
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2013. (III.27.) önkormányzati 
r e n d e l e t e 

a településkép védelméről

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  épített  környezet  alakításáról  és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 29. § (7) bekezdésében,
a 62. § (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Étv.
6/A. § (2) bekezdésében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendeletben,  továbbá az  építésügyi  és
építésfelügyeleti  hatósági  eljárásokról  és  ellenőrzésekről,  valamint  az  építésügyi  hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltakra –,
a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. §
A rendelet célja Várpalota város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és
igényes  alakítása  érdekében  az  építésügyi  hatósági  engedélyhez  kötött  építési  munkákkal
kapcsolatban – a helyi adottságok figyelembe vételével – a városépítészeti illeszkedéssel és a
településfejlesztési  célokkal  összefüggő  követelmények  kiegyensúlyozott  érvényesítése,
összességében az épített környezet esztétikus kialakítása.

2. A rendelet hatálya

2. §
(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – Várpalota közigazgatási te-

rületére terjed ki.
(2) A rendelet előírásai nem vonatkoznak  az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárá-

sokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012.
(XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokra, amelyek eseté-
ben
a) az építészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és

építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi, illetve a
területi építészeti tervtanács hatáskörébe tartozik, illetve

b) az építtető összevont telepítési  eljárást,  ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt
kezdeményezett. 

(3) A rendelet  személyi  hatálya kiterjed minden természetes személyre,  jogi személyre és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely Várpalota közigazgatási terü-
letén 



a) építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumen-
tációt készít,

b) reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal fe-
lületet alakít ki, illetve 

c) meglévő építmény rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja.

II. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

3. A településképi véleményhez kötött engedélyezési eljárások

3. §
A jelen rendelet előírásai szerint – a 4. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt területekre, illetve
építési munkákra vonatkozóan – településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni

a) új építmény építésére,
b) meglévő építmény – (a meglévő tetőtér beépítését is ide értve) a beépített szintterület

növekedését eredményező – bővítésére, illetve a településképet érintő átalakítására irá-
nyuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építé-
szeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.

4. A településképi eljárással érintett területek 

4. §
(1) A jelen rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni Vár-

palota rendezési tervének beépítésre szánt területein belül az Ln jelű nagyvárosias lakó,
valamint az Lke jelű kertvárosias lakó területek kivételével minden jogszabályban építés-
ügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervek-
kel kapcsolatban.

(2) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni továbbá 

a) a Helyi Építési Szabályzatban helyi építészeti értékvédelem alatt álló Ln jelű nagyvá-
rosias lakó, valamint az Lke jelű kertvárosias lakó területen található ingatlanon,

b) a helyszíntől és az ingatlan övezeti, illetve építési övezeti besorolásától függetlenül va-
lamennyi 500 m2 bruttó szintterületet meghaladó földszintes, valamint 1500 m2 bruttó
szintterületet  meghaladó többszintes  új építmény, illetve az ezeket  nagyságrendeket
meghaladó meglévő építmény rendeltetését – a működést és a környező beépítéshez
való viszonyt – megváltoztató,

c) a köztéri műalkotások környezetalakítására vonatkozó, 
d) műemléki védettség alatt álló ingatlanokon

jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött  építési  munkákra vonatkozó
építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.

5. §
(1) Jogszabály alapján tervtanács köteles építési tevékenységre vonatkozó településképi véle-

mény alapját a tervtanács állásfoglalása képezi.
(2) A 4. § (1) és a (2) bekezdés szerint településképi véleményezési eljáráshoz kötött építési

munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervdokumentációkkal kapcsolatban a település-
képi vélemény alapját a főépítész szakmai álláspontja képezi. 
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(3) Amennyiben a jogszabály alapján kötelezően összehívandó tervtanács határozatképessége
objektív okok miatt nem biztosítható, kivételes esetben az (1) bekezdés szerinti tervtaná-
csi állásfoglalást a főépítész – (2) bekezdés szerinti – szakmai állásfoglalása helyettesít-
heti. 

5. A véleményezési eljárás lefolytatása

6. §
(1) A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a to-

vábbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott kérelemre indul. A ké-
relmező legkésőbb a kérelem benyújtásáig a véleményezendő építészeti-műszaki tervdo-
kumentációt elektronikus formában feltölti az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított
elektronikus tárhelyre, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.

(2) A polgármester településképi véleményét a főépítész készíti elő. 
(3) A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélye-

zésre
a) javasolja,
b) feltétellel javasolja, illetve
c) nem javasolja.

(4) A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell a jogszabályban meghatározott
esetekben a tervtanácsi állásfoglalást vagy főépítészi szakvéleményt, melynek tartalmaz-
nia kell a vélemény részletes indoklását.

(5) A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül
– meg kell küldeni a kérelmezőnek, és (.pdf formátumban) az (1) bekezdés szerint meg-
adott elektronikus tárhelyre is fel kell tölteni.

7. §
A 6. § (1) bekezdése szerinti  építészeti-műszaki  tervdokumentációnak a  jogszabályban
előírt munkarészeket kell tartalmaznia.

6. A településképi véleményezés részletes szempontjai

8. §
(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell,  hogy az építészeti-műszaki

tervdokumentáció megfelel-e a településrendezési  eszközökben foglalt  kötelező előírá-
soknak.

(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a beépítés módja – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – megfelel-e a környezetbe il-

leszkedés követelményének,
b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adott-

ságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,
c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illet-

ve építmények kilátását,
d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése

esetén 
da) biztosított  lesz-  vagy  marad-e  az  előírásoknak  és  az  illeszkedési

követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,
db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos

követelményeknek. 
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(3) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 
a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a település-

rendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez, 
b) a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendelte-

tésével és használatának sajátosságaival,
c) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések

elhelyezésére és kialakítására,
d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és

egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy 
e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfele-

lően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz. 

(4) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy
a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő

használata 
aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak

biztonságát,
ac) megfelelően  veszi-e  figyelembe  a  közterület  adottságait  és  esetleges

berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, illetve ebből eredően
ad) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet

érintő – beavatkozásokra,
b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és berende-

zések  milyen  módon  befolyásolják  a  közterület  használatát,  különös  tekintettel  a
meglévő, illetve a telepítendő fákra, fasorokra.

(5) Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)-(4) bekezdésben felsorolt részletes
szempontokat a tervtanácsi, illetve a főépítészi minősítés során egyaránt figyelembe kell
venni. 

III. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

7. A településképi bejelentéshez kötött eljárások

9. §
(1) A jelen rendelet előírásai szerint – a 12. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatko-

zóan – településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt építési munkák
közül
a) a műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfel-

jebb 50 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével – az építési engedéllyel
építhető építmény homlokzatának megváltoztatása esetében, ha az építési  tevékeny-
séggel az építmény tartószerkezeti  rendszerét vagy tartószerkezeti  elemeit  nem kell
megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy változatlan formá-
ban újjáépíteni,
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b) meglévő építmény homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de anyaghasz-
nálatát, osztását, illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréje, vala-
mint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása esetén,

c) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) – 6,0 m-t meg nem haladó
magasságú – égéstermék-elvezető kémény építése esetén,

d) meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet, napkollek-
tor és parabola antenna elhelyezése, építése, átalakítása, bővítése, illetve megváltozta-
tása esetén, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell  megváltoztatni, átalakítani,
megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,

e) nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű
kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése ese-
tén,

f) nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően
sem meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése
esetén,

g) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén,
amennyiben annak mérete az építési tevékenység után sem haladja meg
ga) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m,
gb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot,

h) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a ta-
lapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,

i) emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem
haladja meg a 3,0 m-t,

j) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú öm-
lesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartal-
mazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez
szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén,

k) közterületi kerítés, valamint közterületről látható  kerti építmény építése, meglévő át-
alakítása, bővítése esetén,

l) szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, építmény közterületről lát-
ható felületén való elhelyezése esetén, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti
rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserél-
ni, megerősíteni vagy újjáépíteni,

m)építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló közterületről
látható területen történő elhelyezése esetén.

(2) A 12. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozó, építésügyi hatósági engedély-
hez kötött, de a jogerős engedélytől eltérően megvalósuló – az eltérést illetően építésügyi
hatósági engedélyhez nem kötött, az (1) bekezdésben felsorolt – építési munkák csak tele-
pülésképi bejelentési eljárás alapján végezhetők.

10. §
A jelen rendelet  előírásai  szerint  településképi  bejelentési  eljárást  kell  lefolytatni  meglévő
építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén.

11. §
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(1) A jelen rendelet előírásai szerint – a 12. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatko-
zóan – településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági engedélyezési eljárás-
hoz nem kötött reklám-elhelyezések közül
a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfa-

lára rögzített 
aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla,
ab) egyedi tájékoztató tábla,
ac) kirakat,
ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva

b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfa-
lára rögzített, illetve közterületen, vagy közhasználatra átadott magánterületen elhe-
lyezett
ba) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin
bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,
bc) reklámtábla (hirdetőtábla),
bd) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet,
be) totemoszlop és reklámzászló
bf) reklám-célú építési védőháló, molinó

c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett
ca) hirdetőoszlop,
cb) citylight berendezés,
cc) megállító tábla,
cd) reklámkorlát,
ce) transzparens

elhelyezése esetén.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések kialakításával és elhe-

lyezésével kapcsolatos szabályokat és követelményeket az Önkormányzat külön rendelete
tartalmazza.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések elhelye-
zésére közterületen kerül sor, a közterület-használati határozat csak a településképi beje-
lentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét  tartalmazó igazolás
alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével adható ki. 

8. A településképi bejelentési eljárással érintett területek 

12. §
(1) A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni

a) Várpalota országos főútjainak telkét, valamint a főútjaival szomszédos ingatlanokat
b) Várpalota rendezési tervének beépítésre szánt területein belül a Helyi Építési Szabály-

zatban helyi építészeti értékvédelem alatt álló területen található ingatlanokat
c) műemléki védettség alatt álló, illetve műemléki környezetben található ingatlanokat

érintő,  jogszabályban  építésügyi  hatósági  engedélyhez  nem  kötött  építési  munkák,
rendeltetés-módosítások, illetve reklámelhelyezések esetében.

(2) Településrendezési eszköz – a szabályozással érintett terület sajátosságai alapján – továb-
bi területek esetében is előírhatja településképi bejelentési eljárás lefolytatását. 
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9. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása

13. §

(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – papírala-
pú – bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt
tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni. 

(2) A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – a jogszabályban előírt mun-
karészeket kell tartalmaznia. 

(3) A 9-11. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – a (4) bekezdés szerinti igazolás bir-
tokában,  az  abban  foglalt  esetleges  kikötések  figyelembevételével  –  megkezdhető,
amennyiben ahhoz egyéb hatósági engedély nem szükséges.

(4) A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésvál-
toztatást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazo-
lás megküldésével értesíti, amennyiben a bejelentés 
a) megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiá-

ról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott, továbbá –
a csatolandó dokumentációt illetően – a (2) bekezdésben előírt követelményeknek,

b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám illeszkedik a településképbe,
c) a tervezett rendeltetés-változás illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés sajá-

tosságaihoz,  azok,  valamint  a  határoló  közterületek  rendeltetésszerű  és  biztonságos
használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza.

(5) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendel-
tetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmez-
teti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövet-
kezményeire, amennyiben a bejelentés 
a) nem felel meg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-

tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott, továbbá
– a csatolandó dokumentációt illetően – a (2) bekezdésben előírt követelményeknek,

b) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám nem illeszkedik a településképbe, 
c) a tervezett rendeltetés-változás nem illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés

sajátosságaihoz, illetve ha a bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja,
hogy az új rendeltetés a környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek rendel-
tetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem
korlátozza.

(6) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a tudomásulvé-
tel megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés megérkezésétől szá-
mított 8 napon belül adja ki.

(7) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti
elő.

IV. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉSI ELJÁRÁS

14. §
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(1) A polgármester  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól
szóló  törvény  alapján  –  hivatalból  vagy  kérelemre  –  településképi  kötelezési  eljárás
keretén belül, önkormányzati hatósági döntéssel elrendelheti
a) a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését,
b) önkormányzati  rendeletben  meghatározott,  a  helyi  építészeti  értékvédelemmel

összefüggő kötelezettségek teljesítését.
(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti eljárásban az érintett ingatlan tulajdonosát – a

helyi építészeti értékek, a településkép védelme érdekében – az építmény, építményrész
felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.

(3) A településképi  kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás
elkövetőjével szemben 50 000 forintig terjedhető bírság szabható ki.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. §
Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit az ezt követően in-
dult eljárásokban kell alkalmazni.

Várpalota, 2013. március 21. 

Talabér Márta
polgármester

Máténé dr. Ignácz Anita
jegyzõ
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