Páty Község Önkormányzata Képvisel -testületének
13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési eljárásról szóló
20/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Páty Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, —
figyelemmel az Étv. 6/A. § (1) bekezdésében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökr l, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekr l szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben,
továbbá az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellen rzésekr l, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendeletben foglaltakra
— a településképi véleményezési eljárás részletes szabályairól, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következ önkormányzati rendelet alkotja:

I. Módosító rendelkezések
1. §
Páty Község Önkormányzat Képvisel -testületének a településképi véleményezési eljárásról
szóló 20/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése
helyébe a következ rendelkezés lép:
„(1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni minden építési engedélyezési
eljárást megel en, a 2. § (2) bekezdésében felsorolt esetek kivételével.”

2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:
„(1) A településképi véleményezési eljárás az építtet , illetve az általa megbízott tervez (a
továbbiakban együtt: kérelmez ) által a polgármesteri hivatalhoz benyújtott, de a
polgármesterhez címzett, jelen rendelet 1. melléklete szerinti papíralapú kérelemére indul. A
kérelmez legkés bb a kérelem benyújtásáig a véleményezend építészeti-m szaki
tervdokumentációt elektronikus formában feltölti az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított
elektronikus tárhelyre melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít. A bejelentéshez papír
alapú dokumentációt (1 példányban), vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót
kell mellékelni.”

3. §
A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:
„(1) A 4. § (1) bekezdése szerinti kérelem dokumentációnak – a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökr l,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekr l szóló 314/2012. (XI.8.)
kormányrendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – az alábbi munkarészeket is
tartalmaznia kell:
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a)
b)

c)
d)
e)
f)

m szaki leírást a telepítésr l és az építészeti kialakításról,
helyszínrajzot a szomszédos építmények és a meglév , valamint kialakítandó
terepviszonyok részletes ábrázolásával, az építési tevékenységgel érintett ingatlan
és a közterület csatlakozásán a végleges terepkialakítást,
a véleményezés tárgyát képez építési tevékenységt l függ en az érintett építmény
valamennyi homlokzati rajzát,
az érintett építmény, épület alaprajzait és metszeteit,
az építmény vagy a véleményezés tárgyát képez építési tevékenység utcaképi
rajzát, valamint látványtervet vagy fotómontázst,
építési engedélyhez kötött önálló reklámhordozó esetében el - és oldalnézetét.

II. Záró rendelkezések
4. §
(1)
(2)
(3)

E rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba és a hatályba lépést követ napon
hatályát veszti.
E rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti a Rendelet 6. § (5) bekezdés ad)
alpontja.
A rendelet kihirdetésér l a jegyz a helyben szokásos módon gondoskodik.

Székely László
polgármester

Dr. Guba Zsolt
jegyz

Záradék:
A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Páty, 2014. június 26.

Dr. Guba Zsolt
jegyz
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