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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. december 20-i soron következő nyilvános ülésére
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Előkészítette:
Meghívottak:

Döntés Káptalantóti településképi arculati kézikönyv, valamint a
településképi rendelet partnerségi egyeztetésének lezárásáról, valamint a
településrendezési eszközök elfogadásáról
Csom Károlyné polgármester
Szalay- Szabó Anita műszaki ügyintéző
---

Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 41/2017. (VIII. 10.) határozatával döntött a településképi arculati kézikönyv és a
településképi önkormányzati rendelet elkészítéséről, melyet az Országgyűlés 2016. június 23-án
elfogadott, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Tktv.).
kötelező feladatként határozott meg az önkormányzatok számára.
A jogszabályokban és a határozatban foglaltak végrehatása érdekében felülvizsgáltuk, és
megalkottuk a 12/2017. (VIII.11) településfejlesztési, a településrendezési, és a településképi
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló új rendeletünket, megalkottuk a 13/2017. (IX. 29.)
reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról szóló rendeletünket, valamint a 14/2017. (IX. 29.) reklámok,
reklámhordozók és cégérek elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljárásról szóló
rendeletünket.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 43/A §-a értelmében
tájékoztattuk a partnereket a kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének megkezdéséről.
Társadalmi bevonás keretében 2017. augusztus 28-án lakossági fórumot tartottunk, melyet
honlapunkon és a hirdetőtábláinkon is közzé tettünk.
Fentiekkel párhuzamosan adatszolgáltatási kérelmet küldünk az eljárásban érintett államigazgatási
szerveknek, amelyek adatai szükségesek a kézikönyv kidolgozásához.
A főépítész közreműködésével elkészült kézikönyvet és településképi rendeletet - széleskörű
nyilvánosság biztosításával - 2017. november 24-én partnerségi véleményezésre bocsátottuk,
valamint a Kormányrendelet 43/A §. (6) b) és c) pontjában meghatározottak szerint véleményezésre
megküldtük.
2017. december 14-én ismételt lakossági fórum került megtartásra az elkészült dokumentumok
véleményezése tárgyában.
Az egyeztetés során beérkezett véleményeket és az azokra adott tervezői válaszokat az előterjesztés
1. számú melléklete tartalmazza, melynek elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról, valamint a
partnerségi egyeztetés lezárásáról kell döntenünk.
Az elfogadott vélemények alapján átdolgozott kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet
tervezetében javasolt módosítások átvezetésre kerültek.
A kiegészített kézikönyv az előterjesztés 2. számú mellékletét, a módosított településképi rendelet az
előterjesztés 3. számú mellékletét képezik.

A fent ismertetettek alapján javaslom a képviselő-testületnek a beérkezett véleményekre adott
válaszok elfogadását, a partnerségi egyeztetés lezárását, valamint Káptalantóti arculati
kézikönyvének elfogadását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni
szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2017. (XII. ….) Képviselő-testületi határozat
1.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Káptalantóti arculati kézikönyvének, valamint a
településképi rendeletének egyeztetése során beérkezett
véleményekre adott válaszokat elfogadja.
2.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Káptalantóti településképi arculati kézikönyvének,
valamint a településképi rendeletének partnerségi
egyeztetését lezárja.
3.) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a szüksége intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

...………/2017. (XII. ….) Képviselő-testületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő- testülete a
határozat mellékletét képező Káptalantóti településképi
arculati kézikönyvét jóváhagyólag elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy
a) az elfogadott kézikönyvet és településképi rendeletet - az
elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - küldje meg
az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatalnak, a Lechner Tudásközpontba, a megyei
kormányhivatal járási hivatala építésügyi osztályának,
vagy küldjön értesítést az elektronikus úton hitelesített
dokumentumok elérési lehetőségéről.
b) gondoskodjon
a
településrendezési
eszközök
nyilvánosságáról, az önkormányzat honlapján való
közzétételről.
Határidő: a) pont esetében: 15 nap.
b) pont esetében: döntést követően folyamatos
Felelős: polgármester

Káptalantóti, 2017. december 19.
Csom Károlyné
polgármester

Káptalantóti Község
elfogadásához

Önkormányzata

településkép

védelméről

szóló

rendeletének

Tisztelt Képviselő-testület!
A fent előadottak alapján kérem, hogy az előterjesztés 3. számú mellékletét képező rendeletet
mellékleteivel együtt megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Általános indokolás
Káptalantóti Község Önkormányzata 41/2017 (VIII. 10.) határozatával döntött a településkép
védelméről szóló rendelet megalkotásáról.
Részletes indokolás
1. § -5.§
Megfogalmazza a rendelet célját, alkalmazását
6. §
Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.
7.§
A helyi védelem feladatát határozza meg.
8.§
Rögzíti a védetté nyilvánítás, védettség megszüntetésének szabályait
9.§-10. §
Nyilvántartási szabályokat rögzít.
11. §- 15.§
Rögzíti a védelem típusait és az ahhoz kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségeket.
16.§-36.§
Rögzíti a településképi szempontból meghatározó területeket és a rájuk vonatkozó területi építészeti
követelmények
37.§-45. §
A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre, műemléki környezetre vonatkozó építészeti
követelményeket fogalmaz meg
46.§-51. §
Rögzíti az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezését
52.§-56.§
Reklámhordozókra vonatkozó egyedi követelményeket ír elő
57.§-66.§
A településkép érvényesítési eszközeit határozza meg, valamint rögzíti azok szabályait.
67.§
Hatályba léptető rendelkezések.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Rendelet-tervezet
címe:

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2017. (…) önkormányzati rendelete a településkép

védelméről
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
Társadalmi, gazdaságiKöltségvetési
hatás:
hatás:

Környezeti,
Adminisztratív Egyéb
hatás:
terheket
egészségügyi
következmények: befolyásoló
hatás:
Biztosítja az
Külön
Nincs
épített környezet adminisztráció
helyi védelmét, a és nyilvántartás
helyi építészeti
kialakítása
értékek, a
szükséges.
településkép, a
rálátás és kilátás
védelmét.

Az épített környezet Bírság
védelme, a település kiszabható
tervszerű
alakításának és
védelmének
biztosítása.
Meghatározza a
település arculatát.
A rendelet módosítása szükséges, mert:
A magasabb szintű jogszabályokkal összhangban a helyi szabályok megalkotása.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
Mulasztásos törvénysértést követünk el.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi

Szervezeti

Részben rendelkezésre Rendelkezésre állnak
állnak

Tárgyi

Pénzügyi

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet, elfogadni
szíveskedjen.

Káptalantóti 2017. december 19.

Csom Károlyné
polgármester

1. melléklet
A településképi rendelet tervezetéhez érkezett vélemények - Káptalantóti
Állami Főépítész

Intézkedés, vagy indoklás az el nem fogadott
észrevételekhez

Felhívja a figyelmet: A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII.14.) IRM rendelet 51. § (1) bekezdése alapján a szabályozás
indoka, célja az önkormányzati rendeletben nem rögzíthető. (Tkr.tervezet 1-3. §)
A tartalmi követhetőség érdekében javasolt a helyi védelem és a
településképi szempontból meghatározó területek megállapításának
céljait az arra vonatkozó fejezetekbe beépíteni. (Tkr.-tervezet 4-6. §)

A megjelölt jogszabályi 51 § preambulumra vonatkozik,
amit a rendelet nem tartalmaz. Az általános rendelkezésekről
az IRM VII. Fejezete rendelkezik, amely nem tiltja az indok
és cél rögzítését. A felépítés ezen túl igazodik „A
településkép védelméről szóló rendelet szerkezete” c. MÉK
ajánláshoz is. A fentiek alapján változtatás nem történt.

Az Eljr. 22. § (1) bekezdése alapján a Tkr. a település teljes
közigazgatási területére kell, hogy készüljön, így a Jat. 6. § (1) és (3)
bekezdése értelmében a rendelet hatályára külön kitérni szükségtelen.
(Tkr.-tervezet 7. §)

A rendelet hatályára vonatkozó rész törölve.

A magasabb szintű jogszabályok (törvények, kormányrendeletek)
esetében, azokra számmal, illetve rövidítésükkel történő hivatkozása
kerülendő. (2. §, 3. §, 5. §, 62. §, 63. §, 64. §

A merev hivatkozások törölve.

A „nemzeti kulturális kincs" helyett kéri a „helyi kulturális kincs"
megnevezés használatát, mivel a bekezdés a helyi védelem alatt álló
értékekről szól, nem pedig műemlékileg védett értékekről. (Tkr.tervezet 4. §)

A kért szövegrész módosítva.

A helyi építészeti örökség védelmének szakmai szabályait az Eljr.
tartalmazza, azokat a Tkr.¬tervezet nem ismételheti meg.

5 § törölve.

Az egyértelműség érdekében azt, hogy hol lehet betekinteni a
nyilvántartásba (pl.: az önkormányzatnál, honlapon, stb.), szükséges
pontosítani. (Tkr.-tervezet 10. §)

Pontosítva.

1. melléklet
A településképi rendeletben az Eljr. 22. § (2) bekezdés b) pontja szerint
kell a településszerkezet, a településkarakter, a tájképi elem, és egyéb
helyi adottságok alapján a településképi szempontból meghatározó
területeket megállapítani. Ezért a HÉSZ szerinti övezeti, építési övezeti
besorolások, illetve más jogszabály által már megállapított védelmi
területek nem sorolhatóak a településképi szempontból meghatározó
területek körébe.
Fentiek alapján a 19. §, melyben tájékoztat arról, hogy a
„területfelhasználási módokat a HÉSZ szabályozási tervlapja
tartalmazza", felesleges és jogértelmezési vitát eredményezhet, ezért
törlendő.

A jelzett § törölve.

A Tkr.-tervezet tartalmaz a kerítések legnagyobb magasságára
vonatkozó előírásokat (Tkr.- tervezet 22. §), melyeknek a HÉSZ-ben
lenne a helye, ezek feleslegesek, törlendők. Az Eljr. 23/E. § (3)
bekezdés ad) pontja alapján a TKr.-ben kizárólag a kerítés anyaga,
kialakításának módja szerepelhet.

Maximális kerítésmagasság törölve.

Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésével kapcsolatos
szakaszokat kérem felülvizsgálni az Eljr. 23/G. § alapján, mely
rendelkezik arról, hogy a helyi védelemmel érintett területeken
kizárólag anyaghasználatra vonatkozó követelményeket lehet
megállapítani.

Településképi szempontból meghatározó követelményeket
tartalmaz a fejezet.

A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése érdekében
már meglévő légvezetékes vagy meglévő szabadvezetékes fizikai
infrastruktúra elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti
felhasználás tekintetében felhívja a figyelmet a Tktv. 14. § (2a)
bekezdésében foglaltakra. (50. §)

A rendelkezés kiegészítve.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park megnevezését kérem törölni, mivel
annak esetleges változását követően a rendelkezés már irreleváns lesz,
és a rendelet módosítását vonja maga után. (30. §)

Módosítva.

1. melléklet
A Tktv. 11. § (1) bekezdése alapján a Tkr.-tervezetben előírt
településképi követelmények teljesülése érdekében a polgármester
kötelezési eljárást folytat le, amennyiben arról az önkormányzat a
településképi rendeletben döntött. Ebben az esetben a polgármesternek
kötelessége a kötelezési eljárást lefolytatni, nem mérlegelés kérdése.
(Tkr.-tervezet 66. §)

A kérdéses rész átfogalmazva.

Felhívja a figyelmet, hogy a Tkrt. 11. § (2) bekezdése alapján az
önkormányzat a Tkr.-ben eldöntheti, hogy kíván-e a településképi
követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetén bírság
kiszabásával élni. Amennyiben igen, úgy a polgármesternek e
rendelkezés szerint el kell járnia. Mérlegelési joga a polgármesternek a
Tkr.-ben meghatározott, az egyes jogsértések esetén kiszabható bírság
összegén vagy összeghatárán belül belüli mérték megállapításában van,
a vétség súlyától függően. (Tkr.- tervezet 68. §)

A vonatkozó előírások módosítva.

A Tkr.-tervezetben szereplő „pl." és „stb." kifejezéseket mellőzni kell,
mivel azok a felsorolásoknál jogbizonytalanságot okoznak. (Tkr.tervezet 33. §)

Javítva

Az Eljr. 32. § (6a) bekezdés e) pontja értelmében jelenleg hatályos
HÉSZ módosításához a településképi rendelettel történő összhang
megteremtése érdekében külön, állami főépítészi eljárást kell
lefolytatni. A HÉSZ-módosítás elkészítéséhez településtervezői
jogosultság szükséges. Kérem törölni a Tkr.-tervezet 72. §-át.

A kifogásolt rész átfogalmazva.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

A rendelettervezet hírközlési érdeket nem sért, a Hatóság kifogást nem
emel.

Intézkedés, vagy indoklás az el nem fogadott
észrevételekhez

1. melléklet

örökségvédelemért felelős miniszter

Intézkedés, vagy indoklás az el nem fogadott
észrevételekhez

Nem adott véleményt.

Balaton-Felvidéki Nemzeti Park

Intézkedés, vagy indoklás az el nem fogadott
észrevételekhez

Nem adott véleményt.

Lakossági fórum

Intézkedés, vagy indoklás az el nem fogadott
észrevételekhez

TKR-re kiható megjegyzések:
Képviselő-testület a reklámhordozók méretét 1 m2-ben határozta meg

javítva a vonatkozó előírás

Külterületen kerítés: vadháló csak sövénnyel takarva építhető átgondolás

A helyi építési szabályzat ezidáig is így engedte a
mezőgazdasági területen a kerítés létesítését: a szőlő- és
gyümölcsültetvények
védelme
érdekében
kizárólag
oszlopokra szerelt vadhálóval, vagy zöld fonattal kialakított,
honos növényzettel kísérten létesíthető.

Oldalhatáron kerítés, tömör kőkerítés magassága is csak 1,8 m lehet?

A max. magasságra vonatkozó rész e rendeletből törölve (de
HÉSZ-ben így van szabályozva, ezért ez a maximum).
Mindemellett nem javasolt ennél magasabb kerítés a
településen.

Beton cserép alkalmazható-e amennyiben színe megegyezik az égetett

Elfogadva, kiegészítve.

1. melléklet
agyagcserép színével

Tervezői módosítás:
1.
A 61/2009. (XII. 14.) 1RM rendelet 52. § (3) és 54. § (1) bekezdései alapján az önkormányzati rendelet-tervezet bevezető részében
meg kell jelölni, hogy az Eljr. vonatkozó rendelkezései alapján, a rendelet megalkotásához mely adott szerv vagy személy
véleményének kikérésére volt szükség, így a bevetető rész ezzel kiegészítésre került.
2.
Általános rendelkezéseken belül a rendeletben szereplő egyes fogalmak tisztázására Értelmező rendelkezések c. pont beillesztve.
3.
A helyi építészeti örökség tekintetében „az első fokú építésügyi hatóságra", a „Kulturális Örökségvédelemért felelős szervre",
valamint - az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésen kívül - a „Földhivatali Osztályra" vonatkozóan magasabb szintű
jogszabályok nem állapítanak meg feladat- és hatáskört, ezért a helyi védelem alá helyezés, ill. a védelem megszüntetése során nem
tekintendők érdekeltnek. A természeti értékeknél a természet védelméért felelős szerv feladatkörét a természet védelméről szóló 1996.
évi LIII. tv. állapítja meg, ennek megismétlése nem szükséges. A Tkr.-ből a fentiekre vonatkozó előírások törölve.
A Településképi Arculati Kézikönyv tervezetéhez érkezett vélemények - Káptalantóti

MAGYAR ÉPÍTÉSZEK VESZPRÉM MEGYEI KAMARÁJA

Intézkedés, vagy indoklás az el
nem fogadott észrevételekhez

1

Nyelvezete megfelelő, bár az építészeti útmutató kicsit szabályzat jellegű, ezért annál a fejezetnél
javasolom több ábra szerepeltetését. Kicsit szabályzat jellegű jelenleg ez a fejezet, ezért javasolom
az építészeti ajánlásokat további ábrákkal kibővíteni, jelenlegi tömörségét fellazítani, hogy a
majdani „laikus” olvasó számára is könnyebben befogadható legyen. Az értelmezést elősegíti, ha a
nem megfelelő megoldásokat ábra szinten is bemutatják, természetesen egyértelműen jelezve, hogy
az nem elfogadható.

A kézikönyvből a szabályozási és
a tervi előírásokat töröltük, a
magyarázó ábrákat cseréltük, az
észrevételeknek megfelelően az
anyagot
kiegészítettük.
A
kézikönyv átdolgozásra került,
olvasmányosabb lett.

2

Célszerű lenne, ha mind az 5 településképi szempontból meghatározó területre megtörténne a
bemutatás. A jelenlegi ismertetés nem tér ki az Egyéb területek megnevezésű településrészre,
javaslom pótlását.

Kiegészítve.

1. melléklet

3

Káptalantóti Liliomkert termelői piaca a község egyik legfontosabb településképi kihívása, azonban
mindez túlmutat a településképi arculati kézikönyv keretein. Ezért komplex, településrendezési és
településfejlesztési szempontokat is figyelembe vevő helyzetértékeléssel alapozható meg a
szükséges beavatkozás, az érintett államigazgatási szervek és az állami főépítész bevonásával.

LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYEK

Javasoljuk a településrendezési
eszközök felülvizsgálata során a
kérdés kezelését.

Intézkedés, vagy indoklás az el
nem fogadott észrevételekhez

1

A Káptalantóti Liliomkert termelői piac 2007 óta működik, vasárnaponként tartanak piacot, a hét
többi napján a terület üresen áll. A piac jelenlegi állapota nem tervezett, nem egységes, javasolt
lennek, hogy hivatalossá tegyék a működését, az építmény-állomány olyan ki- és átalakítása, mely a
település arculatához is megfelelőbb. 2016 óta működik a településen a Kemencés ház és a Lővei
őstermelői piac.
A piac területe termőföldként van az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartva. Az ingatlanon lévő
„épületek”-re jogerős bontási határozat van az építési hatóságtól. Amíg a terület művelésből való
kivonása nem történik meg nem építhető be. Ezért „A Piac területén az épületek oldalhatáron álló
beépítési móddal helyezhetőek el.” mondatot célszerű lenne kivenni, mert azt a látszatot kelti, hogy a
tulajdonos ott építhet.

2

A Képviselő-testület a reklámhordozók méretét 1 m2-ben határozta meg, kérjük ezt javítani.

3

„A Riza-pusztai gazdasági területen új épület nem helyezhető el” mondatot is kérjük törölni.

A javaslat átvezetve.

4

A 15. old. Az oldal alján lévő kép kerüljön ki a kézikönyvből.
A Felső-temetői keresztet kérjük a kézikönyvbe betenni.
A kézikönyv 60. oldalán lévő „hordós” cégtáblát kérjük kivenni, más helyen már szerepel, helyette
másik cégtáblát kérünk betenni.
Térkő nem alkalmazható helyett bazalt jellegű térkő vagy helyi-térségi természetes kő jellegű térkő
alkalmazható. A térkövet ne tiltsa a kézikönyv!
Külterületen kerítés: vadháló csak sövénnyel takarva építhető?

Elfogadva,
törölve..

5
6

A javaslat átvezetve. A működés
hivatalossá tétele nem a települési
arculati
kézikönyv
kompetenciája,
ezt
a
konfliktushelyzetet nem javasolt a
kézikönyvben
megjeleníteni,
mivel a kézikönyv egyben egy
imázskiadvány is.
A javaslat átvezetve.

a

jelzett

képek

Elfogadva, kiegészítve.
A helyi építési szabályzat ezidáig
is így engedte a mezőgazdasági

1. melléklet
területen a kerítés létesítését: a
szőlő- és gyümölcsültetvények
védelme érdekében kizárólag
oszlopokra szerelt vadhálóval,
vagy zöld fonattal kialakított,
honos
növényzettel
kísérten
létesíthető.
7

Oldalhatáron kerítés, tömör kőkerítés magassága is csak 1,8 m lehet?

Nem javasolt ennél magasabb
kerítés a településen.

8

Beton cserép alkalmazható-e amennyiben színe megegyezik az égetett agyagcserép színével?

Elfogadva, kiegészítve.

9

A kézikönyv szerkesztése több helyen pontatlan, a képek alatt, előtt nem a képre vonatkozó szöveg
olvasható. Kérjük átszerkeszteni!

A kézikönyv
megfelelően
került.

a

jelezetteknek
átszerkesztésre

