
Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. december 14. napján tartott ülésén 
6. napirendi pont 
 
Tárgy: Javaslat Vámosszabadi  község településkép védelméről szóló rendeletének 
elfogadásáról; rendeletalkotás 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településkép védelméről rendeletet alkothat. 
 
A Településképi Arculati Kézikönyv számba veszi Vámosszabadi épített és természeti 
értékeit, jó példáit, követendő épülettípusait. A településképi rendelet jogszabályi rangra 
emeli a település megjelenését, formálását tartalmazó előírásokat és szabályozza az 
előírások betartásának eszközeit.  
 
A településképi rendelet tartalmazza: 

I.   Fejezet: Általános rendelkezések 

II. Fejezet: A helyi védelem és a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző 

rendszer 

III. Fejezet: Településképi követelmények 

IV. Fejezet: Településkép-érvényesítési eszközök 

A településképi szakmai konzultáció 

A településképi véleményezési eljárás 
A településképi bejelentési eljárás 

V. Fejezet: A településképi követelmények megszegésének esetei és jogkövetkezményei, 
településképi kötelezési eljárás szabályai 
VI. Fejezet: Záró rendelkezések  
 
A településképi rendelet (TKR) készítése, egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben és 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi eljárás 
szabályairól szóló önkormányzati rendeletében foglalt eljárási szabályok szerint történt. 
 
A dokumentum egyeztetésre került a jogszabályban szereplő államigazgatási szervekkel és a 
témában két alkalommal, lakossági fórumon a lakossággal ismertetésre került a 
Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi rendelet-tervezet. 
 
A Korm. r. 43/A§ (8) bekezdése szerint az elfogadás előtt ismertetni kell a képviselő-
testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok 
indokolását, illetve az elfogadott vélemények alapján a településképi rendelet tervezetében 
javasolt módosításokat. Az egyeztetések eredményeként elkészített dokumentum jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 
 



Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot és rendeletalkotási javaslatot terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
Határozati javaslat 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településképi 
rendelet egyeztetése során beérkezett vélemények figyelembevételével átdolgozott 
rendelet-tervezetet fogadja el. 
 
 
Rendeletalkotási javaslat 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Vámosszabadi 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ...................................../2017. (...............) 
önkormányzati rendeletét a településkép védelméről. 
 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: azonnal, az intézkedés megkezdésére: a döntést követő 15 napon belül. 
 
Vámosszabadi, 2017. december  13. 
 
 
        Lizákné Vajda Lívia s.k. 
              polgármester 
 
 


