változhat 
a települések közigazgatási területének nagysága és az ott lakó népesség száma függvényében.  
 
Ajánlatot kaptam a Tér- Háló Kft-től, az Alsó - Szigetközi Térségfejlesztési Társulás-tól, valamint 
Tétényi Éva térségi főépítésztől. 
Az Alsó-Szigetközi Térségfejlesztési Társulás az ajánlatát visszavonta és a legkedvezőbb ajánlat 
alapján Tétényi Éva (Archicon Bt,) felkérését javaslom az Településképi Arculati Kézikönyv 
elkészítésére vonatkozóan.     
 
Kérem a fentiek alapján az előterjesztés megtárgyalását és a következő határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 
 



 

Határozati javaslat: 
 
A Településkép Arculati Kézikönyv elkészítéséről: 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testületi felkéri a polgármestert, hogy a  
Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére és az ehhez kapcsolódó rendeletek és jogszabályi 
követelményeknek megfelelő  egyeztetések lebonyolítására, kössön szerződést a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Archicon Bt.-vel. (Önkormányzati főépítészi közreműködés: Tétényi Éva). 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő:  2017. 04. 01.  

 
 

 
2017. március 5. 
 
 
 

Lizákné Vajda Lívia s.k. 
     polgármester 


