
 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 

1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja.  

 

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi 

66/2020 (V. 28.) számú döntést hozom:  

 

7/2020. (V. 28.) rendelet 

Tárgy: A helyi településkép védelmi tanács felállítása  

Pilisborosjenő Község közigazgatási területére készült, jelen döntés mellékletét képező, a 

tervtanács felállításáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapításáról szóló 

önkormányzati rendeletet elfogadom. 

Jelen döntésemmel egyidejűleg a 37/2020 (III.13.) számú határozat hatályát veszti. 

  
 
Határidő a rendelet közlésére: 2020. május 31. 
Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

 

 

 

Pilisborosjenő, 2020. május 28. 

 

 

 

Tömöri Balázs 

polgármester 



 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

7/2020. (V. 28.) számú rendelete 

a helyi településkép védelmi tervtanács felállításáról, működési feltételeiről és eljárási 

szabályainak megállapításáról. 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. 

pontjában meghatározott feladatkörében, a következőket rendeli el. 

 

 

1. A rendelet célja, hatálya  

 

1 § 

A rendelet célja Pilisborosjenő község településkép-érvényesítési eszközeinek alkalmazása 

során a község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő 

védelme és alakítása.  

 

2 § 

Pilisborosjenő Község Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) jogszabály előírása 

szerint építési engedélyhez kötött, és az Önkormányzat településkép védelmi rendeletében 

építészeti-műszaki tervtanács szakvéleményére alapozott településkép-érvényesítési 

eszközeinek alkalmazására kijelölt beavatkozások, továbbá egyes önkormányzati döntések 

szakmai megalapozása érdekében építészeti-műszaki tervtanácsot (továbbiakban Tervtanács) 

működtet.  

 

3. § 

(1) E rendelet hatálya Pilisborosjenő község közigazgatási területén megvalósulni tervezett, a 

településkép védelmi rendelet alapján előzetes tervtanácsi véleményezési kötelezettség alá eső 

tervekre és azok készítőire. 

(2) E rendelet határozza meg a tervtanács működésének és eljárás rendjének egyes szabályait. 

 

2. A Tervtanács feladatai 

 

4. § 

A Tervtanács feladata az 1. §-ban meghatározott cél érdekében a településképi rendeletben 

tervtanácsi véleményezésre rendelt dokumentációk bírálata által 

a) meglévő településszerkezet, táj- és településkép értékeinek védelme, 

b) a településkép rendezett, esztétikus, és nívós alakításának elősegítése, 

c) az építészeti örökség és a helyi jelleg védelme, 

d) a településfejlesztési és településrendezési döntések szakmai megalapozása, 

e) az előzőekkel ellentétes hatások mérséklése. 

 

 

 

 



5. § 

A Tervtanács véleményezi 

a) konzultációs jelleggel a településrendezési és településképi eszközök tervezeteit, 

b) a telepítési tanulmányterveket és beépítési terveket, 

c) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és településképi véleményhez kötött 

beruházások terveit, 

d) helyi egyedi védelem alá helyezési, illetve megszüntetési kérelem által érintett 

épületek, műtárgyak értékvizsgálatát és építészeti-műszaki terveit, 

e) táj- és természeti értékeket érintő beavatkozások terveit, 

f) elektronikus úton (e-mail) a településképi konzultációra és a településképi bejelentési 

eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások tervét. 

 

3. Tervtanács összetétele. 

 

6. § 

(1) A tervtanács a településszépítési vagy építészeti-műszaki tervezésben magas szintű 

elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyekből álló szakmai 

tanácsadó testület.  

(2) A Tervtanács elnökből és tagokból áll, akik a tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal 

rendelkeznek. 

(3) A Tervtanács tagjaira javaslatot tehetnek: 

a) a Tervtanács elnöke 

b) az építésügyben érdekelt helyi szakmai, társadalmi, és civil szervezet. 

(4) A Tervtanács tagjait a (3) bekezdés szerinti javaslatok figyelembevételével a polgármester 

nevezi ki, vagy vonhatja vissza a kinevezést. 

 

7. § 

(1) A Tervtanács elnöke a település mindenkori főépítésze. 

(2) A Tervtanács elnöke 

a) vizsgálja, hogy a véleményezésre benyújtott dokumentáció tartalmazza-e az e rendelet 

szerinti (12. §) kötelező tartalmi elemeket, 

b) összehívja és irányítja a Tervtanács munkáját, vezeti a tervtanácsi tárgyalásokat, 

c) a tervtanácson elhangzott véleményeket összegzi és jegyzőkönyvben rögzíti. 

d) hitelesíti a tervtanácsi véleményt 

e) gondoskodik a tervtanácsi véleménynek a településkép érvényesítési eszközökben 

történő megjelenéséről, 

f) gondoskodik a tervtanács működésével kapcsolatos iratkezelési, nyilvántartási 

feladatok elvégzéséről, 

g) akadályoztatása esetén gondoskodik a helyettesítéséről.   

 

8. § 

(1) A tervtanács tagja a településszépítési vagy építészeti-műszaki tervezésben magas fokú 

elméleti és gyakorlati ismeretekkel, továbbá legalább ötéves helyi ismerettel rendelkező 

természetes személy lehet.  

(2) A tervtanács tagjai kinevezése öt évre szól, amely meghosszabbítható. Ha a kinevezést 

vagy működést gátló körülmény merül fel, a polgármester a kinevezést visszavonja. 

 

9. § 

(1) Nem lehet a tervtanács tagja az a személy, aki 



a) bűncselekményt vagy szakmagyakorlással kapcsolatos szabálysértést követett el, 

annak jogerős megállapításától számított 1 évig, bűncselekmény esetében a büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülése időpontjáig, de legalább egy évig. 

b) a Magyar Építészeti Kamara, vagy a Magyar Mérnöki Kamara illetékes szervétől 

etikai-fegyelmi büntetést kapott, a büntetés időtartama alatt és annk a kamarai 

nyilvántartásból való törléséig. 

(2) Tagként nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban 

a) a bírálandó dokumentáció tervezője, valamint annak hozzátartozója, 

b) a tervező munkatársa, gazdasági társaságának tulajdonostársa vagy alkalmazottja, 

c) akinek a tulajdonában lévő gazdasági társasággal a tervező alkalmazotti vagy 

megbízási jogviszonyban áll, 

(3) A Tervtanácsban nem vehet részt továbbá az a személy sem, akitől nem várható el az ügy 

tárgyilagos megítélése.  

 

10. § 

(1) A Tervtanács munkájának szervezését, a működésével kapcsolatos adminisztratív 

feladatokat a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt köztisztviselője (továbbiakban Tervtanácsi 

előadó) látja el, aki az erre irányuló tevékenységét a Tervtanács elnökének irányításával 

végzi. 

(2) A Tervtanács előadója 

a) az elnök döntésének megfelelően meghívja a tervtanácsi tárgyalás résztvevőit, 

b) vezeti és összeállítja a jegyzőkönyvet, 

c) kiadmányozásra előkészíti és megküldi az érintetteknek a Tervtanács állásfoglalását, 

d) végzi a tervtanács működésével kapcsolatos iratkezelési feladatokat. 

(3) A Tervtanács elnöke az előadó közreműködésével gondoskodik a tervtanácsi tárgyalások 

meghívóinak, valamint a Tervtanács állásfoglalásainak az Önkormányzat honlapján történő 

közzétételéről, hivatali nyilvántartásáról. 

 

4. A tervtanácsi eljárás rendje 

 

11. § 

(1) A tervtanácsi eljárás a dokumentáció benyújtójának kérelmére indul.  

(2) Önkormányzati beruházás esetén a tervtanácsi eljárás lebonyolítását a polgármester 

rendeli el. 

(3) A véleményezendő tervdokumentációt 1 példányban elektronikus úton (pdf formátumban) 

kell benyújtani a főépítészhez. A településképi konzultációra, településképi bejelentésre 

irányuló kérelem mellékletét képező dokumentációt csak elektronikus úton kell előterjeszteni 

a foepitesz@pilisborosjeno.hu címre. Ezekben az esetekben a tervtanács tagjai elektronikus 

úton véleményezik a dokumentációt. 

(4) Amennyiben a dokumentáció nem felel meg a 12. § követelményeinek, úgy a Tervtanács 

elnöke 3 munkanapon belül 15 napos határidővel a hiány pótlására szólítja fel a benyújtót. A 

hiány pótlás határideje nem számít bele a véleményezési határidőbe. 

 

12. § 

(1) A Tervtanácshoz benyújtott dokumentációnak az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia: 

a) adatlapot kitöltve, aláírva,  

b) a dokumentáció fatájának megfelelő jogszabályban meghatározott munkarészeket, 

c) színes utcaképet és látványtervet, 

d) rendeltetés meghatározását 

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatlapot e rendelet 1. melléklete tartalmazza 
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(3) A Tervtanács az állásfoglalását a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 15 napon 

belül hozza meg. 

 

13. § 

(1) A Tervtanács az elnökkel együtt legalább 5 taggal ülésezik. A Tervtanács 3 taggal 

határozatképes. 

(2) A Tervtanács a döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség 

esetén az elnök szavazata dönt. A Tervtanács bármely jelenlévő tagja – beleértve az elnököt is 

– kezdeményezheti a többségi döntéstől eltérő különvéleményének a jegyzőkönyvhöz 

csatolását. 

(3) A tervtanácsi tárgyalásra tanácskozási joggal meg kell hívni: 

a) a véleményezendő terv tervezőjét, 

b) a beruházót (építtetőt) 

c) a polgármestert 

d) a FTB elnökét 

 

14. § 

(1) A Tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott dokumentáció  

a) megfelel-e az építészeti minőség, szakmai igényesség és szakszerűség 

követelményeinek, 

b) az utcaképbe, a településképbe illeszkedés követelményeinek, 

c) az esztétikus és harmonikus megjelenés (tömeg, homlokzatformálás, anyaghasználat, 

színezés) követelményeinek, 

d) településszerkezeti hatásai kedvezőek-e, 

e) rálátás és kilátás elvárásainak megfelel-e, 

f) védett épületek esetén a védett érték hosszú-távú fenntartását, méltó használatát 

szolgálja-e, 

g) a helyi építési szabályzatnak és szabályozási tervnek, illetve ezek hiányában vagy nem 

teljes körű szabályozása esetén az illeszkedés követelményeinek megfelel-e. 

(2) A Tervtanács a tervezett építmény funkcionális tartalmát is vizsgálhatja, azzal 

kapcsolatban ajánlásokat fogalmazhat meg, de állásfoglalásában csak abban az esetben 

minősítheti, ha az közvetlen hatással van az épület tömegének, illetve homlokzatának 

kialakítására. 

   

15. § 

(1) A Tervtanács szakmai véleményét a településképi arculati kézikönyv (TAK) elvárásai, a 

településképi rendelet (TKR) követelményei és a dokumentációra vonatkozó jogszabályok 

alapján alakítja ki. 

(2) A Tervtanács a dokumentációt állásfoglalásában engedélyezésre 

a) ajánlja vagy 

b) nem ajánlja. 

(3) Az állásfoglalás indoklása tartalmazza a 14. § (1) bekezdésben meghatározott szempontok 

vizsgálatának eredményét. 

 

16. § 

(1) A tervtanácsi tárgyalásról jegyzőkönyv készül, az elektronikus úton érkezett véleményeket 

a Tervtanács elnöke emlékeztetőben rögzíti. Ha a kérelem ÉTDR útján is beérkezett, az aláírt 

tervtanácsi véleményt az ÉTDR-be is feltölti. 

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

a) a kérelmező nevét, a tervező nevét, az építés, beavatkozás helyét, a tárgyalt 

dokumentáció nevét, 



b) a részvevő tervtanácsi tagok nevét, aláírását  

c) jelenlévő meghívottak nevét, 

d) a Tervtanács elnöke által összefoglalt állásfoglalást, 

e) a szavazás eredményét, a tagok különvéleményét. 

(3) A tervtanács állásfoglalását a polgármester, illetve a települési főépítész a TKR-ben 

meghatározott esetekben használja fel. 

 

5. Pénzügyi feltételek 

 

17. § 

A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes. 

 

18. § 

(1) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában tiszteletdíj nem illeti meg a Tervtanács 

tagját. 

(2) A Tervtanács működésével kapcsolatos költségeket az Önkormányzat viseli. Ennek 

előirányzatát a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezni kell.   

 

6. Záró rendelkezések 

 

19. § 

(1) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően kezdeményezett tervtanácsi eljárásokban 

kell alkalmazni. 

 

20. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben 

szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

  

Pilisborosjenő 2020. május 28. 

 

 

 

 

 

………………………………………                         …………………………………….. 

               Tömöri Balázs                                                          Dr. Horti István 

                 polgármester            jegyző 

 



 

 

1. melléklet a 7/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelethez. 

 

A D A T L A P 

a Tervtanácsra benyújtott tervről  

 

 

  
Megjegyzés:  

Az ingatlan védettségét és a kérelem típusát a megfelelő elnevezés utáni üres kockába rajzolt 

X betűvel kell jelezni.  

 

 

 

 

 


