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Göd Város Önkormányzata 

Balogh Csaba polgármester részére 

 

Göd 

Pesti út 81. 

2 1 3 1 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

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: R.) 43/A. §-ában foglaltak alapján az alábbi véleményt adjuk Göd településképi 

rendelete módosításának tervezetéről: 

 

1. Felhívjuk a figyelmet, hogy a TKR 4. § (4) bekezdésének módosításánál a TKR mellékleteit ne sorolja 

fel, hiszen a mellékletek módosítását a 15. §-ban jól bevezeti. A tervezetben nem szükséges a 

mellékleteket újból felsorolni. 

2. Felhívjuk a figyelmet, hogy a TKR-ben a településkép-védelmi bírság kiszabásának a szabályait az R. 

26/F. §-tól eltérően nem lehet megállapítani, ezért a rendelet-tervezet 10. §-át törölni kell. Az R. 26/E. 

§-a szerint a településképi kötelezési eljárást az Ákr. szabályai alapján kell lefolytatni, és a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11. § szerinti esetekben lehet kötelezést 

kibocsátani. Ezt a helyi rendeletben nem lehet eltérően meghatározni. A törvény 11. § (2) bekezdése 

szerint, ha kötelezés kerül kibocsájtásra, akkor bírságot is ki kell szabni. A bírság minimális összegét 

a törvény 11. § (2) bekezdése határozza meg. 

Az R. 26/F. §-a szerint a bírság összegéről a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti 

szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények 

módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvény alapján kell a 

polgármesternek az adott ügyben döntést hozni.  

 

Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseim: 

- Felhívom a figyelmét, hogy az R. 43/A. § (6) bekezdés szerint a polgármester a településképi arculati 

kézikönyv, településképi rendelet elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett 

véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a 
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jegyzőkönyvet, illetve az elfogadott vélemények alapján a kézikönyv tervezetében és a településképi 

rendelet tervezetében javasolt módosításokat. 

- Az R. 43/B.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a polgármester az elfogadott kézikönyvet és településképi 

rendeletet, illetve ezek módosítását az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető 

összefoglaló kíséretében közzéteszi az önkormányzati honlapon hirdetményben és az önkormányzati 

hivatalban nyomtatásban. 

- Kérem, hogy a jóváhagyott településképi arculati kézikönyvet, településképi rendeletet az R. 43/B.§ 

(1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint küldje el hitelesített pdf és szerkeszthető digitális 

formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt a Pest Megyei Kormányhivatalnak (a 

továbbiakban: Hivatal), vagy az R. 43/B.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a kézikönyvet és a 

településképi rendeletet szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt, mint 

elektronikus úton hitelesített dokumentumokat tegye elérhetővé a Hivatal számára. 

- Felhívom a szíves figyelmét arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 4.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak értelmében a jegyző feladata a településképi rendelet 

egységes szerkezetű szövegét – a rendelet rajzi és szöveges mellékleteivel együtt – a településképi 

rendeletet módosító önkormányzati rendelet kihirdetését követő öt munkanapon belül a Nemzeti 

Jogszabálytárban közzétenni, valamint továbbítani a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra 

kialakított informatikai rendszeren keresztül a megyei kormányhivatalnak, a helyi önkormányzatok 

törvényességi felügyeletéért felelős miniszternek és az igazságügyért felelős miniszternek. 

- Felhívom a szíves figyelmét arra is, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, 

valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4.§ (1) 

bekezdés g) pontjában foglaltak értelmében az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a 

jegyző köteles az elfogadott településképi rendeletet módosító rendeletet és a településképi rendelet 

egységes szerkezetű szövegét – a rendelet rajzi és szöveges mellékleteivel együtt – az Építésügyi 

Dokumentációs és Információs Központ részére ingyenesen átadni vagy megküldeni. 

- Felhívom a szíves figyelmét arra, hogy a Jat. 2.§ (4) bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzat 

képviselő testülete által alkotott rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer egységébe. Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (3) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet 

ellentétes. 

 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és az egyeztetési eljárás szabályainak maradéktalan betartását. 

 

Kelt: Budapest, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint 
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