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„Véleményem szerint minden jogszabály annyit ér, amennyit betartanak illetve 
betartattnak belőle. Amiről pedig még szó nem esett: Az építési, az összevont és 
a fennmaradási engedélyezési eljárást, valamint az összevont telepítési eljárást 
a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. r.) meghatározott 
esetekben településképi véleményezési eljárás előzi meg. Amennyiben ezen 
eljárásában a polgármester a tervezett építési tevékenység engedélyezését a 
településképi véleményében (nyilván a településkép védelméről szóló helyi 
rendeletben foglalt valamely előírás nem teljesítse okán) nem javasolja, úgy 
abban az esetben az építésügyi hatóság az építésügyi hatósági engedély iránti 
kérelmet elutasítja. 
A polgármester a Korm. r. alapján, az abban foglalt esetekben ún. településképi 
bejelentési eljárást is lefolytathat. Ugyanakkor elmondható, hogy az egyszerű 
bejelentés alapján (elektronikus építési naplóval) megvalósítható építési 
tevékenységek (mint. pl. új lakóépületek építése, bővítése) esetében nincsen 
megelőző eljárás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az így megvalósuló építési 
tevékenységek esetében a településkép védelméről szóló rendeletben 
foglaltakat nem kellene betartani. A jogsértések felderítése a polgármestert 
terhelik. A településkép védelméről szóló helyi rendeletben foglalt településképi 
követelmények teljesítése érdekében a polgármester folytatja le a településképi 

Az említett „joszabály szerkesztési elvvel” 
egyetértünk. A leírt településkép érvényesítési 
eszközök – településképi véleményezési és 
bejelentési eljárások – bevezetését nem tervezi 
Kunfehértó Község Önkormányzat. 
 
Építészeti követelményeket (a két darab helyi 
vésdelemre javasolt épületen kívül) csak a 
településképi szempontból meghatározó 
területeken fog megállapítani a rendelet.  (Ilyen 
területként tervezzük lehatárolni az 
üdülőterületet és külterületen a térségi 
jelentőségű tájképvédelmi területeket.  
Figyelembe véve az üdülőterületen meglévő 
épületek már meglévő, változatos építészeti 
kialakítását, nagy számú, anyaghasználattal 
kapcsolatos (vagy szubjektív megítélésű előírás 
pl. homlokzat színezésre vonatkozó) nem cél.  
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kötelezési eljárást (kvázi hatósági hatásköre lesz etekintetben). A településképi 
kötelezés végre nem hajtása esetén a kötelezettet a képviselő-testület 
településképi bírsággal sújthatja. A fentiek ismeretében a helyi településkép 
védelmi rendelet tartalommal történő feltöltésével óvatosan kell bánni. Az 
épített környezet az emberek többségének a szemében (mivel nem 
szakemberek) szubjektív megítélésű, ezért egy esetleges túlszabályozás nem 
segíti elő a lakosság jogkövetési szocializációját és a rendelet végrehajtása is 
aránytalanul nagy teherrel járna.” 


