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ELŐTERJESZTÉS 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2022.   április 13-i ülésére 

 
 

Tárgy: Jászboldogháza Község településképének védelméről szóló 11/2017. (XII.12.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előterjesztő:  
Véleményező bizottság: Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi 
Bizottsága 
Döntéshozatal: Minősített többség! 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 

I. Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 11/2017. (XII.12.) 
önkormányzati rendelete  Jászboldogháza község településképének védelméről rendelet 
módosításának általános indokolása. 

 
A településképi rendelet felülvizsgálatát és módosítását indokolják az ez évi jogszabályváltozások.  
 

2021. július 1 napjával is módosították a településképi törvényt. A módosítás következtében  
a településképi bejelentési eljárás kötelező esetköre kibővült a rendeltetésmódosításokkal. 
Hatáskör módosítás is történt, a településképi ügyekben az önkormányzati hatósági jogkört a 
képviselő-testülethez telepíti, egyúttal lehetőséget biztosít a hatáskör átruházására, melyet a 
településképi rendeletben kell megtenni. Az átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a 
képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A hatáskör átruházást legkésőbb 2021. október 31 
napjáig át kell vezetni a településképi rendeleten. 
A hatáskör átruházás indoka, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a tájékoztatást és 
szakmai konzultációt a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül, a településképi 
bejelentési eljárást 15 napon belül le kell folytatni. Amennyiben a megadott határidő belül 
nem intézkedik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. E határidők tartása a képviselő-
testületi hatáskörében történő eljárás esetében kétséges. 
A törvénymódosítással pontosításra került a településképi követelmények megsértése, 
valamint a rendeltetésváltozás esetén a helyi építési szabályzatban foglaltak megsértése 
esetén követendő eljárás.  
2021. március 1 napjától változtak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
szabályai, melyek módosították a településképi bejelentési eljárás szabályait, valamint a 
rendeltetésváltozása esetén már kötelezővé teszi a bejelentési eljárás lefolytatását.  
Jászboldogháza község hatályos településképi rendeletében a tetőhéjazatra vonatkozó 
előírások minden épületre, építményre vonatkoztak, ennek a  rendelkezésnek a települési 
igények alapján történő módosítása történt meg. 
 

A fenti jogszabályváltozások, valamint települési igény figyelembevételével elkészült a 
településképi rendelet módosításának tervezete, melynek tartalmát illetően előzetesen egyeztetési 
eljárást kellett lefolytatni a TAK egyeztető felületén a jogszabályban meghatározott államigazgatási 
szervekkel, valamint párhuzamosan a partnerségi egyeztetés is el kell végezni az önkormányzat 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendeletében foglaltak szerint.  
A beérkezett vélemények ismertetése: 
A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda JN/40/00166-
2/2022 véleménye alapján a jogszabályi hivatkozások javításra kerültek,  a kért módosítások és 

 



2 
 

pontosítások átvezetésre kerültek. 
A TAK egyeztető felületén a további értesített államigazgatási szervek véleményt nem tettek. 
 
Partnerségi egyeztetés: 
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény, 
valamint a a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-
védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) korm. rendelet alapján  a 
partnerségi egyeztetés elektronikusan megtörtént. A partrnerek 2022. 02.21.. – 2022. 03. 14. között 
tehettek írásbeli véleményt. A partnerségi egyeztetés 2022. 13.16.-án lezárásra került. Az egyeztetés 
ideje alatt írásbeli vélemény  a rendelet – tervezetre nem érkezett. 
A vonatkozó jogszabályok alapján  a rendelet – tervezet egyeztetése megtörtént, a mellékelt 
rendelet tervezetet  jóváhagyásra javaslom. 
 
 
 

II. A rendelet- tervezet részletes indokolása: 
 

1.§-hoz 
Hatásköri szabályt állapít. Az önkormányzati törvény szabályai szerint hatáskör átruházásról 
rendelkezik. A településképi bejelentési, a településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos 
hatásköröket a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 
A polgármester döntésével szemben az önkormányzat képviselő-testületéhez lehet fellebbezni, aki a 
fellebbezésről a benyújtását követő rendes ülésén dönt. 
 

 
 

2.§ 
 
A hatályos rendelet szerkesztési hiba miatti paragrafus számozását javítja. 
 

3.§ 
 
Az épületek külső megjelenésére vonatkozó szabályt pontosítja 
 

4.§ 
 
Településkép bejelentési eljárást egészíti ki  a törvényi előírás szerint. 
 

5.§ 
 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 
 
III. Előzetes hatásvizsgálat 
 
Társadalmi-gazdasági hatása: A hatáskör átruházásnak, tekintettel arra, hogy korábban is 
polgármesteri hatáskörben voltak az eljárások nincs hatása a társadalomra és a gazdaságra. Az külső 
megjelenésére vonatkozó előírás pontosítás lehetővé teszi nem utcaképi elemnek minősülő 
építmények héjazatra vonatkozó korlátozásának feloldását. 
 
Költségvetési hatása: A módosításnak nincs hatása az önkormányzat költségvetésére.  
 
Környezeti, egészségi következményei: A módosításnak nincs környezeti, egészségi 
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következménye 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs. 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A hatáskör változás átvezetésére a törvény által előírt 
legkésőbb 2021. október 31. napja. 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Kormányhivatal 
törvényességi jelzése. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen. 
  
Jászboldogháza,  2022. ………….. 
 
 
 

                                                         
                                                            jegyző 
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Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testület 

……../2022. (……..)  

Önkormányzati rendelete 

 

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő – testületének 
Jászboldogháza Község településképének védelméről  szóló 11/2017. (XII.12.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A §-ában és 57. 
§ (2) és (3) bekezdéseiben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (2) 
bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 43/A § (6) bekezdés c) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró 

- Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda; 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 
- Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály; 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága; 
- valamint 

- Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VII.13.) önkormányzati rendeletében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jászboldogháza Község közigazgatási 
területének belterületén illetve külterületén történő településrendezési eszköz 
tervezésével érintett településrészeken  a lakosság, az érdekképviseleti, a civil és 
gazdálkodó szervezetek, valamint  a községben működő elismert egyházak 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
 
 

1. § 

 

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő – testületének Jászboldogháza község 
településképének védelméről  szóló 11/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelet  (továbbiakban: 
Rendelet) I. Fejezete a következő 2/A alcímmel egészül ki: 
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„2/A. Hatásköri szabályok 

2/A.§ (1) Az e rendeletben szabályozott településképi véleményezési eljárás, településképi 
bejelentési eljárás, a településképi kötelezési eljárásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-
testület a polgármesterre ruházza át. 

(2) A Képviselő-testület az első fokon hozott önkormányzati döntés felülvizsgálati eljárásában a 
fellebbezés benyújtását követő rendes ülésén hozza meg.” 

 

 

2. § 

A Rendelet IV. Fejezet 7.§-a , IV. Fejezet 8.§-ra módosul és minden ezt követő paragrafus száma 
eggyel nagyobb számot kap. 

 

3.§ 
 
A Rendelet IV. Fejezet 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Új lakóépületek építése esetén héjazatként  nem megengedett hullámpala, műanyag 
hullámlemez, trapézlemez, valamint a bitumenes hullám- és zsindelyfedés alkalmazása.” 
 
 
 
 
 
 

4.§ 
 

A Rendelet VI. Fejezet 16.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
„(1) A polgármester a vonatkozó jogszabályi előírások szerint településképi bejelentési eljárást 
folytat le 

a) építési engedélyhez nem kötött és egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek 
sem minősülő építési tevékenység esetén 
aa) településképi szempontból meghatározó területen minden esetben, 
ab) egyéb területen, ha  a tevékenységgel érintett épület hasznos alapterülete eléri vagy 
meghaladja az 500m2-t, 

b) reklámok és reklámhordozók elhelyezése esetén a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően, 

c) építmények rendeltetésváltozása esetén.” 
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Záró rendelkezések 
5. § 

 

E rendelet 2022. ………. napján lép hatályba. 

 
 
 
 
Jászboldogháza,  2022. ............. 
 
 
 
 
 

 
polgármester 

 
jegyző 

 
 



 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.  ….-án tartandó 
ülésére településképi kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatos főépítészi 
feladatok ellátásáról szóló beszámoló tárgyában  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta Kiszelovics Ildikó 
településmérnököt, hogy önkormányzatunknak  a településképi rendeletet módosítsa és az 
ezzel kapcsolatos főépítészi teendőket ellássa. 
A  314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43/B § (3) – (4) bekezdése értelmében a polgármester 
feladata az arculati kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az 
önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület működtetése. Ezzel összefüggésben az 
önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket 
kiértékeli és ismerteti a Képviselő – testülettel. 
 
Főépítészi tájékoztatás: 
 
Jászboldogháza Község településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel 
kapcsolatban 2021. évben  önkormányzati kérés érkezett, mely lakossági kérelmek alapján  a 
településképi rendelet épületek héjazatára vonatkozó rendelkezés pontosítását 
indítványoztak. A településképi rendelet a hatályba lépett magasabbszintű jogszabályok miatt 
is módosításra került, mely hatásköri szabályokat és rendeltetési módra vonatkozó 
szabályokat tartalmaz. 
Egyéb  a településképi arculati kézikönyvet és rendelte érintő módosítási kérelem nem 
érkezett. 
 
Továbbra is lehetőség van amennyiben kérelem érkezik helyi védelem alá vételre, indokolt 
kérelem alapján a településképi rendelt módosítására. Erről minden esetben előzetesen a 
Képviselő – testület dönt. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat 
megvitatni és az alábbi határozati javaslattal elfogadni szíveskedjen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
…../2022.(…....) sz. képviselő-testületi határozat 
településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel kapcsolatos főépítészi 
feladatokkal kapcsolatos tájékoztató tárgyában 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiszelovics Ildikó 
településmérnök, főépítész - a településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel 
kapcsolatos főépítészi feladatok ellátásárára vonatkozó – tájékoztatását elfogadja.  
 
Erről értesül: 
1./ Polgármester 
2./ Jegyző 
3./ Kiszelovics Ildikó településmérnök 
 
Jászboldogháza,  2022. …..   
       polgármester 
 
 

 
 
 



























4 napirend 
 
 
 

Előterjesztés 
 

 
…………../2022. (………….) számú képviselő-testületi határozat  
Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2022. évi tagdíjról   
                  

 
1.) Jászboldogháza Községi Önkormányzatának képviselő-testülete e l f o g a d j a                  

a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.)                            
2022. évi tagdíját az alábbiak szerint:  

 
 A település lakosságszáma (2022. 01. 01) alapján:1712 fő x 10,-Ft/lakos = 17.120, -Ft. 

A település 1,2 lakosra jutó iparűzési adója: (2021 évben 27.110.163,-Ft beszedett 
adóból) 13.200,-Ft kiegészítő tagdíj. 
A tagdíj összege összesen: 30.320,-Ft, azaz Huszonhétezer-egyszázhatvan forint. 
A tagdíj átutalása az alábbi bankszámlaszámra szükséges:  
Takarékbank 69500187-11024202. 
A 2022. évi tagdíj befizetésének határideje: 2022. április 30. 

 
Felelős:  Joó-Kovács Balázs alpolgármester   
 
 

Erről értesülnek:  
1.)  Joó-Kovács Balázs alpolgármester, helyben  
2.)  Kiss Csaba jegyző, helyben 
3.)  Palcsó Szilvia pénzügyi előadó, helyben 
4.)  Farkas Ferenc elnök - Jászsági Önkormányzatok Szövetsége,   

 
 
 

k. m. f. 
 
 

Joó-Kovács Balázs s.k.     Kiss Csaba s.k. 
      alpolgármester                   jegyző 
 
 
 
 
 
 

Kivonat hiteléül: Dalmadi Nándorné 
       jegyzőkönyvvezető 




