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Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../.... (...) önkormányzati  

r e n d e l e t e 

a településkép védelméről szóló 28/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 8/A. §-ában és 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. 

rendelet 43/A. § (6) bekezdésében és a 9. mellékletében biztosított jogkörében az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a 

Miniszterelnökség Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, továbbá Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (V. 26.) önkormányzati 

rendeletben foglaltak alapján a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A településkép védelméről szóló 28/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 8/A. §-ában és 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. 

rendelet 43/A. § (6) bekezdésében és a 9. mellékletében biztosított jogkörében az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a 

Miniszterelnökség Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, továbbá Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (V. 26.) önkormányzati 

rendeletben foglaltak alapján a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 

2. § 

A településkép védelméről szóló 28/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 47. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„47. § 

(1) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ában foglalt önkormányzati 

hatósági hatásköröket a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 

(2) A polgármester a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben településképi véleményezési és 

településképi bejelentési eljárást folytat le a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 

elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. 
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rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet.) meghatározott esetekben a Korm. rendeletben 

meghatározott eljárási rend szerint. 

(3) A polgármester településképi véleményét, valamint a településképi bejelentésről szóló döntését a 

főépítész készíti elő. 

(4) A településképi véleményezési és településképi bejelentési kérelmek a Korm. rendelet szerint 

terjeszthetők be, a dokumentációkat a Korm. rendelet szerint kell összeállítani.” 

3. § 

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 28/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 

a) 48. §-a, 

b) 50. §-a. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Várpalota, 2021. ……………………… 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta       dr. Ignácz Anita Éva 

polgármester            jegyző 


