
Vál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 
önkormányzati rendelettervezetének 

 
véleményezési anyaga 

 
A 2017. év számos változást hozott a településfejlesztés és –rendezés területén. 2017. január 
1-én hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) 
módosítása, valamint az év folyamán többször módosult a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.). A jogszabályváltozásokkal két új 
településképet szabályzó  eszköz lépett életbe: a településképi arculati kézikönyv (TAK), 
valamint a településképi rendelet (TKR). 
A Tktv. 16.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének meg kell 
alkotnia a településképi rendeletét (TKR-t) és az arculati kézikönyvet (TAK-ot). 
 
A településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi 
követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert 
meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő 
településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására 
vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket. 
 
Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 29-én 204/2017. (XII.29.) 
számú Határozatával elfogadta Vál Településképi Arculati Kézikönyvét. 
 
A településképi rendelet állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a 
településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi 
követelményeket. A TKR megalapozására a TAK szolgál. 
 
A településképi rendelet és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) mellérendelt viszonyban áll 
egymással. 
 
A két rendelet célja, szerkezete és tartalmi felépítése is eltérő, de a két rendeletnek 
összhangban kell állnia egymással. 
 
A településképi rendelet a „Hogyan és milyet lehet építeni?” kérdésre, míg a helyi építési 
szabályzat a „Hová, mit és mekkorát lehet építeni?” kérdésekre ad válaszokat. 
 
A településképi rendelet kizárólag: 
- a helyi védelmet, a védelem elrendelését és megszüntetését, 
- a településképi szempontból meghatározó területeket, 
- a településképi követelményeket, 
- a településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos részletszabályokat, illetve 
- a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával kapcsolatos 
részletszabályokat  
állapíthatja meg. 
 
A településképi rendelet tartalmi elemei nem kötelezően meghatározandó elemek, ezért a 
településképi rendelet megalkotása előtt meghatároztuk, hogy mi az elérni kívánt cél, és a 



szabályozási elemek alkalmazásához milyen eszközök állnak az önkormányzat 
rendelkezésére. 
A településen jelenleg is hatályos rendeletek településképi szabályozásra vonatkozó előírásait 
a településképi rendelet megalkotása során figyelembe kellett venni, a településképi rendelet 
elfogadásával egy időben pedig ezen rendeleteket, illetve a helyi építési szabályzat vonatkozó 
tartalmi elemeit hatályon kívül kell majd helyezni. A korábbi rendelkezések nem emelhetők át 
automatikusan a településképi rendeletbe, mivel a vonatkozó országos keretszabályokban 
változások történtek, így a jogfolytonosság biztosítása mellett a magasabb szintű jogszabályi 
követelményeknek való megfelelésről is gondoskodni szükséges. 
 
Az elkészített településképi rendelet tervezet a Tktv. és az Eljr., előírásait figyelembe 
véve, továbbá más kapcsolódó jogszabályokkal összhangban, azok előírásait figyelembe 
véve készült el és összefoglalva az alábbiakat tartalmazza: 
 
1. Meghatározásra kerültek benne a helyi védelem alá helyezésnek és a helyi védelem 

megszűnésének szabályai. 
Itt a cél a helyi értékek minél teljesebb körű védelmének biztosítása volt úgy, hogy 
ugyanakkor a helyi védelem lehetősége rugalmasságot is biztosítson a település 
közössége számára. 

2. Meghatározásra kerültek a helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartására és 
megjelölésére vonatkozó, továbbá a helyi egyedi és területi védelemmel kapcsolatos 
részletszabályok. 

3. Meghatározásra kerültek a helyi védett értékek.  
Itt a helyi védett értékek listájának összeállítására a HÉSZ korábbi erre vonatkozó 
mellékletei, valamint a településszerkezeti eszközök megalkotásához, módosításához 
készült korábbi örökségvédelmi hatástanulmányok alapján került sor. 

4. Meghatározásra kerültek a településképi szempontból meghatározó területek. 
A területek lehatárolása az elfogadott TAK alapján történt. 

5. Meghatározásra kerültek az általános és az egyedi, valamint a védett értékekre vonatkozó 
településképi követelmények. A településképi követelmények meghatározásának alapja a 
TAK-ban megfogalmazott kívánalmak, ajánlások, észrevételek voltak. 

6. Meghatározásra kerültek a kötelező szakmai konzultáció esetei és szabályai. 
Itt az volt az elv, hogy az építtető, vagy építésze az engedélyeztetés, vagy az egyszerű 
bejelentés benyújtása előtt igazolható módon értesüljön a településképi követelményekről, 
kívánalmakról. 

7. Meghatározásra kerültek a településképi bejelentési eljárás esetei, szabályai. 
Itt az volt az elv, hogy azokban az esetekben, amikor nem engedély, vagy bejelentés 
köteles de a településképben megjelenő, településképre hatást gyakorló építmény építése 
történik, vagy reklámhordozó kerül kihelyezésre, az önkormányzat – még a tevékenyég 
megkezdése előtt – ellenőrizhesse a településképi követelményeknek, kívánalmaknak 
való megfelelést, és jelezhesse az építtető felé, ha a tervezett tevékenység a településképi 
követelményeknek nem felel meg. 

8. Meghatározásra kerültek a településképi kötelezés, valamint a településkép-védelmi 
bírság kiszabásának részletes szabályai. 

9. Meghatározásra kerültek az Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer szabályai. 
10. Ha egy épület, építmény helyi védelem alá kerül, az bizonyos tekintetben plusz terheket 

és kötelezettségeket ró a tulajdonosra. Itt az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy 
ösztönözze, segítse a tulajdonost a védett érték felújítására, karbantartására. A 
rendelettervezet lehetőséget ad arra, hogy az Önkormányzat minden évben 
meghatározzon egy keretösszeget, amelyet ennek az ösztönzőrendszernek a működésére 



fordít. Ebből a keretösszegből aztán a védett érték tulajdonosai, valamint a civil 
szervezetek pályázat útján részesülhetnének a védett érték felújítására, karbantartására. Ez 
az Önkormányzat számára egy lehetőség, saját forrásból nem kötelező összeget 
meghatároznia, viszont a településképi bírságból befolyó összeget erre kell fordítania. 


