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Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 22.) önkormányzati 
rendelete 

a településkép védelméről szóló 4/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) 
bekezdésében, a 8. §-ában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében, és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) 
Korm. rendelet V. fejezetében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében meghatározott 
véleményezésre jogosult szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) 
bekezdésében, a 8. §-ában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében, és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) 
Korm. rendelet V. fejezetében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, 
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében meghatározott 
véleményezésre jogosult szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 

2. § 

A településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 
„b) Cégér: valamely mesterségre vagy tevékenységre utaló tárgyat, figurális elemet, címerszerű 

ábrát, feliratot tartalmazó épülettartozék.” 

3. § 

A településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

„(5) A reklámok közterületen és magánterületen történő elhelyezését szabályozó jogszabályokban 
meghatározott tilalmak és rendelkezések alól a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a 
polgármester eltérést enged az alábbi feltételek esetén: 
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a) a település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében szükséges, 
és 

b) legfeljebb évente összesen tizenkét naptári hét időszakra történik a reklám közzététele és 
reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése.” 

4. § 

A településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„24. § 

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármesternek településképi véleményezési 
eljárást kell lefolytatni – amennyiben az építtető nem az Önkormányzat – Raposka teljes 
közigazgatási területén, valamennyi külön kormányrendeletben meghatározott építési engedély 
köteles építési tevékenység tekintetében. A véleményezési eljárást a 3. számú függelék szerinti 
nyomtatványon kell kérelmezni.” 

5. § 

(1) A településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A településképi véleményezési eljáráshoz kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki 
tervdokumentációkkal kapcsolatban a településképi vélemény alapját a főépítész szakmai álláspontja 
képezi.” 

(2) A településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A polgármester csak a hiánytalanul összeállított tervdokumentációt véleményezi. Ha a benyújtott 
kérelem nem felel meg a kormányrendeletben meghatározottaknak a polgármester legfeljebb egy 
ízben 15 napos határidő biztosításával hiánypótlásra hívja fel kérelmezőt.” 

6. § 

A településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet 14. alcím címe helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„14. Általános szabályok” 

7. § 

A településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet 26. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„26. § 

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni – amennyiben az építtető nem az Önkormányzat 
– az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt építési 
munkák esetén. 
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(2) A településképi bejelentési kötelezettség nem terjed ki 
a) a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket érintő vagy műemléki környezetben, műemléki 

jelentőségű területen az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy 
örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységre, 

b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint egyszerű bejelentéshez 
kötött építési tevékenységre, és 

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § 34. pontjában meghatározottak szerinti 
tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközre. 

(3) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a közterületről vagy magánútról látható alábbi 
tevékenységek végzéséhez: 
a) meglévő épület utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felület-

képzésének megváltoztatása, tetőhéjalás cseréje, kivéve a homlokzatfelület meglévővel azonos 
színnel történő újrafestése és a meglévő héjazat visszaépítése, 

b) meglévő épület homlokzatán, tetőzetén nyílászáró méretének, anyagának, osztásának meg-
változtatása, 

c) meglévő épület homlokzatán, tetőzetén új nyílászáró beépítése, 
d) meglévő, helyi védelem alatt álló épületen nyílászáró cseréje, 
e) meglévő épület közterületről látható homlokzatához illesztett előtető építése, árnyékoló 

elhelyezése, meglévő átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, 
f) meglévő épület homlokzatán erkély, loggia beépítése, meglévő beépítés átalakítása, 
g) meglévő épület homlokzatán, kerítésen, vagy önálló tartószerkezeten reklámhordozót tartó 

berendezés elhelyezése, címtábla vagy reklámfelület létesítése, meglévő átalakítása, 
megváltoztatása, 

h) áru- és pénzautomata elhelyezése, ha 
ha) meglévő építmény homlokzatán kerül elhelyezésre, vagy 
hb) önálló építményként kerül elhelyezésre, 

i) ünnephez köthető időszak kivételével kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület (pavilon, 
kioszk) építése, bővítése, ha közterületről látható, és mérete az építési tevékenység után sem 
haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve a rendezvényeket kiszolgáló, legfeljebb 8 
napig fennálló új épület építését, 

j) közterület vagy magánút felőli telekhatáron, továbbá közterületi vagy magánút felőli 
telekhatáron álló kerítés hiányában a közterületi vagy magánút felőli telekhatártól számított 10 
méteren belül kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, kivéve a kerítés 
meglévővel azonos színnel történő újrafestése, vagy azonos anyaggal történő helyreállítása, 
pótlása, ha az építési tevékenység során a kerítés geometriája nem változik meg, 

k) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény 
építése, átalakítása, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg, 

l) az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása 
esetén.” 

8. § 

A településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet VIII. Fejezete a 26/A. §-át 
megelőzően a következő alcím címmel egészül ki: 

„14/A. A településképi bejelentési eljárás szabályai” 

9. § 
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A településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet a következő 26/A. §-sal 
egészül ki: 

„26/A. § 

(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által – a 4. számú függelék szerinti nyomtatványon – 
a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármesterhez benyújtott papíralapú kérelemre 
indul. 

(2) A dokumentáció tartalma: a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építésze-
ti-műszaki terv, műszaki leírás, továbbá rendeltetésváltozás esetén igazolás a településrendezési 
eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelésről. 

(3) A polgármester településképi bejelentés ügyben meghozott döntését a főépítész szakmai 
álláspontja alapján alakítja ki. (4) A polgármester – az önkormányzati főépítész közreműködésével 
együtt – ellenőrzi, illetve ellenőrizheti a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett 
tevékenység előírásoknak megfelelő végzését” 

10. § 

A településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„29. § 

(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester településképi kötelezési eljárást 
folytat le – önkormányzati hatósági döntéssel – az e rendeletben megfogalmazott településképi 
bejelentési eljárás nélkül, a településképi bejelentési eljárásban hozott döntéstől, illetve a záradékolt 
tervektől eltérően, a kikötések be nem tartása miatt, vagy a településképi követelmények be nem 
tartása, illetve a tiltó határozat ellenére megvalósított építési tevékenység esetén, melyben az ingatlan 
tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti. 

(2) Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni: 
a) a rendelet előírásainak nem megfelelően megvalósított, az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatóság hatáskörét nem érintő, nem építési engedély vagy tudomásulvétel köteles és nem 
településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenység esetében a helyi építészeti 
értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítésére az építmény, építményrész 
felújítására, átalakítására vagy elbontására vonatkozóan, különösen az épületek jó-
karbantartása érdekében, valamint 

b) a településképi bejelentési eljáráshoz kapcsolódóan 
ba) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, 
bb) a településképi bejelentés elmulasztása, 
bc) a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó és más hatósági engedélyhez nem 

kötött építési tevékenységnek a településképi bejelentést követően, a tevékenység 
végzésének polgármesteri megtiltására nyitva álló 8 napos határidőn belül megkezdett 
építési tevékenység esetén. 

(3) A településképi kötelezési eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. 

(4) A polgármester a településképi kötelezési eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény szerint folytatja le. 
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(5) A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz településképi 
kötelezettségről szóló határozat formájában.” 

11. § 

A településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet 16. alcím címe helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„16. A településkép-védelmi kötelezettség megszegése és végre nem hajtása esetén 
alkalmazható bírság esetkörei és mértéke” 

12. § 

A településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„30. § 

(1) A településkép-védelmi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetén e magatartás 
elkövetőjével szemben településképi védelmi bírság szabható ki – mely ismételhető a jogsértő állapot 
megszüntetéséig –, az első lépésként kiadott figyelmeztetést követően. A bírság kiszabására a 
figyelmeztetés kiadását követő 15. napon lehetséges. 

(2) A településkép-védelmi bírság összege 100.000.- Ft-tól 
a) természetes személyek esetén 200.000.- Ft-ig 
b) jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2.000.000.- Ft-ig 

terjedhet. 

(3) A bírságot a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester jogosult kiszabni, a 
közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével. 

(4) A településkép-védelmi bírság kiszabásakor a polgármester mérlegeli a jogsértő magatartás súlyát, 
különösen a településkép védelméhez fűződő érdek sérelmének mértékét, a jogsértés ismétlődését, 
időtartamát. A polgármester a bírság kiszabása során köteles beszerezni az önkormányzati főépítész 
szakmai állásfoglalását a településkép védelméhez fűződő érdeksérelem mértékének megállapítása 
érdekében. 

(5) A befolyt településkép védelmi bírságot az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kezeli. 
A befolyt bírság összege kizárólag a közterületek, utak járdák felújítására, fejlesztésére, építésre, 
továbbá a helyi egyedi védelem alatt álló építmények megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének 
támogatása érdekében a Környezetvédelmi Alap bevételének növelésére lehet felhasználni. A 
Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt az előző évben 
befolyt településképi bírság felhasználásáról.” 

13. § 

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló 4/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet 27. és 28. 
§-a. 

14. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Raposka, 2021. december 21. 
 
 

          Bolla Albert sk.                                           dr. Iker Viktória sk.  
                                  polgármester                                                      jegyző 

                                                                                

 
 
 

 

Kihirdetve: 2021. december 22. 
 
 
 

   dr. Iker Viktória sk. 
          jegyző 

 
 


