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BEVEZETŐ 

 

A településkép védelméről szóló 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tkr.) 

módosítási igénye az Önkormányzat Képviselő-testületének a 6/2016.(IV.28.) rendelettel 

elfogadott Vecsés Város helyi építési szabályzatnak a szállásépületekkel és a szállás jellegű 

épületekkel kapcsolatos módosítása során merült fel. 

 

A Tkr. módosításának szükségességéről Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

213/2019.(XII.10.) határozatában döntött. (mellékelve) 

 

A jelenlegi tehát nem egy átfogó módosítás, hanem a hatályos rendelet fentiekkel kapcsolatos 

néhány módosítására és pontosítására irányul. 

 

A RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKLÁSA 

 

Vecsés Város közigazgatási területén részben a főváros, de még inkább a Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér közelsége miatt az elmúlt években nagy mennyiségű szállásférőhely és 

szállás jellegű épület létesült és ez a tendencia az elkövetkező években még fokozódni látszik. 

Elsősorban a kertvárosias és falusias lakóterületeken és ebbe ékelődő kialakult 

településközponti területeken okoz ez jelenleg konfliktusokat. Az itt lévő nagyméretű telkeken 

sokszobás szállodákat, panziókat létesítenek, amelyek a méretükkel, az általuk keltett 

gépjárműforgalommal nem illenek be a lakókörnyezetbe, ahol egyébként jelenleg csak két lakás 

vagy két egyéb rendeltetési egység létesíthető. 

 

A helyi rendelet pontosítása több területen szükséges: 

1. A településképi vélemény megkérése jelenleg a város frekventált területein és főbb 

útvonalai mentén, valamint egy, a rendeletben meghatározott nagyságot meghaladó 

épületek esetén szükséges. Ezt lenne célszerű kiegészíteni olyan módon, hogy szállás és 

szállás jellegű épületek létesítése esetén minden esetben legyen szükséges településképi 

véleményt kérni, hogy az önkormányzat kontrolálni tudja ezek létesítését. 

2. A hatályos településkép védelmi rendeletünk rögzíti, hogy a jogszabályban meghatározott 

esetekben a nem építési engedély köteles rendeltetés-módosításoknál előzetesen 

településképi bejelentést kell tenni, melyet az országos jogszabályok a polgármesterhez 

delegáltak, aki a főépítész szakmai véleményét figyelembe véve ezt tudomásul veszi vagy 

megtiltja. Ezt az előírást pontosítani szükséges, nevesítve, hogy ha a rendeltetés 

módosítással új lakás rendeltetési egység, szállásépület vagy szállás jellegű rendeltetési 

egység alakul ki, minden esetben szükséges legyen a településképi bejelentés. Számos 

esetben ugyanis több lakásos épületet alakítanak ki olyan építési övezetekben, ahol csak 

kettő létesíthető a hatályos helyi építési szabályzat alapján. Ugyanez vonatkozik a szállás 

és szállás jellegű épületekre is. Mindkét eset a megengedettnél jobban terheli a környezetet 

és a parkolási anomáliákat okoz a környezetében a nem odaillő rendeltetés.  

3. A mai gyakorlat szerint a rendeltetés megváltoztazása során szinte általános gyakorlat, hogy 

nem tesznek a tulajdonosok településképi bejelentést. Ennek elmulasztása esetén a hatályos 

rendeletünk alapján mód van településképi kötelezettségi eljárás lefolytatására és ennek 

alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti 
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bírságolásra, de a bejelentés elmulasztásának ténye a legtöbb esetben nem, vagy sokkal 

később derül ki, így a szankcionálás elmarad. A módosítással egyértelműbben szeretné 

rögzíteni az Önkormányzat a Tkr-ben a szankcionálás lehetőségét és összegszerűségét 

abban bízva, hogy ez a jogsértések számának csökkenését eredményezi majd. 

4. A munkaközi egyeztetések során felmerült annak szükségessége, hogy a Tkr. rögzítse az 

egyes építési övezetekben előírt zöldfelületeken telepítendő facsemeteék jellemzőit, mert 

néhol néhány suháng elültetésével tesznek eleget a fásítási kötelezettségnek, amely nem 

segíti elő a települési növényzet kondizionáló értékének növekedését. 

 

A fentiekkel összefüggésben a Tkr. alábbi részeit lenne szükséges pontosítani: 

 

A 34. § (1) bekezdést, amely a településképi bejelentési kötelezettség alá eső építési 

engedély köteles munkákat határozza meg, szükséges kiegészíteni azzal, hogy helyszíntől 

függetlenül a szállás vagy szállás jellegű rendeltetésű épületek is településképi 

véleményezésre kötelezettek a továbbiakban. 

 

A 39.§ (1) bekezdésében egyértelműsíteni szükséges, hogy településképi bejelentésre 

kötelezett a rendeltetés megváltoztatása, ha új lakás célú rendeltetési egység, új szállás vagy 

szállásjellegű rendeltetés keletkezik.  

 

Szintén pontosítani szükséges a településképi bejelentési eljárás elmulasztásának 

szankcionálását, mivel bár ennek lehetőségét tartalmazza a Tkr. 46.§-a, de több jogszabályi 

hivatkozáson keresztül értelmezhető csak. Célszerűnek látszik egyértelművé tenni, mert 

jelenleg nincsen semmi visszatartó hatása. 

A módosítási javaslat a Tkr. VIII. Településképi kötelezés fejezetének módosítására 

vonatkozik. Tartalmilag nem változik az ebben rögzített kötelezési és bírságolási lehetőség, de 

egyértelműen lenne megfogalmazva mind a kötelezést megalapozó tevékenységek vagy ezek 

elmulasztása, mind az ezekkel kapcsolatos bírságok összege. 

 

Az egyeztetések során egyéb módosítás igénye is felmerült a telken belüli zöldfelületek 

kondicionáló képessége növelése céljából. Ennek lényege, hogy a jogszabály rögzítse az egyes 

építési övezeti és övezeti előírásokban meghatározott telken belüli zöldfelületek esetén 

ültetendő fák minőségét. Vecsés Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet (HÉSZ) 31. §-a 

határozza meg az egyes építési övezetekben és övezetekben létesítendő zöldfelületekre 

vonatkozó normatív előírásokat. Ennek (4) bekezdése rögzíti, hogy a zöldfelületeken 100 m2-

enként legalább 1 lombos fát és 20 db cserjét kell ültetni a többszintes növényzet kialakítása 

érdekében. A HÉSZ azonban ezek milyenségére nem tartalmazhat előírást. Ezt egészíteni ki a 

Tkr. tervezett módosítása azzal, hogy a HÉSZ 23.§ (4) bekezdésében rögzített lombos fának 

legalább 12/14 cm törzskerületűnek kell lenni. 

 

Mivel hozzányúlunk a Tkr. rendelethez, aktualizálni szükséges ennek 2. mellékletét, a 

„Településképi szempontból meghatározó területek bemutatása és lehatárolása” c. ábrát, 

mivel a Tkr. jóváhagyása óta több helyen módosult Vecsés Településszerkezeti terve és ezzel 

összhangban a VÉSZ Szabályozási tervi melléklete is, amely a területek településképi 

besorolásának módosítását teszi szükségessé. 



6 
 

JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ 

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2020.(….) rendelete 

 

a településkép védelméről szóló 

8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

(1) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 

8/2018.(V.31.) rendelete (a továbbiakban: R.) 34.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi lép: 

„(1) E rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni 

a) a HÉSZ Szabályozási tervi mellékletében jelölt településszerkezeti jelentőségű útvonalai 

mentén, továbbá – ha az érintett útszakasz beépítésre nem szánt területtel határos – a közút 

területének határától számított 150 m-es sávon belül lévő nem kizárólag lakáscélú építmények 

tekintetében 

b) az alábbi településképi szempontból meghatározó területek vonatkozásában a nettó 

szintterület 50%-át el nem érő lakó rendeltetést tartalmazó és a nem lakó rendeltetésű épület 

esetén: 

ba) a Központi,  

bb) az Intézményi,  

bc) a Tömbösen beépített kisvárosias, 

bd)  a kertvárosias és falusias, 

be) a Fejlesztési és a Kiemelt fejlesztési   

TSZM területeken 

c) jelen rendelet 1.a és 1.b mellékletében felsorolt, valamint ezekkel közvetlenül határos 

ingatlanokon, 

d) a Szent István tér, Piac tér, Halmy József tér, Erzsébet tér kiemelt városi köztereken és az 

ezekkel határos utcák mentén lévő ingatlanokon  

e) helyszíntől függetlenül a szállás vagy szállás jellegű rendeltetésű épületek 

tervezett, jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött olyan építési munkáira 

vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban, amelyek – az e) pont szerinti épületeket 

kivéve - a településkép megváltozásával járnak.” 

 

(2) A R. 39.§ (1) bekezdés 

a) b) pontja helyébe az alábbi b) pont lép: 

„b) az épületben új lakás vagy más új rendeltetési egység keletkezik,” 

b) az alábbi c) ponttal egészül ki: 
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„c) a rendeltetés megváltozása szállás vagy szállás jellegű rendeltetés, vagy ezen belül más 

típusú rendeltetés létrehozására irányul.” 

(3) A R. 47.§-a helyébe az alábbi 47.§ lép: 

„47. §  (1) A polgármester a településképi kötelezési határozatában  

a) a településképi követelmény nemteljesítése, 

b) a településképi bejelentés elmulasztása, 

c) a településképi bejelentéshez kötött tevékenységnek a bejelentéstől számított két éven túl 

történő végzése, 

d) a településképi bejelentés tudomásulvételét követően az attól eltérő végrehajtás, valamint  

e) a településképi bejelentéssel érintett tevékenység vagy rendeltetési mód megváltoztatás 

megtiltását követően a tevékenység folytatása vagy a rendeltetési mód megváltoztatása 

esetén az ingatlan-tulajdonossal szemben településkép-védelmi bírságot szabhat ki a 

közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény rendelkezései és e rendelet szerint. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti településkép-védelmi bírság összege 

a) a településképi követelmény nemteljesítése esetén legalább tízezer, legfeljebb egymillió 

forint, 

b) a településképi bejelentés elmulasztása esetén legalább tízezer, legfeljebb egymillió forint, 

c) a településképi bejelentéshez kötött tevékenységnek a bejelentéstől számított két éven túl 

történő végzése esetén legalább tízezer, legfeljebb kettőszázezer forint 

d) a településképi bejelentés tudomásulvételét követően az attól eltérő végrehajtás esetén 

legalább ötvenezer, legfeljebb egymillió forint, 

e) a településképi bejelentéssel érintett tevékenység vagy rendeltetési mód megváltoztatás 

megtiltását követően a tevékenység folytatása vagy a rendeltetési mód megváltoztatása esetén 

legalább százezer, legfeljebb egymillió forint.” 

(4) A R. 23. § az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A HÉSZ egyes építési övezeti és övezeti előírásaiban meghatározott méretű telken belüli 

zöldfelületek esetén a 100 m2-ként ültetendő lombos fának legalább 12/14 cm törzskerületűnek 

kell lenni.” 

2. § 

 

A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 3.§ 

 

E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 

 

Vecsés, 2020…. 

 

                  Szlahó Csaba sk.                                        Mohainé Jakab Anikó sk. 

                   polgármester                                                        jegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2020….                                    Mohainé Jakab Anikó sk. 

                                                                                              jegyző 
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1. melléklet a …/2020.(…) rendelethez 

2. melléklet a 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez 
 

Településképi szempontból meghatározó területek bemutatása és lehatárolása 
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TERVIRATOK 

 

K I V O N A T 
 

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 10-én 

megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (XII...) önkormányzati 

rendelete megalkotására a Vecsés, Fő út - Kellner Dr. utca - Tinódi utca – a Fő út északi oldalán lévő 

Vt-2 építési övezetű teleksáv a Rózsa utcáig – Rózsa utca - Temető utca - Ecseri út – Tó utca – Malom 

utca – Üllői utca – belterületi határ a József utcáig – József utca - Ady Endre utca – Telepi út – Magdolna 

utca – Fő út déli oldalán lévő Vt-2, Vt-3 és Vi-SZ-3 építési övezetű teleksáv a Lidl áruház telkéig – Fő 

út által határolt területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről 

 

 

213/2019. (XII.10.) határozat 

 

1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a. Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati 

rendeletének (továbbiakban: VÉSZ) módosítását kezdeményezi - a 140/2019.(VI.20.) 

határozatban foglaltakon túlmenően - az építmények, önálló rendeltetési egységek, 

területek rendeltetésszerű használatához a szükséges személygépjármű, autóbusz és 

kerékpár elhelyezési kötelezettség helyi szabályainak megalkotására vonatkozóan; 

b. Vecsés Város településkép védelméről szóló 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletének 

(továbbiakban: Tkr.) módosítását kezdeményezi a településképi bejelentési eljárás 

rendeltetési mód megváltoztatásra és a településképi kötelezés és településképi bírságra 

vonatkozó előírásaira vonatkozóan; 

c. új rendelet megalkotását kezdeményezi a gépjármű-elhelyezési kötelezettség közterületen 

való pótlásáról és pénzben történő megváltásáról. 
 

2. Az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felkéri  

a) a polgármestert, hogy intézkedjen a VÉSZ és Tkr. módosítás partnerségi és az erre 

vonatkozó jogszabályok szerinti államigazgatási egyeztetési eljárásának lefolytatásáról, 

b)  a főépítészt az 1.a. és 1.b. pontban meghatározott rendeletek módosításának szakmai 

előkészítésére, 

c)  a jegyzőt az 1.c. pontban meghatározott rendelet előkészítésére. 

 

Határidő: az intézkedés megkezdésére a döntést követő 30 napon belül 

 

Felelős: Szlahó Csaba 

polgármester 

 

(11 igen szavazat, egyhangú) 

 

 

  Szlahó Csaba sk.     Mohainé Jakab Anikó sk. 

    polgármester        jegyző 

 

A kivonat hiteles:     Kapják: 

 

2019. december 10. 

 

 


