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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 26-án tartandó soros 
nyilvános ülésére a főépítészi feladatok ellátására megbízás adásához 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) és 
(3) bekezdése kimondja: 
„ (1) E törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén - jogszabályban meghatározott 
körben és az ott meghatározottak szerint - 

a) a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi 
önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat) 

aa) elláthatja az épített környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek, a településkép, a 
rálátás és kilátás védelmét, továbbá meghatározza a település területfelhasználásához az 
építményekben létesíthető rendeltetések körét és a reklámok elhelyezésére vonatkozó 
követelményeket, 

ab)-ac)  
b) a fővárosi önkormányzat - e törvényben meghatározott körben - elláthatja az épített 

környezet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek és örökség védelmét. 
(3) A települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) az 

építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, 
továbbá a települési (fővárosban a fővárosi és a kerületi) vagy térségi - a főépítészi 
tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti - önkormányzati főépítész 
közreműködésével látja el.” 
Magyarország Országgyűlése 2016. június 13-án fogadta el és június 23-án hirdette ki a 
településkép védelmérőlszóló 2016. évi LXXIV. (a továbbiakban: településképi) törvényt. A 
településképi törvény „célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és 
községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által”.  
A településképi törvény 2. §-a értelmében:  
„(1) A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve 
hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az 
örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti. 
(2) A települési önkormányzat ... a településkép védelmét önkormányzati rendeletben (a 
továbbiakban: településképi rendelet) 

a) településképi követelmények meghatározásával, 
b) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, 
c) önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával biztosítja. 

(3) A településképi követelmények az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Étv.) a településrendezési feladatok megvalósítását 
biztosító egyik sajátos jogintézménye.” 
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A településképi törvény módosítására 2017. szeptember 29-én hatályba lépett 2017. évi CV. 
törvényrendelkezései értelmébenMagyarország összes településén a helyi önkormányzatok – a 
településképi követelményeket meghatározó – Településképi rendeleteit –2017. december 
31.kell megállapítani. 
A településképi törvény 3. § (1) bekezdése értelmében 
„A településképi rendelet 
a) az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – 

településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati 
kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, 

b) a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – 
településképi szempontból meghatározó területekre, 

c) az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a 
védettség megszüntetésére, 

d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és 
alkalmazására, illetve tilalmára 

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.” 
A helyi településképi rendelet megállapítását megelőzően annak szakmai megalapozását 
szolgáló Településképi Arculati kézikönyvet (a továbbiakban: kézikönyv) kell alkotni. A 
kézikönyvet véleményeztetni kell a Magyar Építész Kamarával, a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatósággal, a kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel és az illetékes nemzeti park 
igazgatóságával. A településképi rendelet tervezetet véleményeztetni kell az állami főépítészi 
hatáskörben eljáró megyei Kormányhivatallal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, a 
kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel és az illetékes nemzeti park igazgatóságával. 
Végül a kézikönyvet és településképi rendeletet is az önkormányzat Képviselő-testületének kell 
jóváhagynia – a korábban már említett határidőig. 
 
A kézikönyv – a településképi törvény 4. § (2) bekezdése értelmében: 
„a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők 
bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen 
belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek 
figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez 
illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.” 
 
 
A kézikönyv és településképi rendelet megalkotásának és egyeztetéseinek folyamatait – a 
településképi törvény végrehajtásához a 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelettel módosított – a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 28-29/A., illetve 43/A §-a 
szabályozzák. A 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet ezzel együtt – a településképi törvény 
végrehajtásához a Helyi Építési Szabályzatokat érintő harmonizációs kényszerek miatt – új, 
úgynevezett „állami főépítészi” eljárást állapított meg a településrendezési eszközök 
módosításához. 
 
 
 
 
 



A településképi törvény 5. § (1) bekezdése a kézikönyv és a településképi rendelet megalkotását: 
„az egy település által önállóan foglalkoztatott települési főépítész ... (a továbbiakban együtt: 
önkormányzati főépítész) közreműködésével látja el.” 
A két jogszabály együttesen főépítészi feladatkörben teljesítendő közreműködést rendel el 
kézikönyv és a településképi rendelet előkészítésében és a kész rendelettel kapcsolatos 
tájékoztatás és nyilvántartás kapcsán. 
 
A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FR)1. § 
rendelkezik arról, hogy a törvényekben, kormányrendeletekben meghatározott, a 
területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és - rendezéssel, továbbá az épített 
környezet alakításával és védelmével, az építésüggyel kapcsolatos egyes feladatokra és hatósági 
eljárásokra kell alkalmaznia települési önkormányzatoknál települési főépítészt. 
 
Az önkormányzati főépítészek munkaköri feladatait megállapító, a főépítészi 
tevékenységrőlszóló FR 10. § (1) bekezdése kimondja:  

„(1) A települési, a térségi főépítész látja el a települési önkormányzat településszerkezeti 
tervének, helyi építési szabályzatának, települési arculati kézikönyvének és településképi 
rendeletének elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat:  

a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési 
megbízás feltételeit és követelményeit, 

b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett 
állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb 
települések önkormányzati szervei részére a rendezés, a településkép-védelem helyéről, céljáról, 
várható eredményéről, 

c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és 
képviseli az önkormányzat érdekeit, 

d) szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során 
biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát, 

e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével 
döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket, 

f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség 
szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról, 

g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési 
eszközökről, valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak - 
gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő 
közzétételéről, 

h) szakmai konzultáción vesz részt és tájékoztatást ad a hatályos településképi rendeletben 
foglaltakról, 

i) előkészíti az önkormányzat településkép-védelemmel kapcsolatos szabályozását, figyelemmel 
kíséri annak érvényesülését és gondoskodik az azzal összefüggő nyilvántartás vezetéséről, 

j) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a települési 
önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok társulása által működtetett építészeti-műszaki 
tervtanácsot, 

k) nyilvántartást vezet az építészet-műszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentációkról.” 
 
Ugyanakkor a főépítész közreműködését a kézikönyv megalkotásában az FR-ben megállapított 
feladatkörön kívül rendeli el a törvény, ami egy külön megbízás alapján realizálódhat. 
Ugyanezt támasztja alá a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a Miniszterelnökségen működő 
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság által a főépítészeknek és polgármestereknek 
küldött Útmutató a Településképi Arculati Kézikönyvek elkészítéséhez.  



Az Útmutató a kézikönyv elkészítésére vonatkozó majdnem minden összesítőben a főépítészt 
nevezi meg a kézikönyv megalkotása tevékenységeinek munkaerő feltüntetésében, amit 
alkalmanként, „szakember” illetve „munkatársak”-kal, „fotós(ok)”-kal, „Lechner tudásközpont 
munkatársai”-val egészít ki, illetve egy-két helyen helyettesít. 

 
A főépítész személyével kapcsolatos tárgyalásokat lefolytattam.  
 
Indítványozom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a Kéthely Helyi Építési 
Szabályzata módosításával kapcsolatos főépítészi feladatok ellátására a megbízási szerződés 
megkötéséhez Tóth László Ugod, Kossuth L. u. 45. 64500034-1-39  (kisadózó, ÁFA mentes), e-
mail: teglastudio@t-online.hu, építészmérnökkel.  
A megbízási szerződés a 2017. október 27-i hatállyal jönne létre határozatlan időre.  
Nevezett a főépítészi feladatokat brurttó 60 e Ft/hó díjazás mellett vállalja. 
 
Továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a Kéthely község 
településarculati kézikönyvéhez kapcsolódó főépítészi feladatok ellátására a megbízási szerződés 
megkötéséhez Horváth GáborMarcali, Rákóczi u. 15. e-mail:arthitectbau@arthitectbau.hu, Tel.: 
+36-70/385-0196egyéni vállalkozóval.  
A megbízási szerződés a 2017. október 27-i hatállyal jönne létre határozatlan időre.  
Nevezett a főépítészi feladatokat bruttó 150 e Ftdíjazás mellett vállalja. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy személyi javaslatot támogatni szíveskedjen. 
 
 
Kéthely, 2017. október 20.   
 

Molnár Balázs 
polgármester 
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Határozati javaslat   

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a települési főépítészi munkakör ellátásával kapcsolatos 
előterjesztést, mely alapján az alábbi döntéseket hozta: 
 

1.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy Kéthely Helyi Építési Szabályzata módosításával 
kapcsolatos főépítészi feladatokat 2017. október 27. napjától Tóth László Ugod, Kossuth 
L. u. 45. 64500034-1-9  (kisadozó, ÁFA mentes), e-mail:teglastudio@t-online.hu, bízza 
meg, határozatlan időre a Kéthely község települési főépítészi feladatainak ellátásával., 
szám alatti lakost bízza meg, havi 60 e Ft díjazás mellett. 

2.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy Kéthely község településarculati kézikönyvéhez 
kapcsolódó főépítészi feladatokat az Arthitectbau Építész Iroda Kft. 8700 Marcali, 
Rákóczi u. 15. Horváth Gáborügyvezető E-mail: arthitectbau@arthitectbau.hu, Tel.: +36-
70/385-0196 vállalkozással. 
A megbízási szerződés a 2017. október 27-i hatállyal jönne létre határozatlan időre,  

150 e Ft+ÁFA díjazás mellett. 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Kéthely Község Önkormányzatának polgármesterét a 
települési főépítészi feladatokra a megbízási szerződések megkötésére.  
 

Felelős: Molnár Balázs polgármester  
Határidő: azonnal 
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