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IV. Építésügyi, területfejlesztési és kulturális örökségvédelmi ágazat 
1. A polgármester építésügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Véleményt adhat a jogszabályban meg-

határozott építésügyi hatósági enge-

délykérelemhez jogszabályban megha-

tározott esetekben és módon. 

  * * * * 1997. évi LXXVIII. tv. 

6/A. § (2) a) 

 

2.  Településképi bejelentési eljárást foly-

tathat le az építésügyi hatósági enge-

délyhez nem kötött építési tevékenysé-

gek, reklámelhelyezések és rendelte-

tésmódosítások tekintetében. 

  * * * * 1997. évi LXXVIII. tv. 

6/A. § (2) b) 

 

3.  Gondoskodik 

a) a településrendezési eszközök nyil-

vánosságáról, 

b) amennyiben ennek az információ-

technológiai feltételei fennállnak, a te-

lepülésrendezési eszközöknek az ön-

kormányzat honlapján való közzétételé-

ről, valamint 

c) az egyes ingatlanokkal kapcsolatos 

településrendezési követelményekről 

adandó tájékoztatásról. 

 *   * * 1997. évi LXXVIII. tv. 

8. § (4) 

 

4.  Gondoskodik a közös helyi építési sza-

bályzatra és településrendezési tervekre 

vonatkozó véleményezési eljárás lefoly-

tatásáról. 

 * * * * * 1997. évi LXXVIII. tv. 

15. § (2) 

5.  Beépítési kötelezettséget állapíthat meg 

a beépítetlen építési telkekre meghatáro-

zott időn belüli önkormányzati hatósági 

döntésében a tervszerű telekgazdálkodás, 

a beépítés helyes sorrendje és a telepü-

léskép előnyösebb kialakítása érdekében. 

 * * * * * 1997. évi LXXVIII. tv. 

29. § (2) 

6.  Településkép javítása érdekében az azt 

rontó állapotú építmények meghatározott 

időn belüli helyrehozatali kötelezettségét 

írhatja elő önkormányzati hatósági dön-

tésében. Az önkormányzat e kötelezett-

ség teljesítéséhez anyagi támogatást 

nyújthat. Határozathozatal helyett ható-

sági szerződést köthet az ügyféllel. 

 * * * * * 1997. évi LXXVIII. tv. 

29. § (3) 
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7.  Önkormányzati hatósági döntésében a 

közérdekű környezetalakítás céljából az 

ingatlan növényzettel történő meghatá-

rozott módon és időn belüli beültetési 

kötelezettségét írhatja elő. Ha e kötele-

zettség teljesítése az ingatlan rendeltetés-

szerű használatához szükséges mértéket 

meghaladó ráfordítást igényel, az ön-

kormányzatnak a tulajdonos költségeit 

polgármestere önkormányzati hatósági 

döntésében meghatározott mértékben 

kell megtérítenie. 

 * * * * * 1997. évi LXXVIII. tv. 

29. § (4) 

8.  Építésügyi engedélyezési eljárást meg-

előzően véleményt adhat a jogszabály-

ban meghatározott építésügyi hatósági 

engedélykérelemhez (a továbbiakban: 

településképi véleményezési eljárás) 

 * * * * * 2016. évi LXXIV. tv. 8. 

§ (2) b) pont 
 

 

9.  Településképi bejelentési eljárást foly-

tathat le az építésügyi hatósági enge-

délyhez nem kötött és az Étv. 33/A. §-a 

szerinti egyszerű bejelentéshez kötött 

építési tevékenységnek sem minősülő 

építési tevékenységek, valamint a ren-

deltetésmódosítások tekintetében, to-

vábbá településképi bejelentési eljárást 

folytat le a reklámok és reklámhordo-

zók elhelyezése tekintetében. 

 * * * * * 2016. évi LXXIV. tv. 8. 

§ (2) c) pont 
 

10.  Településképi kötelezést adhat ki és bír-

ságot szabhat ki, ide nem értve a reklám-

hordozók és reklámok jogellenes elhe-

lyezésével kapcsolatos, valamint a tele-

pülésképi bírságot. 

 * * * * * 2016. évi LXXIV. tv. 8. 

§ (2) d) pont 

 

 

11.  Építésügyi engedélyezési eljárást meg-

előzően, településképi véleményezési 

eljárásban - a megkeresés beérkezésétől 

számított 15 napon belül, a településké-

pi követelmények teljesítésével kapcso-

latban - véleményt adhat a 8. § (3) be-

kezdése szerinti kormányrendeletben 

meghatározott építésügyi hatósági en-

gedélykérelemhez. 

 * * * * * 2016. évi LXXIV. tv. 9. 

§ (1) 

 

12.  Fővárosi helyi építészeti értékvédelem  *     2016. évi LXXIV. tv.  
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alá vont építmény, illetve a fővárosi ön-

kormányzat által közvetlenül igazgatott 

területen lévő építmény esetében a fő-

városi önkormányzat főpolgármestere 

adhat véleményt.    

9. § (2) 

 

13.  Településképi követelmények érvénye-

sítésére és a településkép-védelmi fela-

datok ellátása érdekében szakmai ta-

nácsadó testületként helyi építészeti-

műszaki tervtanácsot működtethet. 

 * * * * * 2016. évi LXXIV. tv. 9. 

§ (4) 

 

14.  Településképi bejelentési eljárást 

a) folytathat le az Étv. 57/F. § hatálya 

alá nem tartozó, hatósági engedélyhez 

és az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű 

bejelentéshez nem kötött építési tevé-

kenységek és az Étv. 57/F. § hatálya alá 

nem tartozó rendeltetésmódosítások, 

b) folytat le a reklámok és reklámhor-

dozók elhelyezése 

tekintetében. 

 * * * * * 2016. évi LXXIV. tv. 

10. § 

 

15.  Ha az ingatlan tulajdonosa a település-

képi rendeletben foglalt településképi 

követelményeket megsértette, figyel-

meztetést tartalmazó döntésében az ingat-

lantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és vég-

zésben megfelelő határidőt biztosít a – megfelelő 

határidő biztosításával – felhívja a jog-

sértőt a jogszabálysértés megszünteté-

sére. 

 * * * * * 2016. évi LXXIV. tv. 

11. § (1) 

módosította: 2020. évi 

CLXVIII. törvény 155. 

§ (3) 

hatályba lépett: 2021. január 8. 

16.  Az (1) bekezdés szerinti határidő ered-

ménytelen eltelte esetén, az önkormány-

zat polgármestere (főpolgármester) tele-

pülésképi kötelezés formájában – ön-

kormányzati hatósági döntéssel – a tele-

pülésképi követelmények teljesülése ér-

dekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, 

építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontásá-

ra a jogsértőt a településképi követelmé-

nyek teljesítésére kötelezi, egyidejűleg – 

ha a (3) bekezdés szerint a településképi rendelet 

lehetőséget biztosít településkép-védelmi 

bírság kiszabására – az ingatlantulajdonost a kö-

telezettet településkép-védelmi bírság 

megfizetésére is kötelezi. 

* * * * * * 2016. évi LXXIV. 

tv.11. § (2) 

módosította: 2020. évi 

CLVIII. törvény 155.§ 

(3) 

hatályba lépett: 

2021. I. 7. 
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A településkép-védelmi bírság közigaz-

gatási bírságnak minősül, melynek legki-

sebb összege 100 000 Ft. 

17.  Településképi szakmai konzultáció az 

önkormányzati főépítész, illetve ameny-

nyiben önkormányzati főépítész folya-

matos foglalkoztatására nem kerül sor, a 

polgármester feladata. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 25. § 

 

18.  Építési tevékenységgel érintett telek he-

lye szerinti település polgármestere te-

lepülésképi véleményezési eljárást foly-

tathat le e rendelet eljárási szabályai 

szerint. 

a) az építésügyi és építésfelügyeleti ha-

tósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgál-

tatásról szóló kormányrendeletben 

meghatározott, a (2) bekezdés szerinti 

engedélyezési eljárásokat megelőzően, 

amelynél a településrendezési és építé-

szeti-műszaki tervtanácsokról szóló 

kormányrendelet szerinti területi és 

központi építészeti-műszaki tervtanács-

nak nincs hatásköre, továbbá 

b) ha az eljárás lefolytatásának részletes 

szabályairól az önkormányzat rendeletet 

alkotott, amelyben meghatározta, hogy 

ba) véleményét mely esetekben alapoz-

za önkormányzati főépítész vagy helyi 

építészeti-műszaki tervtanács szakmai 

álláspontjára, 

bb) melyek a véleményezés részletes 

szempontjai. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26. § (1) 

 

19.  Építmény építésére, bővítésére, telepü-

lésképet érintő átalakítására irányuló 

építési, összevont vagy fennmaradási 

engedélyezési eljáráshoz, valamint az 

összevont telepítési eljárás integrált épí-

tési engedélyezési szakaszához adhat 

településképi véleményt. 

 *     314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26. § (2) 

. 

20.  A fővárosban a fővárosi helyi egyedi 

védelem alá vont építmények esetében 

az első fokú építésügyi hatósági eljárás-

 * *  * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26. § (2) 
  



5 

 

Polgármester Építésügyi, területfejlesztési és kulturális örökségvédelmi ágazat 2021 0331 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

hoz, valamint az összevont telepítési 

eljárás integrált építési engedélyezési 

szakaszához településképi véleményt 

adhat. 

21.  Kikérheti a településképi véleményezési 

eljárás során az állami főépítészi hatás-

körben eljáró fővárosi és megyei kor-

mányhivatal szakmai véleményét, ha a 

települési önkormányzat nem alkalmaz 

önkormányzati főépítészt vagy nem 

működtet helyi építészeti-műszaki terv-

tanácsot,. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26/A. § 

(4b) 

 

 

22.  Településképi véleménye kialakítása 

során érdemben vizsgálja a kormányhi-

vatal szakmai véleményét, amelyet te-

lepülésképi véleményével egyidejűleg, 

annak mellékleteként megküld a véle-

ményt kérő részére is. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26/A. § 

(4b) 

 

23.  Településképi véleményében 

a) engedélyezésre - feltétel meghatáro-

zásával vagy feltétel nélkül - javasolja a 

tervezett építési tevékenységet, vagy 

b) engedélyezésre nem javasolja a ter-

vezett építési tevékenységet, ha 

ba) a kérelem vagy melléklete nem felel 

meg az e rendeletben meghatározottak-

nak, vagy 

bb) a (4) bekezdés szerinti szakmai 

álláspont a tervezett építési 

tevékenységet nem támogatja. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26/A. § 

(5) 

 

24.  Településképi bejelentési eljárást folytat-

hat le – a műemléket vagy műemléki terü-

letet érintő, az örökségvédelmi hatóság-

hoz történő bejelentéshez vagy örökség-

védelmi engedélyhez kötött tevékenység, 

valamint az (1a) és az (1c) bekezdés kivé-

telével – 

a) az építésügyi és építésfelügyeleti ha-

tósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgál-

tatásról szóló kormányrendeletben épí-

tési engedélyhez, vagy 

b) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26/B. § 

(1) 

módosította: 

677/2020. (XII. 28.) 

Korm. rend. 29. § 
hatályba lépett: 2021. március 

2. 
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bejelentéshez nem kötött azon építési 

tevékenységek tekintetében, melynek 

megkezdését, 
b) azon építmények rendeltetésének megváltoztatása 

tekintetében, melyek rendeltetésének megváltoztatá-

sát a települési önkormányzat - az e rendeletben 

foglaltak szerint - településképi rendele-

tében bejelentési eljárás lefolytatásához 

kötötte, és az eljárás részletes szabályai-

ról ebben rendelkezett. 

25.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Településképi bejelentési eljárást folytat 

le – a településképi rendeletben megha-

tározott részletes eljárási szabályok sze-

rint – a reklámok és reklámhordozók elhelyezése 

tekintetében 
a) az építmények rendeltetésének módo-

sítása vagy rendeltetési egysége számá-

nak megváltozása (a továbbiakban 

együtt: rendeltetésváltozás) tekinteté-

ben, és 

a) b) a reklámok és reklámhordozók el-

helyezése tekintetében a reklám-

elhelyezési kormányrendeletben szerep-

lő általános elhelyezési, és a település-

képi rendeletben szereplő különös tele-

pülésképi követelmények vagy b) - kü-

lönös településképi követelmények 

meghatározásának hiányában - a rek-

lám-elhelyezési kormányrendeletben 

szereplő általános elhelyezési követel-

mények érvényesítése érdekében. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26/B. § 

(1a) 

módosította: 

677/2020. (XII. 28.) 

Korm. rend. 29. § 
hatályba lépett: 2021. március 

2. 
 

 

26.  A polgármester nem folytat le telepü-

lésképi bejelentési eljárást az építésügyi 

és építésfelügyeleti hatósági eljárások-

ról és ellenőrzésekről, valamint az épí-

tésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

kormányrendeletben építési engedély-

hez és az Étv. 33/A. §-a szerinti egysze-

rű bejelentéshez nem kötött kutatási, 

vizsgálati, kiállítási célt szolgáló és lakó 

rendeltetést bemutató épület építése ese-

tében. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26/B. § 

(1c) 
 

27.  A bejelentés tartalmazza: 

a) a bejelentő nevét, 

b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26/B. § 
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székhelyét, 

c) a folytatni kívánt építési tevékenység, 

reklám, illetve reklámhordozó elhelye-

zése vagy rendeltetésváltoztatás megje-

lölését, 

d) a tervezett építési tevékenység, rek-

lámok, reklámhordozók vagy rendelte-

tésváltoztatás helyét, a telek helyrajzi 

számát, 

e) az építési tevékenység elvégzése, a 

rendeltetésváltozás megvalósítása vagy 

a reklámok, reklámhordozók elhelyezé-

sének tervezett időtartamát. 

(2) 

 

 

28.  Településképi bejelentési eljárásban az 

általános közigazgatási rendtartásról 

szóló törvény szerinti jogszerű hallga-

tásnak van helye. 

A bejelentési eljárásban az eljárás szü-

netelésének nincs helye. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26/B. § 

(4) – (5) 

 

29.  A bejelentést követően, az Ákr. szerinti 

teljes eljárásban a településkép védel-

méről szóló 2016. évi LXXIV. törvény-

ben meghatározott határidőn belül 

a) a tervezett építési tevékenységet, rek-

lám és reklámhordozó elhelyezését 

vagy rendeltetésváltoztatást tudomásul 

veszi, 

b) megtiltja az építési tevékenységet, 

reklám és reklámhordozó elhelyezését 

vagy rendeltetésváltoztatás megkezdé-

sét, és figyelmezteti a bejelentőt a tevé-

kenység bejelentés nélküli elkezdésének 

és folytatásának jogkövetkezményei-

re,vagy 

c) megszünteti az eljárást, ha a kérelem 

és melléklete nem felel meg a 26/B. § 

(2) és (3) bekezdésében meghatározott 

követelményeknek, vagy az eljárás oka-

fogyottá válik. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26/C. § 

(1) 
 

30.  Kérelemre, amennyiben az építmény az országos 

építésügyi követelményeknek és a helyi építési sza-

bályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle 

alapján – az ingatlan-nyilvántartásban történő átveze-

tés céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizo-

nyítványt állít ki arról, hogy az építési engedélyhez, 

egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelen-

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 

26/C. § (2) 
hatályon kívül helyezte: 
677/2020. (XII. 28.) Korm. 

rend. 33. § c) pontja. 
hatályát veszti: 
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téshez nem kötött, 2012. december 31. után épített 

építmény felépült. 
2021. március 2. 

31.  Kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az 

örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság 

engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építmé-

nyen belüli rendeltetési egység az országos építés-

ügyi követelményeknek, valamint a helyi építési sza-

bályzatnak valamint a helyi építési szabályzatnak 

megfelel, megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban 

történő átvezetés céljából – hatósági bizonyítványt 

állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési 

egység rendeltetésének és a rendeltetési egységek 

számának és a rendeltetési egységek számának meg-

változtatásáról. 

      314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 

26/C. § (3) 
 

 
hatályon kívül helyezte: 
677/2020. (XII. 28.) Korm. 

rend. 29. § 
hatályát veszti: 2021. március 

2. 

32.  Kérelemére, ha a rendeltetésváltozás 

megfelel a helyi építési szabályzatban 

foglalt követelményeknek, – az ingatlan-

nyilvántartásban történő átvezetés cél-

jából – 15 napon belül hatósági bizo-

nyítványt állít ki az építmény, valamint 

az építményen belüli önálló rendeltetési 

egység rendeltetésének és a rendeltetési 

egységek számának módosításáról és új 

rendeltetéséről, valamint az építmény 

rendeltetési egységei számának megvál-

tozásáról és az új rendeltetésszámáról. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26/C. § 

 

módosította: 

677/2020. (XII. 28.) 

Korm. rend. 29. § 
hatályba lép: 2021. március 2. 
 

33.  Ellenőrzi a bejelentési kötelezettség tel-

jesítését és a bejelentett tevékenység 

folytatását, és ha bejelentési eljárás le-

folytatásának elmulasztását észleli, a 

tevékenység folytatását a bejelentési el-

járás során megtiltotta vagy azt tudomá-

sul vette, de attól eltérő végrehajtást ta-

pasztal, 

a) a 26/E. § szerint jár el, vagy 

b) reklám, reklámhordozó elhelyezése 

esetén 15 napon belül értesíti a fővárosi 

és megyei kormányhivatalt. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26/D. § 

 

34.  Kötelezési eljárást folytat le, és szükség 

esetén kötelezést bocsát ki - hivatalból 

vagy kérelemre - a Tvtv. 11. §-a szerint, 

önkormányzati rendeletben meghatáro-

zott településképi követelmények telje-

sítése érdekében az Ákr. szabályai alap-

ján. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26/E. § 
 

35.  Dönt a településkép-védelmi bírság ki-  * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 
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szabása esetén a 2017. évi CLXXIX. 

törvény alapján annak összegéről. A 

bírságot az önkormányzat számlájára 

kell átutalási megbízással teljesíteni, 

vagy készpénz-átutalási megbízással 

postai úton befizetni. 

Korm. rend. 26/F. § 

 

36.  A koncepciót, a stratégiát, a település-

rendezési eszközöket, a kézikönyvet és 

a településképi rendeletet a polgármes-

ter, illetve a főpolgármester egyezteti a 

partnerségi egyeztetés szerinti érintet-

tekkel, a 9. melléklet szerinti érintett ál-

lamigazgatási szervekkel, - a kézikönyv 

és a településképi rendelet kivételével - 

az érintett területi és települési önkor-

mányzatokkal. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 28. § (1) 

 

37.  Településrendezési eszköz, a koncep-

ció, a stratégia, a kézikönyv és a telepü-

lésképi rendelet készítése, illetve módo-

sítása előtt írásban kérelmezheti a föld-

mérési és térinformatikai államigazga-

tási szervnél az Étv. 13/A. §-a, az ingat-

lan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 

CXLI. törvény 72. § (6) bekezdése, va-

lamint a földmérési és térképészeti te-

vékenységről szóló 2012. évi XLVI. 

törvény 6. § (20) bekezdése alapján, a 

13. melléklet szerinti adatbázisok és 

adatok szolgáltatását. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 28/A. § 

 

38.  Előzetes tájékoztató keretében a (3) be-

kezdés szerint, a koncepció, a stratégia, 

a településrendezési eszközök, a kézi-

könyv és a településképi rendelet tekin-

tetében az önkormányzati rendelet part-

nerségi egyeztetési szabályai szerinti 

helyen és módon tájékoztatja a partne-

reket. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend.    29/A. § 

 

39.  Ha az örökségvédelmi hatáskörben eljá-

ró fővárosi és megyei kormányhivatal 

által megállapított követelményekkel 

nem ért egyet, vagy álláspontja szerint 

az nincs összhangban az előzetes adat-

szolgáltatás tartalmával, akkor a véle-

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend.    38/A. § 

(1) 
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ménynek a települési önkormányzattal 

történő közlését követő 15 napon belül 

a polgármester szakmai egyeztetést 

kezdeményezhet. 

40.  Az egyeztetés eredménytelensége ese-

tén az egyeztetést követő 8 napon belül 

a kulturális örökség védelméért felelős 

miniszternél a kormányhivatal vélemé-

nyének felülvizsgálatát kezdeményez-

heti. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend.    38/A. § 

(1) 

 

41.  Tárgyalásos eljárás esetén a település-

rendezési eszköz tervezetét a végső 

szakmai véleményezési szakasz kezde-

ményezése előtt véleményezteti a part-

nerekkel a 29/A. § szerint. A beérkezett 

véleményeket ismerteti a képviselő-

testülettel - a döntés átruházása esetén a 

döntésre jogosulttal -, amelyek elfoga-

dásáról vagy el nem fogadásáról a kép-

viselő-testület, illetve átruházás esetén a 

döntésre jogosult dönt. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 42. § (1) 

 

42.  Kézikönyv és településképi rendelet el-

készítésének, módosításának megkez-

déséről a társadalmi bevonás keretében 

a 29/A. § (1) bekezdése és a 29/A. § (4) 

bekezdés a) pontja szerint tájékoztatja a 

partnereket. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 43/A. § 

(2) 

 

43.  Adatszolgáltatási kérelmet küld a 9. 

mellékletben szereplő azon államigaz-

gatási szerveknek, amelyek adatai szük-

ségesek a kézikönyv kidolgozásához. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 43/A. § 

(2) 

44.  Elfogadott kézikönyvet és településképi 

rendeletet, illetve ezek módosítását az 

elfogadást követő 15 napon belül 

a) rövid, közérthető összefoglaló kísére-

tében közzéteszi: 

aa) az önkormányzati honlapon hirdet-

ményben és 

ab) az önkormányzati hivatalban nyom-

tatásban, és 

b) megküldi hitelesített pdf és szer-

keszthető digitális formátumban az el-

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 43/B. § 

(2) 
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fogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt 

ba) a Lechner Tudásközpontba, 

bb) az állami főépítészi hatáskörében 

eljáró fővárosi és megyei kormányhiva-

talnak, 

bc) a fővárosi és megyei kormányhiva-

tal járási (fővárosi kerületi) hivatala épí-

tésügyi osztályának, vagy 

c) a megküldés helyett szerkeszthető 

digitális formátumban a jegyzőkönyv-

vel együtt mint elektronikus úton hitele-

sített dokumentumot elérhetővé teszi a 

b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szer-

veknek. 

45.  Településrendezési tervtanácsi véle-

ményt kérhet a készülő településrende-

zési eszközről a településrendezési eljá-

rás közbenső véleményezési szakaszát 

megelőzően. 

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

Korm. rend. 8. § (2) 

46.  Véleményt nyilvánít 8 napon belül a te-

rületi építészeti-műszaki tervtanács vé-

leményezési eljárása során a tervnek a 

településképi követelményekkel történő 

megfeleléséről. 

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

Korm. rend. 9. § (5) 

47.  Tervtanácsi, központi és a területi építé-

szeti-műszaki tervtanácsi tárgyaláson 

minden esetben meghívottként, tanács-

kozási joggal, szavazati jog nélkül vesz 

részt: 

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

Korm. rend. 13. § (4) 

ca), e) 

2. A polgármester területfejlesztéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 
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  m f fk mjv v k  

1.  Regionális területfejlesztési konzultációs 

fórumot működtetnek az egy régió terü-

letén működő megyei közgyűlések elnö-

kei, ha a régió a főváros területét is ma-

gában foglalja, akkor a megyei közgyű-

lés elnöke és a főpolgármester. 

* *     1996. évi XXI. tv. 

14/A. § (1) 

2.  Regionális területfejlesztési konzultációs * *     1996. évi XXI. tv. 
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fórum 

a) eljár a regionális döntést, állásfogla-

lást, véleményezést igénylő ügyekben, 

b) összehangolja a megyei önkormány-

zatok döntéshozatalát, 

c) képviseli a megyei önkormányzatok 

egyező döntését, mint a régió álláspont-

ját, 

d) javaslatot tesz a Kormánynak a Régi-

ók Bizottságában (CoR) a régiót képvi-

selő tag személyére. 

14/A. § (2) 

3.  Regionális területfejlesztési konzultációs 

fórum munkaszervezettel nem rendelke-

zik, titkársági feladatait az illetékes me-

gyei (fővárosi) közgyűlések megegyezé-

se szerinti megyei (fővárosi) önkor-

mányzati hivatal látja el. 

* *     1996. évi XXI. tv. 

14/A. § (3) 

4.  Tagja a térségi fejlesztési tanácsnak. *      1996. évi XXI. tv. 15. § 

(1) 

5.  Rendeletben meghatározott kötelezett-

ségek teljesítése érdekében, a közigaz-

gatási hatósági eljárásról és szolgálta-

tásról szóló törvény szabályai alapján - 

hivatalból vagy kérelemre - kötelezési 

eljárást folytat le az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. 

évi LXXVIII. törvény (Étv.) 29. § (6) 

bekezdésében meghatározott esetkör-

ben. 

  * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 26. § (1) 

6.  Előzetes tájékoztatási szakaszt a polgár-

mester kezdeményezi, amelyben az elő-

zetes tájékoztatót megküldi 

a) a partnerségi egyeztetés szerint az el-

járásban érintett partnereknek, 

b) a 9. mellékletben meghatározott ál-

lamigazgatási szerveknek, és 

c) településszerkezeti terv készítése vagy 

módosítása esetében az érintett területi, 

települési önkormányzatnak, továbbá 

d) a fővárosi településrendezési eszköz 

esetén az érintett kerületi önkormányzat-

nak.    

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 37. § (2) 
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7.  Kezdeményezi a véleményezési sza-

kaszt. Az elkészült tervezetet vélemé-

nyezteti 

a) a partnerekkel, a partnerségi egyezte-

tésben rögzítettek szerint, 

b) az eljárásban való részvételi szándé-

káról nyilatkozó államigazgatási szerv-

vel, 

c) településszerkezeti terv esetén a tájé-

koztatást adó érintett területi, települési 

önkormányzattal, továbbá 

d) a fővárosi településrendezési eszköz 

esetén az érintett kerületi önkormányzat-

tal.    

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 38. § (2) 

8.  Partnerségi egyeztetés lezárását követő-

en végső szakmai véleményezési szakasz 

lefolytatását kezdeményezi az állami fő-

építészhez az állami főépítészi hatáskör-

ében eljáró fővárosi és megyei kor-

mányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 42. § (2) 

 

9.  Záró szakmai vélemény megkérése előtt 

véleményezteti a partnerekkel az állami 

főépítészi eljárás esetén a településren-

dezési eszköz tervezetét. Ezt követően 

elektronikus úton záró szakmai véle-

ményt kér az állami főépítészi hatáskör-

ében eljáró fővárosi és megyei kor-

mányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. 

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend.    42/A. § 

(1) 

 

10.  Településrendezési eszközt - az elfoga-

dásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a 

képviselő-testületi döntést követő 15 na-

pon belül megküldi az állami főépítész-

nek az állami főépítészi hatáskörében 

eljáró fővárosi és megyei kormányhiva-

talnak és az eljárásban részt vevő összes 

államigazgatási szervnek, vagy az elekt-

ronikus úton hitelesített dokumentumok 

elérését biztosítva 15 napon belül értesíti 

az állami főépítészt az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 

kormányhivatalt és az eljárásban részt 

vevő összes államigazgatási szervet an-

nak elérési lehetőségéről.    

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 43. § (2) 
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11.  Gondoskodik a településrendezési esz-

köz Étv. 8. § (4) bekezdése szerinti nyil-

vánosságáról.    

 * * * * * 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rend. 43. § (4) 
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