
Ügy típusa: Településképi bejelentési eljárás 

Jogszabály: 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet; Vecsés Város Önkormányzatának 

Képviselő-testületének 32 / 2013 (XII.19.) önkormányzati rendelete 

 

Fontos tudnivalók: 

1. Településképi bejelentési véleményezési eljárást kell lefolytatni 

o Vecsés Szabályozási tervében 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,  

o a Szabályozási terv szerint 

o Vk (városközponti vegyes), 

o Vt (településközponti vegyes)  

o K (különleges) építési övezetbe sorolt területen lévő,  

o az építészeti örökség helyi védelméről szóló 8/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet 

mellékletében felsorolt, valamint ezekkel közvetlenül határos és  

o a kiemelt városi köztereken – Szent István tér, Piac tér, Halmy József tér, Erzsébet tér 

és a Fő utca teresedése - és az ezekkel határos utcák mentén lévő 

ingatlanokat érintő, jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési 

munkák, rendeltetés-módosítások, illetve reklámelhelyezések esetében. 

 

Az új eljárás keretében a Polgármesternek címezve be kell jelenteni: 

2. A közterületen álló vagy a közterület felöli építési helyen meglévő építmény bővítésére, 

átalakítására vagy újonnan tervezett építmény létesítésére irányuló és a közterületről 

látható alábbi építési munkákat: 

 az építési engedéllyel építhető – nem kizárólag lakáscélú – 6,0 m utcai átlagos 

homlokzatmagasságnál nagyobb meglévő építmény homlokzatának, homlokzati 

felületképzésének megváltoztatása,  

o új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) – 6,0 m-t meg nem 

haladó magasságú – égéstermék-elvezető kémény építése, 

o nettó 20,0 m
2
 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó 

méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület 

építése, bővítése, 

o az utcai kerítéshatártól 10 m-én belül nettó 50 m
3
 térfogatot és 3,0 m 

gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, 

nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése esetén,  

o önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása 

esetén, amennyiben annak mérete az építési tevékenység után sem haladja meg 

 beépítésre nem szánt területen a 9,0 m, 

 beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot, 

o szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha 

annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t, 

o emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága 

nem haladja meg a 3,0 m-t, 



o a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb 

térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem 

veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld 

feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő 

építmény bővítése. 

 

Csatolandó dokumentumok: 32/2013 (XII.19.) rendelet 7.§ (2) a, pontjában foglaltak: 

megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített 

o műszaki leírás a telepítésről és az építészeti kialakításról 

o helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, 

o alaprajz(ok), 

o homlokzat(ok), valamint 

o az utcaképben megjelenést bemutató utcaképi vázlatot, látványtervet 

(színtervet) vagy fotómontázs. 

Meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatását, 

amennyiben  

o az új rendeltetés szerinti területhasználat telepengedélyezési eljárás 

lefolytatását teszi szükségessé, 

o az épületben új rendeltetési egység keletkezik. 

Csatolandó dokumentumok: 32/2013 (XII.19.) rendelet 7.§ (2) b, pontjában foglaltak: 

megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített: 

o műszaki leírás, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő 

(terület)használat, illetve technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás 

következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – 

változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat, 

o helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, 

o (szükség szerint) alaprajz, valamint 

o (szükség szerint) homlokzat vagy a közterületről látható felületek változtatását 

bemutató látványterv, fotómontázs. 

 

3. Az építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám-elhelyezések közül 

o az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy 

támfalára rögzített 1 m2 felületet meghaladó 

 cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla, 

 egyedi tájékoztató tábla, 

 kirakat, 

o az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy 

támfalára rögzített, illetve közterületen, vagy közhasználatra átadott 

magánterületen elhelyezett 

 hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin 

 óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése, 

 reklámtábla (hirdetőtábla), 

 integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet, 



 totemoszlop és reklámzászló 

 reklám-célú építési védőháló, molinó 

o közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett 

 hirdetőoszlop, 

 citylight berendezés, 

 megállító tábla, 

 reklámkorlát, 

 transzparens 

tervezett létesítését. A reklámok elhelyezésénél figyelembe kell venni Vecsés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletét is a 

reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének, valamint alkalmazásának 

követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról. (Letölthető: 

http://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/hatalyos_rendeletek?year=2013 ) 

 

Csatolandó dokumentumok: 32/2013 (XII.19.) rendelet 7.§ (2) c, pontjában foglaltak: 

megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített: 

o műleírás, 

o közterületi elhelyezés esetén (a mobil megállító tábla kivételével) M=1:500 

méretarányú, a közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett – 

helyszínrajz, 

o a reklámberendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldása, 

o az építmény érintett részlete, 2 m2-t meghaladó felületű berendezés esetén az 

érintett felület egészét ábrázoló homlokzat, valamint 

o látványterv vagy fotómontázs. 

 

A csatolandó dokumentumokat papír alapon 2 példányban, vagy 1 példányban digitális 

adathordozón (CD-n) kell benyújtani. 

 

Továbbra sem kell bejelenteni azokat a fentiekben felsorolt építményeket, amelyek nem a 

32/2013 (XII.19.) rendelet 1. mellékletén jelzett útvonalak mentén és területeken létesülnek, 

nem közterületen állnak és a közterületről nem láthatóak. 

 

Településképi bejelentés iránti kérelem tartalma: 

 az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, elektronikus 

levélcímet, a telefax számot vagy a telefonos elérhetőségét. 

 a tervező nevét, tervezői jogosultság számát, levelezési és egyéb (telefon, e-mail, fax) 

elérhetőséget 

 az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, területét, 

beépítettségét, 

 a tervezett létesítmény adatait: 

o telekkel kapcsolatos adatok: 

 beépítési mód 

 szintterületi mutató 

 beépítettség terepszint felett 

 zöldfelületi fedettség 

http://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/hatalyos_rendeletek?year=2013


 oldalkert mérete 

 hátsókert mérete 

o a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésmódosítás 

leírása 

o az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésmódosítás tervezett 

időtartama 

o a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésmódosítás 

közmű vonatkozásai 

 meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását és 

 a kérelmező aláírását. 

 

 

Formanyomtatvány letölthető: http://www.vecses.hu/polgarmesteri-

hivatal/hatalyos_rendeletek?year=2013 oldalról. (A „Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 32/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról” 

című dokumentum utolsó oldala –  2. melléklete) 

 

Eljárás díja: a 32/2013 (XII.19.) rendelet 7.§ (3) pontban foglaltak szerint: 

 

 A településképi eljárások 2000,-Ft szolgáltatási díjjal vehetők igénybe.   

 A szolgáltatási díjat Vecsés Város Önkormányzata 11742283-15392165 számú 

számlájára kell befizetni a közlemény rovatban „településképi bejelentés” 

megjelöléssel. A befizetéshez sárga csekk a Polgármesteri Hivatal Építési Osztályán 

kérhető. 

 A településképi bejelentés elmulasztása esetén a kötelezett 30.000 forintig terjedő 

bírsággal sújtható. 

 

Ügyintézési idő: a 32/2013 (XII.19.) rendelet 9.§ (1) pontban foglaltak szerint: 

 A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a 

tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozatot a polgármester a bejelentés 

megérkezésétől számított 8 napon belül adja ki. 

 

 

 

 

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda  Emelet 15. iroda 

Főépítész neve, elérhetőségei:   

Berényi Mária      főépítész (tel.: 06 29 555 268) 

E-mail cím: foepitesz@vecses.hu 

http://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/hatalyos_rendeletek?year=2013
http://www.vecses.hu/polgarmesteri-hivatal/hatalyos_rendeletek?year=2013
mailto:foepitesz@vecses.hu

