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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

2013. január 01-étől az építési igazgatásban jelentős változások történtek. A változások 

jelentősen kihatnak az építésügyi igazgatáson belül a helyi önkormányzatok szerepére is. Az 

engedélyköteles és az engedély nélkül végezhető tevékenységek körében egyaránt nagyobb 

súlyt kaphatnak az önkormányzatok, amennyiben a számukra biztosított jogkörök 

gyakorlásához szükséges helyi rendeletet megalkotják. 

 

Egyik fő terület az engedélyköteles építési tevékenységek köre. Itt az ún. településképi 

véleményezési eljárás során a főépítész, vagy helyi tervtanács szakmai hátterére 

támaszkodva kap a polgármester lehetőséget részt venni az építésügyi hatósági eljárásban. A 

településképi véleményt az engedély kiadásánál az eljáró hatóság köteles figyelembe venni. A 

településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi 

hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható. Jogorvoslatra természetesen van lehetőség, 

másodfokon a polgármester véleményét az illetékes állami főépítész vizsgálja felül. A 

település polgármestere számára biztosított településképi véleményezési eljárás lefolytatás 

jogkörének előfeltétele az erről szóló helyi rendelet megalkotása.  

 

Másik fő terület az engedély nélkül végezhető tevékenységek köre. Itt az un. településképi 

bejelentési eljárás során szintén a főépítész, vagy helyi tervtanács szakmai hátterére 

támaszkodva kap a polgármester egyetértési vagy megtiltási lehetőséget az eljárásban, ami az 

építésügyi hatóságtól független. A döntés elleni jogorvoslatra itt is van lehetőség, másodfokon 

a polgármester döntését az illetékes állami főépítész vizsgálja felül. A település polgármestere 

számára biztosított településképi bejelentési eljárás lefolytatás jogkörének előfeltétele az erről 

szóló helyi rendelet megalkotása, melynek során meg kell határozni az engedély nélkül 

végezhető tevékenységek körén belül a településképi bejelentési eljárásra kötelezett 

tevékenységek körét is. A rendelet-tervezet 1. számú melléklete tartalmazza javaslatunkat 

azon építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységekre, melyet bejelentési eljárás 

keretében javaslunk véleményezni, a rendeletbe beépíteni.  

 

Az említett két terület az építési tevékenységek teljes skáláján biztosítja a helyi önkormányzat 

számára a vélemény-nyilvánítás és az érdemi érdekképviselet lehetőségét, így javasolt is élni 

ezekkel a lehetőségekkel. Új elemként kerül be az eljárási rendbe a „hallgatással történő 
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tudomásulvétel” fogalma, tehát amennyiben nem születik egy adott ügyben – az arra 

rendelkezésre álló határidőn belül - polgármesteri vélemény, az az eljárást nem akasztja meg. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy községünk főépítésze által is kontrollált 

előterjesztést és a csatolt rendelet-tervezetet megvitatni és a szükséges döntéseket meghozni 

szíveskedjen. 

 

 

 

Matolcsy Gyöngyi 

       polgármester 


