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Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A rendeleti javaslat elfogadásához minősített többségű szavazattöbbség 
szükséges. 

 

Előterjesztés 
 



E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:   Javaslat új tervtanácsi rendelet megalkotására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budakalász hatályos tervtanácsi rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanács 

létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 5/2013. (II.01.) 

önkormányzati rendelet. A tervtanácsok működését országos szinten a 

településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) 

Korm. rendelet szabályozza, amelyet az évek során többször módosítottak. A helyi 

rendelet részben ezért is elavult. 

A tervtanács tagjainak szerződése 2022 februárjában lejárt, ezért most egyrészt új 

szerződések megkötése szükséges, másrészt új tervtanácsi tagok felvétele is 

szükségesé vált, amelyhez egyes elavult szabályok már nem alkalmazhatók. 

Az új rendelt tervezet az országos előírásokkal összhangban, a magasabb szinten 

szabályozott témákat nem ismételve készült el. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az új tervtanácsi 
rendeletre vonatkozó rendeleti javaslatot fogadja el. 
 

Rendeleti javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az új, a helyi 

építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról és működéséről szóló rendeletét. 

 
 
 
 
 
Budakalász, 2022. március 9. 
 
 
 
 
 

dr. Göbl Richárd 
   polgármester 

  



Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (III. 24.) 
önkormányzati rendelete 

Budakalász Város Önkormányzat Tervtanácsának létrehozásáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

A Tervtanács illetékessége, feladata, hatálya 
1. § 

(1) Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász közigazgatási területére 
kiterjedő illetékességgel helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtet Budakalász Város 
Önkormányzat Tervtanácsa elnevezéssel (a továbbiakban: Tervtanács). 
(2) A Tervtanács feladata az építészeti-műszaki tervek szakszerű és magas színvonalú 
elősegítése a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus 
alakításának elősegítése és az ezekkel ellentétes hatások mérséklése által. 
 

A Tervtanács jogállása 
2. § 

A Tervtanács szakmai tanácsadó, véleményező testület, amelynek állásfoglalása nem érinti a 
terv elfogadására, jóváhagyására és engedélyezésére jogosult szervek hatáskörét és döntési 
jogkörét, továbbá nem helyettesíti a más jogszabályokban előírt egyeztetési és véleményezési 
kötelezettségeket. 
 

A véleményezendő tervek köre 
3. § 

(1) A Tervtanács megtárgyal minden olyan építészeti-műszaki tervet, amelynek megvitatását 
a) az Önkormányzat főépítésze 
b) a tervező 
c) az építtető 
d) az Önkormányzat valamelyik Bizottsága 
e) a polgármester vagy 
f) bármely önkormányzati képviselő 
véleményezni kér és amit a településkép védelméről szóló rendelet tervtanácsi 
véleményezéshez köt. 
(2) Az Önkormányzat főépítésze feladatkörében - szakmai álláspontjának kialakításához - a 
Tervtanács véleményét igénybe veheti. 
 

A tervtanács szervezete és működése 
4. § 

(1) A Tervtanács elnökből, állandó tagokból és eseti meghívott tagokból álló testület, akik a 
tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal rendelkeznek. A Tervtanács elnöke az Önkormányzat 
főépítésze. 
(2) A Tervtanács elnökének akadályoztatása esetén a Tervtanács ülését az elnök által 
megbízott állandó tag vezeti. Az elnök vagy az általa kijelölt helyettesítő tag feladata a 
meghozott állásfoglalás kiadmányozása. 
(3) A Tervtanács tagjait a Tervtanács elnöke által javasolt, és a szakmai kamara által delegált 
szakmailag elismert és nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek közül a polgármester 
nevezi ki. A felkérés két év időtartamra szól és az meghosszabbítható. 
(4) A két évi időtartam letelte előtt is megszűnik az állandó tervtanácsi tagság, ha 
a) a tagságról az állandó tag lemond, 
b) a Tervtanács elnökének javaslatára a polgármester a felkérést visszavonja. 
(5) A Tervtanács legalább 3 taggal ülésezik, mely létszám a Tervtanács 
határozatképességének feltétele. 



A Tervtanács működésének költsége 
5. § 

(1) A Tervtanács működéséhez szükséges technikai és adminisztrációs feltételek 
biztosításáról a jegyző - az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala útján - gondoskodik. 
(2) A tagok és szakbírálók tiszteletdíjának, illetve szakértői díjának mértéke tervtanácsi 
ülésenként bruttó 8000 Ft alapdíj és tagok esetében tárgyalt napirendi pontonként bruttó 8000 
Ft, szakbíráló esetében szakvéleményenként bruttó 13000 Ft. 

6. § 
(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a településrendezési és az építészeti-
műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
(2) E rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

7. § 
Hatályát veszti a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és 
eljárási szabályairól szóló 5/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet. 

8. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 

Dr. Göbl Richárd    Dr. Deák Ferenc 
polgármester       jegyző 

 
 
 
 
A rendeletet a Képviselő-testület 2022. március ….. napján alkotta meg, kihirdetése 2022. 
március …-én megtörtént. 
 
 
dr. Deák Ferenc 
jegyző  



Az új tervtanácsi rendelet részletes indokolása és hatásvizsgálata 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 
előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 
jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 
megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, 
indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése.  
 
 
Az új tervtanácsi rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendelet elfogadása a településen építkezők, építész tervezők munkájára van hatással, 

elsősorban a nagyobb volumenű építések esetén (intézmények, középületek, kereskedelmi 

gazdasági épületek, 2-nél több lakásos lakóépületek), de kisebb épület esetén is, ha az tájképi, 

településképi, építészeti szempontból egyedi helyzetű.  

Gazdasági, költségvetési hatása, hogy a tervtanács tagjainak díjazását a költségvetésben 

biztosítani kell. 

Az új tervtanácsi rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A tervtanács az építészeti tervek jobb színvonalát, településképi illeszkedését, építészeti 

minőségét hivatott képviselni, elősegíteni, mely által a város arculatára és környezeti 

állapotára gyakorolt hatása is érzékelhető. Közvetlen egészségi következményei nincsenek. 

Az új tervtanácsi rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet elfogadásának adminisztratív feladatokat befolyásoló hatása nincs, a feladatokat 

az érintett kollégák eddig is ellátták. 

Az új tervtanácsi rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

A jogszabály elfogadásának elmaradása esetén az önkormányzat nem követ el mulasztásos 

jogszabálysértést, tekintettel arra, hogy Budakalász rendelkezik érvényes és hatályos 

tervtanácsi rendelettel. A megalkotandó új rendelet szükségességét a folyamatosan változó 

jogszabályi környezettel való összhang megteremtése indokolja. 

Az új tervtanácsi rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 

Az új tervtanácsi rendelet alkalmazásához a szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
 

Budakalász Város településképi értékeinek védelme és a településkép harmonikus 
alakításának elősegítése érdekében Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Budakalász közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel helyi építészeti-műszaki 
tervtanácsot működtet Budakalász Város Önkormányzat Tervtanácsa elnevezéssel. 

 
 

2. §-hoz 
 

E rendelet alkalmazásában meghatározza a Tervtanács jogállását. 
 
 
 

3.-4. §-hoz 
 

A véleményezendő tervek körét, valamint a tervtanács szervezetét, működését és 
határozatképességét megállapító rendelkezést tartalmaz. 

 
 
 

5. §-hoz 
 

A tervtanácsi tagok és szakbírálók tiszteletdíjának, illetve szakértői díjának mértékét 
megállapító rendelkezést tartalmaz. 

 
 
 

6. §-hoz 
 

Hatályba léptetéshez és a korábbi szabályozás hatályvesztéséhez kapcsolódó 
rendelkezéseket tartalmaz, az új rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 


