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Mezőkovácsháza  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  épített  környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (6) bekezdés 3.
pontjában,  valamint  7.  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján,  Magyarország
Alaptörvénye  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában,  valamint  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv. 13.  §  (1)  bekezdés  1.  pontjában
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1.  §  A rendelet  célja  Mezőkovácsháza  város  vonatkozásában  azon  –  jogszabályban
építésügyi  hatósági  engedélyhez  nem  kötött  –  építési  tevékenységek,
rendeltetésváltozások  és  reklámelhelyezések  körének  meghatározása,  amely
tevékenységek  megkezdéséhez  településképi  bejelentési  eljárás  szükséges,
továbbá az eljárás részletes szabályainak meghatározása.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya Mezőkovácsháza város közigazgatási területén belül a település
belterületére terjed ki, kivéve a 3. § 2. pontját. 

II. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

3. A településképi bejelentéshez kötött eljárások

3. § A  polgármester  településképi  bejelentési  eljárást  folytat  le  az  alábbi
tevékenységek  esetén  amennyiben  azok  megvalósulása  érinti  a  településképet,
illetve közterület felé néző, vagy onnan látható elhelyezéssel készül el:

1. Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-
elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.

2. Az  épület  utcai  homlokzatához  illesztett  elő-tető,  védőtető,
ernyőszerkezet  építése  a  település  frekventált  utcáiban  (Árpád  utca,
Alkotmány  utca  és  Táncsics  utca)  ha  ehhez  az  épület  tartószerkezetét
nem  kell  megváltoztatni,  átalakítani,  megbontani,  kicserélni,
megerősíteni vagy újjáépíteni.

3. Épület  vagy  az  abban  található  önálló  rendeltetési  egységek
rendeltetésének megváltoztatása.

4. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek
mérete  az  építési  tevékenység  után  sem haladja  meg a  nettó  20,0  m2

alapterületet.
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5. Nem emberi  tartózkodásra szolgáló építmény közterületi  határvonalon,
vagy attól 10 méteren belüli építése, bővítése, melynek mérete az építési
tevékenység után sem haladja meg a nettó  50 m3 térfogatot  és 3,0 m
gerincmagasságot. 

6. Önálló reklámtartó építmény építése,  meglévő felújítása,  helyreállítása,
átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az
építési tevékenység után sem haladja meg
a. beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
b. beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot. 

7. Szobor,  emlékmű,  kereszt,  emlékjel  építése,  elhelyezése,  ha  annak  a
talapzatával együtt mért magassága eléri az 1,5 métert, de nem haladja
meg a 6,0 m-t.

8. Növénytermesztésre  szolgáló  üvegház  építése,  bővítése,  meglévő
felújítása,  helyreállítása,  átalakítása,  korszerűsítése,  megváltoztatása,
melynek  legmagasabb  pontja  az  építési  tevékenység után  sem haladja
meg
a. beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b. beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.

9. Közterületen nem építési engedélyköteles pavilon, vendéglátóipari terasz
építése, elhelyezése.

10. Közterülettel  határos  kerítés,  és  kerti  építmény  (lábon  álló  kerti  tető)
építése,  meglévő  felújítása,  helyreállítása,  átalakítása,  korszerűsítése,
bővítése.

4. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása

4. § (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott –
papíralapú  –  bejelentésre  indul.  A  bejelentéshez  1  példány  papíralapú
dokumentációt  és  a  dokumentációt  tartalmazó  digitális  adathordozót  kell
mellékelni. 

(2) A bejelentésnek és a dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – 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:
Korm. r.) 23. § (2) – (3) bekezdésben rögzítetteket kell tartalmaznia.

5. §. Az igazolás érvényességi ideje az igazolás kiállításának dátumától számítva 1 év.

6.  § (1)  A  polgármesternek  a  településképi  bejelentéssel  kapcsolatos  döntését  a
Polgármesteri Hivatal műszaki irodája és a települési főépítész készíti elő
a Korm. r. 24. §-ában foglaltak szerint. 

(2)  A kérelem  beérkezésétől  számított  3  munkanapon  belül  a  műszaki  iroda  a
kérelmet digitális formában megküldi a főépítésznek. A főépítész a véleményét
digitális formában a kérelem általa történő átvételétől számított 3 munkanapon
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belül  küldi  vissza.  A  műszaki  iroda  a  főépítész  véleménye  alapján,  azzal
megegyező tartalommal szövegezi meg az igazolást.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § (1) A jelen rendelet 2014. július 3-án lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban
lévő településképi bejelentési eljárások esetében is alkalmazni kell.

(2) Jelen  rendelet  hatályba  lépésével  egy  időben  hatályát  veszti  a  településképi
bejelentési eljárásról szóló 13/2013. (IV. 30.) sz. önkormányzati rendelet.

Mezőkovácsháza, 2014. június 26. 

 Csepreghy Elemér Izsákné Hetényi Valéria
     alpolgármester        jegyző  
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I N D O K O L Á S 

a 11/2014. (VII. 02.) sz. önkormányzati rendelethez

Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontja  értelmében  a  helyi
önkormányzat  a  helyi  közügyek  intézése  körében  törvény  keretei  között  rendeletet
alkot.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
62. § (6) bekezdés 3. pontjában szereplő, illetve az Étv. 6/A. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás  alapján  a  helyi  képviselő-testület  rendeletében  szabályozottan  a
polgármester  településképi  bejelentési  eljárást  folytathat  le  az  építésügyi  hatósági
engedélyhez  nem  kötött  építési  tevékenységek,  reklámelhelyezések  és
rendeltetésmódosítások tekintetében.

Részletes indokolás
1. §-hoz 
A helyi szabályozás célját ismerteti.

2. §-hoz
A rendelet hatályát szabályozza. 

3. §-hoz 
Az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló  312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  1. számú
mellékletében felsorolt  építési  munkák közül tételesen felsorolja  azokat  melyek csak
településképi bejelentési eljárás alapján végezhetők.

4. §-hoz
Tartalmazza  a  településképi  bejelentési  eljárás  lefolytatásának  előírásait.  Ismerteti  a
benyújtandó kérelem tartalmi követelményeit. 

5. §-hoz
Ismerteti a kiadott igazolás érvényességének időtartamát.

6. §-hoz
Szabályozza a kérelem elbírálásának folyamatát, megnevezi az előkészítésben résztvevő
szervezeti egységet, személyeket.

7. §-hoz
Tartalmazza  a  hatálybalépés  dátumát,  illetve  azt,  hogy rendelkezéseit  a  folyamatban
lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

A rendeletet 2014. július 2-án kihirdettem.

Mezőkovácsháza, 2014. július 2.

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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