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 Ügyiratszám: 1249/1/2017. 5. számú előterjesztés

E l ő t e r j e s z t é s 

BalatonújlakKözségÖnkormányzataKépviselő-testületének 2017. június 26-isorosnyilvánosülésére a 
Balatonújlak község településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, valamint a 

partnerségi egyeztetési  szabályzat elfogadásáról 

TiszteltKépviselő-testület! 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: településképi törvény) 
módosítását 2016. december 12-én fogadta el az Országgyűlés, mely módosítás 2017. január 18-tól 
hatályos. A módosítás Európai Uniós jogharmonizációt szolgál, melynek az előterjesztéssel összefüggő 
követelménye az, hogy a módosított településképi törvény hatályba lépését követően az 
önkormányzatnak legkésőbb 2017. október l-ig településképi rendeletet kellalkotni. 

A településfejlesztési koncepcióról, azintegrált településfejlesztési stratégiáról és 
atelepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  28-29.  §-ai előírják,  hogy az  
önkormányzatnak a véleményeztetést megelőzőendöntenie kellapartnerségi 
egyeztetésszabályairól.A partnerségi szabályzat megalkotásának célja, hogy a településfejlesztési 
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint 
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotása során biztosított legyen a 
partnerek tájékoztatása. 

Ennek során az önkormányzatnak döntenie kell: 

a) apartnerektájékoztatásánakmódjáróléseszközeiről,
b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módjáról és határidejéről,
továbbá nyilvántartásánakmódjáról, 
c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módjáról, a
dokumentálásuk, nyilvántartásukrendjéről, 
d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi
rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedésekről. 

A mellékelt szabályzat a fenti tartalmi követelményeknek megfelelően az önkormányzat 
helyi adottságainak (tájékoztatási eszközeinek és az adminisztrációs lehetőségeinek) 
figyelembevételével készült. 

 A Kormány támogatni fogja a településeket e feladatuk ellátásában, ennek kidolgozása     
folyamatban van. A finanszírozás jellege kifejezetten a településkép védelméről szóló 
törvényben szereplő önkormányzati feladatok ellátásához fog kapcsolódni. 



 A településképi törvény 16. § (2) bekezdése előírja,hogy a helyi önkormányzat képviselő- 
testülete az e törvény felhatalmazása alapján kiadott - a Módtv. rendelkezéseit végrehajtó -  
kormányrendelet hatálybalépését követően - legkésőbb 2017. október 1. napjáig - e törvénynek a 
Módtv. által megállapított szabályaival és a végrehajtására    
kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja vagy módosítja a településképi rendeletét. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a 
partnerségi egyeztetési szabályzatot és ezzel egyidejűleg döntsön az arculati kézikönyv 
készítőjének és településképi rendelet előkészítőjének személyéről. 

Balatonújlak, 2017. június 20. 

Tüske Gáborné 
        polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT 

…/2017.(VI.…..) számú képviselő-testületi határozat: 

Balatonújlakközség Önkormányzatának Képviselő - testületea „Balatonújlak község 
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, valamint a 
partnerségi egyeztetési szabályzat elfogadásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi határozatot hozta: 

1.) BalatonújlakKözségÖnkormányzatánakKépviselő-testületeelfogadjaa 
településfejlesztésikoncepció, azintegrálttelepülésfejlesztésistratégia, a 
településrendezésieszközök, a településképiarculatikézikönyvés a 
településképirendeletkészítésevagymódosításasoránlefolytatandóegyeztetésieljárásalattbiztosítand
ópartnerségiegyeztetésrőlszólószabályzatát a jelenhatározatmellékletétképezőtartalommal. 

2.) A képviselő-
testületBalatonújlakközségTelepülésképiArculatiKézikönyvénekésTelepülésképirendeleténekelké
szítésére a ZalaUrbanisztikaTerületéstelepülés-fejlesztőKft. 8945 Bak, Rózsa u. 33. 
ajánlatátfogadja el, nettó 850 e Ft ajánlatiáron. 

3.) A képviselő-testületfelhatalmazza a polgármestert a megbízásiszerződésaláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

Balatonújlak, 2017. június 19. 

Tüske Gáborné 
polgármester 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1600174.TV/tvalid/2017.1.18./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1600174.TV#sid


Székhely: 1071 Budapest, Dózsa Gy. út 54. I I I/6.
Tel: +36.1.700.4132 ~ Fax:+36.1.700.2078 

E‐mail:  farkas.istvan@konszenzus‐pannonia.hu 

Címzett:  Balatonújlak Község Önkormányzata 

Tisztelt Önkormányzat 

Balatonújlak  község  településképi  arculati  kézikönyvének  elkészítésére,  ill.  a  településképi 

rendeletük megszerkesztésére ajánlatunk a következő: 

Bruttó 1 000 000 Ft 

Az  ár  tartalmazza  a  lakossági  fórumok  megtartását,  partnerségi  rendelet  elkészítését,  a  partnerségi 

egyeztetések  lebonyolítását,  a  szükséges  előterjesztések  elkészítését,  illetve  a  teljes  eljárás  idejére  a 

Főépítészi  tevékenység  ellátását,  továbbá  a  Helyi  Építési  Szabályzat  ‐  Településképi  Rendeletből  eredő  ‐ 

változtatásainak a végrehajtását is. 

(A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján, minden 10.000 lakos alatti, 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő‐

képességet el nem érő  települési önkormányzatok,  egységesen egymillió  forint  támogatást  kapnak erre a 

célra.) 

Az októberi határidő közelsége miatt a feladatok végrehajtását / szükséges egyeztetéseket időben meg kell 

kezdeni.  Éppen  ezért,  Társaságunk  felajánlja  Önöknek,  hogy  megvalósítja  az  ajánlatban  részletezett 

feladatokat, melyet csak az állami támogatás beérkezését követően kell kifizetniük. 

Eljárás menete: 

 Partnerségi rendelet elkészítése és elfogadása. 

 Hatósági adat szolgálatatások igénylése. 

 Partnerségi egyeztetés, lakossági fórum. 

 Kézikönyv elkészítése, helyszíni bejárás fotók vázlatok stb, készítése. 

 Testülettel történő egyeztetés. 

 Hatóságokkal történő egyeztetés, Állami főépítész stb. 



                   

 

Székhely: 1071 Budapest, Dózsa Gy. út 54. I I I/6.
Tel: +36.1.700.4132 ~ Fax:+36.1.700.2078 

E‐mail:  farkas.istvan@konszenzus‐pannonia.hu 

 Lakossági fórum. 

 Településképi rendelet elkészítése, elfogadása. 

 

Több Somogy megyei település (pl: Somogyzsitfa, Szőkedencs, Csákány, Somogysámson, stb…) bizalmát már 

elnyerve, megbíztak minket a Kézikönyv elkészítésével. Reméljük Önöknek is a segítségére lehetünk. 

 

Cégfilozófiánk  Somogy  megyeiként,  hogy  elősegítsük  a  helyi  önkormányzatok  település  arculatának 

fejlesztését, megyénk megszépülését. 

 

 

Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére!  

 
 
 
 
 
 
Kapcsolattartó: 

 
Soponyai Balázs 
Önkormányzati üzletágvezető  
soponyai.balazs@konszenzus‐pannonia.hu 
+36.20.234.6007 
 
 
 
Budapest, 2017. június 06. 
 
 
 
 
Tisztelettel:  Farkas István 

  vezérigazgató 
okleveles településmérnök, főépítész 

     



Ajánlat Településképi Arculati Kézikönyv 

megalkotására 

Balatonújlak község részére 
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A település felé támasztott központi elvárások 
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Cégünk szerepe 
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Kapcsolat

 

 

 

 

Szakmai partnereink 

 

http://www.archikom.hu/


Zala 
Urbanistica 

Terület- és 
településfejlesztő 

Kft. 

Adószám: 
24158293-1-20 

Székhely és levelezési 
cím: 

8945 Bak, Rózsa utca 33. 

Mobil: 
06-30/217-6141 

E-mail: 
zalaurb.kft@gmail.com 

Honlap: 
https://sites.google.com

/site/zalaurbanistica/ 

ÁRAJÁNLAT 

Balatonújlak község Településképi arculati kézikönyvének és Településképi rendeletének 

elkészítésére 

Ajánlat kérő: Balatonújlak Község Önkormányzata 

8712 Balatonújlak, Templom u. 3. 

képviseli: Tüske Gáborné polgármester 

Ajánlat adó: Zala Urbanistica Kft. 

8945 Bak, Rózsa utca 33. 

ügyvezető: Salánki-Fercsák Eszter 

Ajánlati ár: 

Tárgy:

települési főépítészi tevékenység ellátása: nettó 150 000 Ft

arculati kézikönyv készítése (elektronikusan összeállítva): nettó 370 000 Ft

településképi rendelet megalkotása: nettó 480 000 Ft

összesen: nettó 1 000 000 Ft

Cégünk alanyi ÁFA mentes. 

A támogatás részleteinek ismeretében új ajánlatot adunk, vagy a szerződés módosítható. 

Határidő: 2017. október 1. 

Ajánlat érvényessége: 30 nap 

Kelt: Bak, 2017. június 20. 



Balatonújlak Község partnerségi egyeztetési szabályzata 

1. Általános rész

1. Balatonújlak község közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, az
integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet (továbbiakban: településfejlesztési, -rendezési és 
településképi dokumentum) készítésének vagy módosításának véleményeztetése a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályai és e 
szabályzatban foglaltak szerint történik. 
2. E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevő (a továbbiakban: Partner) a község
közigazgatási területén: 
2.1 állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes 
személy, 
2.2 telephellyel vagy székhellyel rendelkező valamennyi gazdálkodó-, érdekképviseleti-, civil 
szervezet és  
2.3 működő, elismert vallási közösség. 
3. A Partnerek köre szűkíthető, egyedileg – akár személyre szólóan - megállapítható a
településfejlesztési, -rendezési és településképi dokumentum jellegének figyelembe vételével. 
3.1. A Partnerek szűkített körét a településfejlesztési, -rendezési és településképi dokumentum 
elkészítésének vagy módosításának elhatározásáról szóló képviselő-testületi döntésben kell 
megállapítani. 

2. A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a településfejlesztési,- rendezési és
településképi dokumentumok egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a honlapján 
(www.balatonujlak.hu a továbbiakban: honlap) folyamatosan közzéteszi a hatályos 
dokumentumokat és terveket, valamint „Partnerségi Egyeztetés” címszó alatt – az 
önkormányzati főépítész közreműködésével - az értelmezéshez szükséges részletezettségű és 
szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást és az aktuálisan 
véleményezhető tervezeteket közzéteszi. 
4. A 3. pont szerinti tájékoztatás megjelenéséről a véleményezésre rendelkezésre álló határidő
megjelölésével az önkormányzat felhívást tesz közzé a honlapon és a község összes 
hirdetőtábláján. 
4.1 A felhívásban megjelölt időszakon belül a Partnerek az önkormányzat illetékes 
ügyintézőjétől vagy a Polgármestertől tájékoztatást kaphatnak településfejlesztési, -rendezési 
és településképi dokumentum tartalmával kapcsolatban. 

3. A vélemények dokumentálásának és nyilvántartásának rendje

5. A közzétett felhívás alapján a Partnerek a felhívásban megadott határidőig véleményt
nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek a következő módokon: 
5.1 írásos észrevételt az önkormányzatnak címezve, a 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. 
címre történő megküldéssel, 
5.2 elektronikus levélben történő megküldéssel, a honlapon erre a célra megjelölt e-mail 
címre,  



5.3 lakossági fórumon szóban vagy írásban. 
6. A beérkezett javaslatokat, véleményeket, észrevételeket az önkormányzat nyilvántartásba 
veszi, összesíti, és táblázatos formában feldolgozza az adott dokumentációra vonatkozó 
ügyirat részeként. 
6.1 A lakossági fórumon szóban elhangzott érdemi észrevételeket a lakossági fórumon készült 
hangfelvétel alapján jegyzőkönyvezéssel kell rögzíteni. 
6.2 A név és cím nélkül érkezett észrevételeket figyelmen kívül kell hagyni. 
7. A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza: 
7.1 A véleményező nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,  
7.2 A vélemény rövid tartalmát,  
7.3 A beérkezett véleményre adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén ennek indokát,  
7.4 A véleményt elfogadó, vagy elutasító képviselőtestületi határozat számát. 
8. Az önkormányzati főépítész – a településfejlesztési, -rendezési és településképi 
dokumentum készítésével megbízott tervező bevonásával - szakmai javaslatot készít az 
elfogadásra ajánlott, és elfogadásra nem ajánlott véleményekről. 
9. A beérkezett véleményeket indokolással a Polgármester - az önkormányzati főépítész 
szakmai javaslata figyelembevételével - a Képviselő-testület elé terjeszti. A Képviselő-testület 
dönt a vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról. A vélemény el nem fogadása 
esetén a döntést indokolni kell.  
9.1 A döntést és indokolását a honlapon közzé kell tenni a döntést követő 8 napon belül. 
9.2 A képviselőtestületi döntést, annak indokolását, az önkormányzati főépítész szakmai 
javaslatát az adott dokumentációra vonatkozó ügyirat részeként kell kezelni.  
9.3 A döntést követő 15 napon belül az érintett partnert írásban tájékoztatni kell a véleménye 
el nem fogadásáról, és annak indokairól. 
 

4. Az elfogadott településfejlesztési, -rendezési és településképi dokumentum 
nyilvánosságát biztosító intézkedések 

 
10. A polgármester az elfogadást követő 8 napon belül gondoskodik településfejlesztési, -
rendezési és településképi dokumentum vagy módosításának a honlapon történő 
közzétételéről.   
11. A Polgármester gondoskodik a településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet monitorozása érdekében a honlapon nyilvános értékelő felület működtetéséről. Az 
önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket értékeli, 
és ismerteti az Önkormányzat Képviselő-testületével.                 
                                       




