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TÁJÉKOTATÓ 

 

Kismaros község településrendezési eszközeinek hatályosulásáról 

2016. év 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § b) pontja alapján „a 

főépítész folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól 

évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület részére”. 

Első ízben kerül sor a jogszabályi előírás szerinti teljes körű tájékoztatásra (részleges tájékoztatást 

kapott a Képviselő-testület az elmúlt évben). Ennek okán részletesebben szükséges a tárgyi téma 

áttekintése. 

1. FOGALMAK 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. 

pontja szerint: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: településfejlesztés, településrendezés;”. Ezt egészíti ki az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) 

bekezdése, mely szerint: „A települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű 

alakítása és védelme érdekében e törvény és végrehajtási rendeleteinek keretei között 

településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el.” Tehát mindkét feladat kötelező 

önkormányzati feladat. 

Az Étv., valamint 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: Eljr.) szerint: 

1.1. Településfejlesztés 
1.1.1. „a településfejlesztés feladata a településen élők számára a települési élet- és 

környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az 

erőforrások fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az 

azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása;” (Étv. 9.§) 

1.1.2. „önkormányzati településfejlesztési döntés: a települési érdekek érvényre juttatása céljából a 

település fejlődésének alapvető lehetőségeit és irányait meghatározó, a település természeti 

adottságaira, gazdasági, szociális-egészségügyi és pénzügyi szempontjaira épülő 

településfejlesztési elhatározás;” (Étv. 2.§ 17. pont) 

1.1.3. „településfejlesztési koncepció [rövidítve: TFK]: a település környezeti, társadalmi, 

gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a 

fejlesztési célokat hosszú távra meghatározó dokumentum;” (Étv. 2.§ 27. pont) „A 

településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat 

településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések 

figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, 

társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, 

valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A 

településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben 

érvényesíti.” (Étv. 9/A. §
 
(1) bekezdés) 

1.1.4. „integrált településfejlesztési stratégia [rövidítve: ITS]: a településfejlesztési koncepcióban 

foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló 

középtávú fejlesztési program.” (Étv. 2.§ 12. pont) „Az integrált településfejlesztési stratégia 

a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a településfejlesztési 

koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, 

programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.” (Étv. 9/A. §
 
(2) 

bekezdés) 

1.2. Településrendezés 
1.2.1. „a településrendezés feladata, hogy a település területének, telkeinek felhasználására és az 

építés helyi rendjére vonatkozó szabályok kialakításával 
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a) meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlődésének térbeli-fizikai kereteit, 

b) a település adottságait és lehetőségeit hatékonyan kihasználva elősegítse annak 

működőképességét a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése mellett, 

c) biztosítsa a település működéséhez szükséges infrastruktúra-hálózatot, valamint 

d) biztosítsa a település, településrészek megőrzésre érdemes jellegzetes, értékes 

szerkezetének, beépítésének, építészeti, természeti és tájképi arculatának védelmét.” (Étv. 9/B. 

§ (1) bekezdés) 

1.2.2. „a településrendezés eszközei 

 a) a településszerkezeti terv, amelyet a településfejlesztési koncepció alapján a települési 

önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg, 

 b) a helyi építési szabályzat, amelyet a településszerkezeti terv alapján a települési 

önkormányzat képviselő-testülete dolgoztat ki és állapít meg.” (Étv. 9/B.§ (2) bekezdés) 

1.2.3. „településszerkezeti terv [rövidítve és a továbbiakban: TSZT]: a településfejlesztési 

koncepcióban foglalt célok megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a 

területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését meghatározó terv;” 

(Étv. 2.§ 29. pont) 

1.2.4. „helyi építési szabályzat [rövidítve és a továbbiakban: HÉSZ]: az építés rendjét a helyi 

sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési (fővárosban a kerületi) 

önkormányzati rendelet.” (Étv. 2.§ 11. pont); 

1.2.5. „a helyi építési szabályzat melléklete a szabályozási terv.” [rövidítve és a továbbiakban: SZT] 

(Eljr. 11.§ (3) bekezdés); 

1.3. A településfejlesztés és a településrendezés célja és alapvető követelményei 
1.3.1. „A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település 

versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és 

a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a 

települési és a jogos magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és 

építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát 

hasznosításának elősegítése.” (Étv. 7. §
 
(1) bekezdés) 

1.3.2. A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek 

megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell 

venni 

 a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét, 

 b)
 
a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az 

idősek, a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az 

üdülés, valamint a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek működési feltételeinek 

lehetőségeire, 

 c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és 

gazdagságának megőrzését, 

 d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új 

munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a 

hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és vízellátás, a hulladékkezelés, a 

szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását, 

 e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az 

integráció elmélyítését, 

 f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását, 

 g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános 

követelményeit, 

 h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az 

építészeti és régészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes 

építmény és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, 

annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza, 

 i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait, 

 j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös 

tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére, 

 k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, 
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 l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és 

védelmét, 

 m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit, 

 n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit, 

 o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, valamint 

 p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását. (Étv. 7. §
 
(2) 

bekezdés) 

1.3.3. „A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése - különösen a természet- és a környezetvédelem, 

az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a 

termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás - érdekében az alábbi követelményeknek 

kell érvényt szerezni: 

 a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét 

érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani 

kell, részbeni összegyűjtése és helyben tartása biztosításának az adottságok és a lehetőségek 

szerinti figyelembevételével, 

 b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 

területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem 

csökkenhet, 

 c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét - ott, ahol az fizikailag lehetséges - 

beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésének 

elkerülése érdekében, 

 d) a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél 

elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb 

minőségű termőföld-területek jelölhetők ki, 

 e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, 

amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.” (Étv. 

7. §
 
(3) bekezdés) 

1.4. Hatályosulás 
1.4.1. „E törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén - jogszabályban meghatározott 

körben és az ott meghatározottak szerint - 

 a)
 
a települési önkormányzat 

 aa) elláthatja az épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek, a településkép, a 

rálátás és kilátás védelmét, továbbá meghatározza a település területfelhasználásához az 

építményekben létesíthető rendeltetések körét és a reklámok elhelyezésére vonatkozó 

követelményeket,” (Étv. 6/A.§ (1) bekezdés) 

1.4.2. „A települési önkormányzat polgármestere jogszabályban meghatározott esetekben és módon 

 a) véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez, 

 b) településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött 

építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében.” (Étv. 

6/A.§ (2) bekezdés) 

1.4.3. „A települési önkormányzat az építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a 

kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési vagy térségi - a főépítészi 

tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti - önkormányzati főépítész 

közreműködésével látja el.” (Étv. 6/A.§ (3) bekezdés) 

 

2. ELŐZMÉNYEK, HELYZETÉRTÉKELÉS 

2.1. Településfejlesztés 

2.1.1. Általánosságban megállapítható, hogy Kismaros község településfejlesztési dokumentumai 

igen vegyes képet mutattak. A település nem rendelkezett a jogszabályban meghatározott 

településfejlesztési dokumentumokkal (koncepció, stratégia) annak ellenére, hogy 1999. 

évben a Képviselő-testület döntött a koncepció jóváhagyásáról, mely azóta sem található 

(107/1999.(XII.8) Kt. határozat), illetve településfejlesztési akcióterv + akcióterületek 

jelöléséről döntött még a Képviselő-testület (106/2003.(X.9.) Kt. határozat).   

2.1.2. A Képviselő-testület 2015. évben döntött a településfejlesztési koncepció elkészítéséről 

(63/2015.(V.26.) Kt. határozat). A munka befejeződött, a Képviselő-testület a 
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településfejlesztési koncepciót a 4/2017.(I.23.) Kt. határozattal elfogadta. A stratégiai 

dokumentum naprakész nyilvántartása és annak honlapon való közzététele biztosított. 

2.1.3. Az integrált településfejlesztési stratégia készítése a jövő feladata. 

2.1.4. A stratégiai tervezést több szakmai programok segítette. Javasolt a szakmai anyagok 

áttekintése, aktualizálása. 

2.2. Településrendezés 

2.2.1. Általánosságban megállapítható, hogy Kismaros község településrendezési eszközeinek 

(TRE) állapota is igen vegyes képet mutatnak. Az Eljr. 16. § (1) bekezdés értelmében azokat 

4 évente felül kellett volna vizsgálni, illetve a jelentősebb jogszabályi változások esetén, 

vagy ha azt jogszabály elrendeli. Ilyen felülvizsgálat, jogharmonizáció nem történt. A 

településrendezési eszközön több esetben történt módosítás, de ezek csak bizonyos 

területekre korlátozódtak, helyi igényeket elégítettek ki és nem a jogharmonizáció jegyében 

lettek elvégezve. Megállapítható, hogy Kismaros ugyan rendelkezik a jogszabályban 

meghatározott településrendezési eszközökkel, de azok már meglehetősen elavultak. A 

Képviselő-testület a 63/2015.(V.26.) Kt. határozattal döntött a településszerkezeti terv és 

Kismaros egész területére új, egységes helyi építési szabályzat, valamint a helyi építési 

szabályzat mellékletét képező szabályozási terv elkészítéséről. A településrendezési 

eszközök naprakész nyilvántartása és azoknak a honlapon történő közzététele 2016. évben 

teljeskörűen megoldódott (a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. 

rendelet [a továbbiakban: Főépr.] 10.§ (1) bekezdés g) pont).   

2.2.2. A település ugyan rendelkezik egységes településszerkezeti tervvel (Eljr. 6. § (2)-(3) 

bekezdés), de az papír alapú, így annak digitalizálása elmaradt a módosítások révén. Az 

alábbiakban látható, hogy a Képviselő-testület 2 esetben módosította a TSZT-t. A Képviselő-

testület döntött az új, egységes településszerkezeti terv elkészítéséről (63/2015.(V.26.) Kt. 

határozat). 

1. TSZT – 5/2004.(I.22) Kt. határozat; 

2. TSZT1m – 6/2005.(I.20.) Kt. határozat; 

3. TSZT2m – 29/2009.(IV.23.) Kt. határozat. 

2.2.3. A HÉSZ-t a Képviselő-testület 2004. évben fogadta el, azt három esetben módosította: 

1. HÉSZ – 2/2004.(I.22.) önk. rendelet (TSZT 5/2004.(I.22.) Kt. határozat); 

- 8/2005.(IV.21.) önk. rendelet; 

2. HÉSZ1m – 14/2005.(X.20.) önk. rendelet (TSZT 6/2005.(I.20.) Kt. határozat); 

3. HÉSZ2m – 16/2008.(XI.20.) önk. rendelet (TSZT 29/2009.(IV.23.) Kt. határozat); 

4. HÉSZ3m – 11/2012.(VI.21.) önk. rendelet (TSZT mód. nem kellett). 

 

3. JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 
Az utóbbi években teljesen átalakult az építésügy jogi környezete. Új eljárásokat vezetett be: a 

települési önkormányzat polgármestere önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben 

véleményt adhat a településképi véleményezési eljárás során a jogszabályban meghatározott építésügyi 

hatósági engedélykérelemhez. Településképi bejelentési eljárást folytathat le az építésügyi hatósági 

engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások 

tekintetében. A települési önkormányzat polgármestere – a Korm. rendeletben meghatározottak szerint 

településképi kötelezés formájában önkormányzati hatósági döntéssel elrendelheti a településképet 

rontó reklámok, cégérek megszüntetését, a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő 

kötelezettségek teljesítését. A módosított építésügyi törvény bevezette a telepítési tanulmányterv és a 

közterület-alakítási terv fogalmát is. Az Eljr. konkrétan előírja a telepítési tanulmányterv és beépítési 

terv, a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat tartalmi 

követelményeit. Módosult az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), valamint a településrendezési és építésügyi-műszaki 

tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet is. A leglényegesebb változás a legfeljebb 

300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése és bővítése eljárásában következett 

be. Az önkormányzatnak alig van rálátása a folyamatokra, nem tud érvényesülni a település azon 

alapvető joga, mely szerint a településkép közügy (nem csak azé a ház, aki lakja, hanem azé is, aki 

látja)! 2016. július 23-tól hatályos a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Tkvt.), a végrehajtási rendelet 2016. december 30-tól hatályos. A törvény értelmében 
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2017. október 1-ig el kell készíteni a helyi településképi rendeletet (TKR) az arculati kézikönyvvel 

(TAK) együtt és a HÉSZ-t is módosítani kell a jogszabályi ütközések okán. 

 
4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK HATÁLYOSULÁSA 

4.1. Sajátos jogintézmények 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint a 

településrendezési feladatok megvalósítását az alábbi sajátos jogintézmények (Étv.17.§) biztosítják: 

4.1.1. építésjogi követelmények – a HÉSZ keretet ad a jogalkalmazói feladatok ellátására, bár meg 

kell jegyezni, hogy sok tekintetben a szabályzat igen ellentmondásos! 

4.1.2. tilalmak – sem változtatási, sem telekalakítási, sem pedig építési tilalommal terhelt ingatlan 

nincs a településen; 

4.1.3. telekalakítás – a HÉSZ keretet biztosít a jogalkalmazó (jelenleg a járási hivatal az eljáró első 

fokú hatóság, az önkormányzat szakhatóság az eljárásban) számára; 

4.1.4. elővásárlási jog – elővásárlási joggal terhelt ingatlan nincs a településen; 

4.1.5. kisajátítás – a hatályos HÉSZ szerint nincs nyilvántartás a kisajátítandó ingatlanokról; 

4.1.6. helyi közút céljára történő lejegyzés – a hatályos HÉSZ szerint sok ingatlan érintett helyi 

közút céljára történő lejegyzéssel; 

4.1.7. útépítési és közművesítési hozzájárulás – az önkormányzati rendelet jó alapot és segítséget 

ad a fejlesztésekhez; 

4.1.8. településrendezési kötelezések – a hatályos HÉSZ szerint beépítési kötelezettség, 

helyrehozatali kötelezettség és beültetési kötelezettség jogintézményével egyetlen ingatlan 

sem érintett. A településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet alapján településképi 

kötelezésre sem került sor 2016. évben; 

4.1.9. kártalanítási szabályok – a hivatal tájékoztatása szerint kártalanítással összefüggő eljárás 

2016. évben nem volt; 

4.1.10. településrendezési szerződés – a tájékoztatási időszakban a település nem kötött ilyetén 

szerződést; 

4.1.11. összevont telepítési eljárás – ezen új eljárás településünkön még nem volt; 

4.1.12. településképi véleményezési eljárás – a településképi védelméről szóló 11/2015.(X.5.) 

önkormányzati rendelet alapján ellátott tevékenységet; 

4.1.13. településképi bejelentési eljárás – a településképi védelméről szóló 11/2015.(X.5.) 

önkormányzati rendelet alapján ellátott tevékenységet; 

4.1.14. közterület-alakítás – a közterület-alakítási terv tartalmi elemeit a vonatkozó Korm. rendelet 

írja elő. A Patak vendéglő környezetére készült ilyen terv 2016. évben. 

4.1.15. településképi követelmények (itt kell majd meghatározni az önkormányzati település-

érvényesítési eszközöket: tájékoztatás, településképi véleményezési eljárás, településképi 

bejelentési eljárás, településképi kötelezési eljárás, bírság). 

Összességében az alábbi táblázat mutatja be fentebb leírtakat. Az adatokat a Pest Megyei 

Kormányhivatal Váci Járási Hivatal, a Szobi Polgármesteri Hivatal, a Pest Megyei Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, valamint a Kismaros 

Közös Önkormányzati Hivatal bocsátotta rendelkezésünkre. 

 

Sajátos jogintézmények (Étv. 17. §) 
Ʃ 

(db) 

2016. év (db) 

Vác Szob Érd Km 

építésjogi követelmények
1
  

építési engedélyezési eljárás 11 0 11   

egyszerű bejentés (legfeljebb 300 m2-es új lakóépület) 17 9 8   

összevont engedélyezési eljárás 0 0 0   

összevont telepítési eljárás 0 0 0   

az országos ép. köv.-től való eltérés eng. eljárása 0 0 0   

használatbavételi engedélyezési eljárás 6 1 5   

fennmaradási engedélyezési eljárás 0 0 0   

bontási engedélyezési eljárás 0 0 0   

az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása 1 0 1   

                                                 
1  a sajátos építményfajták kivételével 
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az egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások 11 0 11   

hatósági bizonyítvány kiállítása 11 1 10   

kötelezési eljárás 1 1 0   

végrehajtási eljárás 0 0 0   

az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása 0 0 0   

örökségvédelmi engedélyezési eljárás 0   0  

örökségvédelmi bejelentés 1   1  

összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás 0   0  

egybefoglalt örökségvédelmi engedélyezési eljárás 0   0  

örökségvédelmi szakhatósági eljárás 0   0  

örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata 0   0  

örökségvédelmi bejelentés 0   0  

örökségvédelmi fennmaradási tudomásulvétel 0   0  

örökségvédelmi helyreállítási kötelezés 0   0  

tilalmak 

változtatási tilalom 0    0 

építési tilalom 0    0 

telekalakítási tilalom 0    0 

telekalakítás 

telekalakítás 9 9    

elővásárlási jog 

elővásárlási joggal terhelt ingatlan 0    0 

elővásárlási jog gyakorlása 0    0 

kisajátítás  

kisajátítandó ingatlan 0    0 

ebből kisajátított, vagy csereingatlan 0    0 

helyi közút céljára történő lejegyzés 

helyi közút céljára történő lejegyzés 0    0 

útépítési és közművesítési hozzájárulás 

útépítési és közművesítési hozzájárulás 7    7 

településrendezési kötelezések 

beépítési kötelezettség 0    0 

helyrehozatali kötelezettség 0    0 

beültetési kötelezettség 0    0 

kártalanítás 

kártalanítás 0    0 

településrendezési szerződés 

településrendezési szerződés 0    0 

összevont telepítési eljárás
1
 

településképi eljárások 

településképi véleményezési eljárás 14    14 

településképi bejelentési eljárás 8    8 

településképi kötelezési eljárás 0    0 

közterület-alakítás 

közterület-alakítási terv 0    0 

településképi követelmények (2017. október 1. után) 

 

4.2. Helyi értékvédelmi rendelet 
Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 4/2005.(III.24.) önkormányzati rendeletet 

szabályozza a témát, melyet egy esetben módosított a Képviselő-testület (5/2016.(IV.29.) ör.). 

Jelenleg Kismaroson 1 db országosan védett (műemlék) épület található, 1 országosan védett 

terület (műemléki környezet). A helyi védett épületek, építmények száma 10 db, 1 helyi védett 

terület található a településen. A Képviselő-testület 2016. évben indította útjára a helyi építészeti 

örökség helyreállításának támogatását, melyre az igényeknek megfelelően a 2017. évi 

költségvetésben bruttó 1.592.207.- Ft összeget biztosított. 

                                                 
1 lásd építésjogi követelmények blokkban 
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4.3. Főépítész 
2015. március 16. naptól alkalmaz főépítészt az önkormányzat. A főépítész a szervezeti és 

működési szabályzat szerint közvetlenül a polgármester irányítása alatt végzi munkáját. A Hivatal 

sok tekintetben nyújt segítséget a szakmai munkához. 

4.4. Egyéb szabályozások 
A sajátos jogintézmények körét több helyi szakmai, azaz az építésügyhöz kapcsolható helyi 

jogszabály egészítik ki. Több rendelet aktualizálását el kell végezni. 

4.5. Egyéb még nem szabályozott, illetve szabályozandó területek 

4.5.1. értékváltozás – a településrendezési eszközök változása révén több esetben jelentkezik 

értéktöbblet, melynek szabályozása indokolt (belterületbe vonás, övezeti átsorolás); 

4.5.2. helyi statisztika – a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény lehetőséget ad az 

önkormányzatoknak illetékességi területükön adatgyűjtésre (15-16.§). Évek óta vissza-

visszatérő probléma bármilyen pályázatnál, hogy viszonylag gyorsan nagy mennyiségű adatnak 

kell rendelkezésre állnia.  

4.5.3. ismeretlen tulajdonosú ingatlanok – igen jelentősnek mondható az ismeretlen tulajdonosú 

ingatlanok száma a településen. 

4.6. Kapcsolódó feladatok 

4.6.1. párbeszéd – a háromirányú kapcsolattartás (önkormányzat – szakma – lakosság) a törvényben 

szabályozott, de annak összehangolása igen bonyolult, hiszen érvényesíteni kell a törvényben 

rögzítetten a terület közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. 

Ennek érdekében alkotta/alkotja meg a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát a Képviselő-

testület. Egyre erősödik az építésügyben is a „prevenció”, azaz az előzetes szakszerű 

tájékoztatás a településrendezési követelményeket és a településképi követelményeket illetően. 

Jelentősnek mondható a személyes tájékoztatás mellett a levélben, illetve elektronikus formában 

történő megkeresés a rendezési tervekkel kapcsolatban. Jelentősnek mondható a 2016. évben 

folytatott fórumsorozat a város jövőjéről, melynek során igen sok hasznos információt 

gyűjtöttünk. 

4.6.2. jogbiztonság – a településrendezési eszközök tekintetében ellenőrzés nem volt, kormányhivatali 

észrevétel nem érkezett. 

 

5. ÖSSZEGEZÉS 
Első ízben kerül sor a tárgyi téma teljes körű áttekintésére. A leírtakból látható, hogy tennivaló van 

bőségesen. Bízom abban, hogy 2018. január 1-vel kijelenthető lesz, hogy Kismaros ezen a téren is 

utolérte magát. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni, és tudomásul venni 

szíveskedjen. 

 

Kismaros, 2017. március 12.  

 

 

          
Philipp Frigyes 

          Kismaros főépítésze 

 

 

 

 

 


