
Ügy típusa: Településképi véleményezési eljárás 

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

Képviselő-testületének 27 / 2013 (XI.28.) önkormányzati rendelete 

 

Fontos tudnivalók: 

Az alábbiakban felsorolt területekre, illetve építési munkákra vonatkozóan – településképi 

véleményezési eljárást kell lefolytatni: 

 új építmény építésére, 

 meglévő építmény – beépített szintterület növekedését eredményező – bővítésére, 

illetve a településképet érintő átalakítására  

irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-

műszaki tervekkel kapcsolatban. 

 

Településképi véleményezési eljárás az alábbi esetekben szükséges az építési hatósági 

engedélyezést megelőzően: 

 Az alábbi útvonalak mentén és területeken a településkép megváltozásával járó 

engedélyköteles építési tevékenységek esetén: 

o Vecsés Szabályozási tervében jelölt településszerkezeti jelentőségű útvonalai 

mentén lévő nem kizárólag lakáscélú építmények, melyek közül a Fő út, Régi 

és új Ecseri út, Telepi út, Anna utca, Dózsa György utca, Széchenyi utca, Üllői 

út, a 4. sz. autóút és a 3101. j. út mentén lévők, továbbá – ha az érintett 

útszakasz beépítésre nem szánt területtel határos – a közút területének határától 

számított 150 m-es sávon belül tervtanácson való bemutatásra kötelezettek, 

o a Szabályozási terv szerint 

 Vk (városközponti vegyes), 

 Vt (településközponti vegyes) 

 K (különleges) építési övezetbe sorolt területen lévő, továbbá 

 a kialakult, jellemzően magastetős beépítésű Lke (kertvárosias lakó), Lf 

(falusias lakó) és Vt (településközponti vegyes) építési övezetekben 

tervezett lapostetős épületek, 

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

rendelet mellékletében felsorolt, valamint ezekkel közvetlenül határos 

ingatlanokon és  

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

Erzsébet tér - és az ezekkel határos utcák mentén lévő ingatlanokon, 

melyek közül a Vk (városközponti vegyes), és a kialakult, jellemzően magastetős 

beépítésű Lke (kertvárosias lakó), Lf (falusias lakó) és Vt (településközponti 

vegyes) építési övezetekben tervezett lapostetős épületek tervtanácson való 

bemutatásra kötelezettek. 

 A konkrét helyszíntől függetlenül az alábbi építmények esetén: 

o a 6,00 m-es építménymagasságú, illetve azoknál magasabb új építmények, 

valamint az ilyen magasságot eredményező emeletráépítések, tetőtér-

beépítések, 

o valamennyi 300 m
2
 bruttó szintterületet meghaladó földszintes, valamint 600 

m
2
 bruttó szintterületet meghaladó többszintes új építmény, 

o három vagy ennél több lakásos új épület vagy épületbővítés, 



o a köztéri műalkotások környezetalakítására vonatkozó, 

o a távközlési tornyok és önálló antennák, 

o reklámtornyok és önálló reklámtartó építmény, 

melyek közül az első pont kivételével mind tervtanácson való bemutatásra 

kötelezettek. 

 A tervezési terület, illetve a tervezett építési munka sajátosságai alapján indokolt 

esetben az építési hatóság – a polgármester egyetértésével – is kezdeményezheti 

építészeti-műszaki terv településképi véleményezését. 

 

A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a 

továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott – a rendelet mellékletét 

képező – kérelemre indul. A kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásáig a véleményezendő 

építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az építésügyi hatósági 

eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre, melyhez a polgármesternek, illetve a 

Polgármesteri Hivatalnak hozzáférést biztosít. 

A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre 

 javasolja, 

 feltétellel javasolja, illetve 

 nem javasolja. 

 

Településképi vélemény 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 

 oldalkert mérete 

 hátsókert mérete 

o épülettel kapcsolatos adatok: 

 épület rendeltetése 

 rendeltetési egységek száma 

 bruttó szintterület 

 építménymagasság 

 tetőidom kialakítása és hajlásszöge 

 tetőtér hasznosítása, 

 gépkocsi-elhelyezés 

 személygépkocsi-parkoló (db) 

o Közmű-kapcsolat és épületgépészet: 

 villamos energiaellátás 

 gázellátás 



 szennyvíz-ellátás 

 csapadékvíz-elvezetés 

 klimatizálás 

 meghatalmazott esetén az építtető meghatalmazását és 

 a kérelmező aláírását. 

 

 

További információ és formanyomtatvány letölthető: http://www.vecses.hu/polgarmesteri-

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

testületének 27/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési 

eljárásról” című dokumentum utolsó oldala – melléklete a formanyomtatvány) 

 

Csatolandó dokumentumok: a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 22.§ (3) pontjában, és a 

27/2013 (XI.28.) rendelet 7.§ (1) pontjában foglaltak: 

 helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség 

lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal, 

 településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés 

ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is), 

 reklámelhelyezés ábrázolása, 

 rendeltetés meghatározása, valamint 

 rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az 

építészeti kialakításról. 

 tető-felülnézeti helyszínrajzot  

o a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények, 

o a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolásával, 

 az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzát, 

 metszeteket a megértéshez szükséges mértékben, 

 valamennyi közterületről látható homlokzatot, 

 utcaképet, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik, 

 látványtervet vagy modellfotót. 

 

 

Ügyintézési idő: a 27/2013 (XI.28.) rendelet 6.§ (5) pontban foglaltak szerint: 

Az építésügyi hatóság az településképi véleményezési eljárásban az érdemi döntést 

 a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül – meg kell küldeni a 

kérelmezőnek, ezzel egyidejűleg pdf formátumban az elektronikus tárhelyre is fel kell 

tölteni. A megadott határidőbe a kérelem benyújtásának vagy feltöltésének napja nem 

számít bele. 

 

 

 

 

 

 

 

Ügyintézés helye: Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda  Emelet 15. iroda 

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


Főépítész neve, elérhetőségei:   

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

E-mail cím: foepitesz@vecses.hu 

mailto:foepitesz@vecses.hu

