Balatonszepezd Község Onkorm ányz^t^ Képviselő-testületének
7 l20l4.(VII. 7.) önkormányzati
rendelete
a településképi véleményezésieljárásról
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testiilete az épitett kömyezet alakításáról
és védelmérő1 szőlő 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§.(6) bekezdés 7. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország hell önkormanyzatairőI szóIó 2011. évi CLXXXIX,
Törvény 13.§. (1) bekezdés 1. pontjában me g$atározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.

Általános rendelkezések
1.§.

E rendelet célja Balatonszep ezd épitészeti,településképi illetve természeti értékeinekvédelme
és igényes alakítása érdekébenaz épiíésihatósági engedélyhez kötött építésimunkákkal
kapcsolatban, a helyi adottságok figyelembe vételével, a település építészetiilleszkedésóvel és
a településfejlesáési célokkal összefiiggó követelmények kiegyensúlyozott érvényesítése,
összességében az építettkömyezet esztétikus kialakítása.
2.§.

rendeiet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi szernélyre és jogi
személyiséggelnem rendelkező szervezetíe, aki Balatonszepezd közigazgaíási területén
jogszabályban építésügyihatósági engedélyhez kötött építményépítésére,bóvítésére
településképet érintó átalakítására iranyuló építésitevékenys éget végez,
(2) E rendelet előírásai nem vonatkoznak az építésügyiés építésfelügyeletihatósági
eljárásokról és ellenórzésekről, valamint az építésügyihatósági szolgáltatásokról szóló
312/2012.(XI.8.) Kormányrendeletben meghatározott azon engedélyezésieljárásokra,

(1)

E

amelyek esetében
a) az epitészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és
építészeti-műszakitervtanácsokról szóló Kormányrendelet szerint a központi illetve a területi
épitészeti teManács hatáskörébe tartozik, illetve
b) az épittető összevont telepítésiellétrást, ezen belül települési hatásvizsgálati szakaszt
kezdeményezett.
2.

A településképi véleményezésieljárás alkalmazási köre

és eljárási szabályai

3.§.

Településkepi vélernényezésieljarást kell lefol1.tatni minden, jogszabályban építésügyi
hatósági engedélyhez kötött építésimunkára vonatkozó építésivagy fennmaradási
engedélyezési eljárást megelőzően.
4.§.

A Polgármester

a településképi véleményéta

települési főépítészállásfoglalásara alapozva

hozzameg.

5.§.

(1) A településképi véleményezésieljárás a kérelmező által a Polgármesterhez benyújtott,
papíralapúkérelemre indul, amelyhez 1 db papír és 1 db CD formátumú, a (3) bekezdésben
meghatár ozoIí tartalmú tervdokumentációt kell csatolni.
(2) A véleményezésieljárást megelőzóen a települési főépítészminden esetben konzultációs
lehetőséget bizto sit az aztkezdeményező részére,
(3)
településképi véleményezésrebenyújtott dokumentációnak, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáró1 és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szől,ő 314l2012.(XI.8.)
Kormányrendelet 22.§.(3) bekezdésébenfoglaltakon tűL, az építésitevékenység jellegétől
fiiggően, az alábbi munkarészeket is tartalmaznia kell:
a) Műszaki leírás,
b) Helyszinrajz,
c) Alaprajzok,
d) Metszetek,
e) Homlokzatok,
í) Utcakép, ha a tewezelt épiíményaz utcaképben megielenik,
g) Látvanyterv vagy modellfotó,
h) Fotódokumentáció a kömyezetről
(4) A településkepi véleményben a Polgármester a teívezett építésitevékenységet
engedélyezésre
a) javasolja,
b) feltétellel javasolja,
c) nem javasolja.
(5) A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell a települési főépitész
szakvéleményét.

A

3.

A településképi véleményezésszempontjai
6.§.

(1)

A telepítésselkapcsolatban vizsgálni kell, hogy

illeszkedés követelményének,
b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult illetve átalakuló kömyező beepítésadottságait,
rendeltetés szerinti használatanak és fejlesztésének lehetőségeit,
c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékbena szomszédos ingatlanok benapozását illetve a
szomszédos építményekkilátását,
d) több üternben megvalósuló új beépítésilletve a meglévő epítmények bóvítése esetén, - nem
korlátozza-e az illeszkedés követelményei szerinti további fejlesztési, bővítósi lehetőségeket, a beépítésjavasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképi követelményeknek,
(2) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban üzsgálni kell, hogy - az alapíajzi javaslat miatt
nem lesz-e kedvezőtlen az épilet tömegének illetve homlokzatainak településképi
megjelenése,
(3) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) az épitészetijavaslat megfelelően illeszkednek-e a kialakult vagy átalakuló épített
kömyezethez,
b) a homlokzat tagolása, nllászáróinak kiosztása, anyaghasználata összhangban yaíl-e az
épület rendeltetésével,
c) a tetőzet kialakítása, hajlásszöge, formája, felépítményei,fedésénekanyaga megfelelően
ilieszkedik-e a kömyezeti adottságokhoz,
d) a reklám, információs és gépészeti berendezések településképi szempontból megfelelően
vannak-e elhelyezve az épületen.
a) a beépítésmódja megfelel-e a környezetbe

A csatlakozó közterülettel való kapcsolatban vizsgálni kel1, hogy
a) a javasolt beépítésmilyen hatással van a közteíület hasznáIatára, figyelembe veszi-e a
közterületi adottságokat: fák, műtárgyak he|yzetét,
b) forgalomtechnikai szempontból megfelelő javaslatot ad-e a közterülethez való
(4)

csatlakozásra.
(5) Az (1)-(a) bekezdésben felsorolt részletes szanpontokat a települési főépítészivélemény
kialakitásakor figyelembe kell venni.

Záró rendelkezések

4.

7.§.
(1) Ez a rendelet 2014. augusáus 10. napján lép hatályba.
(2) E rendelet előírásait a hatrilyba lépésétkövetóen indult eljárásokban
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kell alkalmazni.
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Lukács Ágrres
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Kihirdetve: Balatonszepezd, 2014. augusztus 7.
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