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III. Építésügyi, területfejlesztési és kulturális örökségvédelmi ágazat 
1. A hivatal ügyintézője építésügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  A tervtanács tagja az építésügyi és az 

építésüggyel összefüggő szakmagyakor-

lási tevékenységekről szóló kormány-

rendeletben meghatározott mesterfoko-

zatú képzésben szerzett szakképzettség-

gel (korábban egyetemi végzettséggel) 

és legalább öt éves szakmai gyakorlattal 

rendelkező, vagy a régészeti örökséggel 

és a műemléki értékkel kapcsolatos 

szakértői tevékenységről szóló kor-

mányrendelet alapján szakértőként nyil-

vántartásba vett természetes személy 

lehet. 

 * * * * * 252/2006. (XII.7) 

Korm. rend. 5. § (1) 

 

2.  Területi építészeti-műszaki tervtanács 

feladata, hogy véleményezze 

a) a főpolgármester településképi véle-

ménye hiányában a fővárosi helyi építé-

szeti örökségvédelem alatt 

aa) álló területen az építéssel érintett te-

lek közterülettel határos, vagy a telek 

közterületi határához legközelebb, de 

legfeljebb 20 méterre álló új épület épí-

téséhez vagy ilyen helyen álló meglévő 

épület településképet érintő felújításá-

hoz, átalakításához, bővítéséhez, továb-

bá 

ab) nem álló területen fővárosi helyi 

építészeti örökségvédelem alatt álló 

épület településképet érintő felújításá-

hoz, átalakításához, bővítéséhez szük-

séges építészeti-műszaki dokumentáci-

ót, 

b) az építésügyi és építésfelügyeleti ha-

tósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgál-

tatásról szóló kormányrendeletben 

meghatározott esetekben a másodfokú 

építésügyi hatóság megkeresésére az 

első fokú eljárásban a döntés alapjául 

szolgáló, az önkormányzat polgármeste-

re által - a helyi építészeti-műszaki terv-

tanács szakmai álláspontjára alapozott - 

 * * * *  252/2006. (XII.7) 

Korm. rend. 9. § (4) a) 

- c) 
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véleményezett építészeti-műszaki do-

kumentációt, továbbá 

c) a polgármester településképi vélemé-

nyezési eljárása hiányában a világörök-

ségi területen a több, egy tájegységet 

képező település közigazgatási területén 

új épület építéséhez, meglévő épület 

bővítéséhez, valamint a településképet 

érintő homlokzati felújításához vagy át-

alakításához szükséges építészeti-

műszaki dokumentációt. 

3.  Településtervező feladata az önkor-

mányzat döntései, megbízása és a jog-

szabályok, szabványok és szakmai sza-

bályok figyelembevételével az 1. mellék-

let szerinti dokumentáció elkészítése. 

 * * * * * 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. rend. 14. § (2) 
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