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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. március 26. napi ülésére 

 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Településképi Arculati Kézikönyvének 

elfogadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
Mint ahogyan Önök előtt is ismeretes a Magyar Közlöny 191. számában jelent meg a Településképi 

törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet. A 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza 

az egyes településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő szabályok módosítását.  

 

Érintett jogszabály: 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet, 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 

Hatályát veszti: 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 

Módosító jogszabály: 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 

Új törvény: 2016. évi LXXIV. törvény, amely a településkép védelmének a szabályait tartalmazza 

 

Többszöri módosítás, pontosítás után elkészült a Településképi Rendelet, amelyet a T. Képviselő 

testület elfogadott. 

 

A települési önkormányzatok a rendelet megalkotásán túl kötelesek ún. „ Arculati 

Kézikönyvet is megalkotni. 

  

Az Arculat meghatározására megalkotni szükséges „ Arculati kézikönyv”.  
 

A településképi rendelet megalapozását szolgálja a települési környezet megjelenését meghatározó 

jellemzőket és elvárásokat összefoglaló településképi arculati kézikönyv. Tekintettel arra, hogy a 

Településképi törvény rendelkezései alapján a helyi építési szabályzatok településképi előírásai, 

valamint az építészeti értékek helyi védelméről, továbbá a településképi eljárásokról szóló 

önkormányzati rendeletek már nem lesznek majd alkalmazhatók [400/2016. (XII. 5.) Korm. rend. 

15. §; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. V. fejezet, 21-23/H. §; 2016. évi LXXIV tv. 14. § (2) bek.] 

A T. Képviselő-testület 42/2019. ( II.26. ) számú döntésével akként döntött, hogy a T. Képviselő-

testületi tagoktól  2019. március 14. napjáig várja a kiegészítő javaslatokat, észrevételeket, amelyek 

a TAK pontosságát, hitelességét, valamint méltó esztétikai megjelenését hivatottak szolgálni. 

2019. március 14. napjáig észrevétel nem érkezett. 

2019. március 18. napján Dusik János Képviselő Úr, mint a Pénzügyi Bizottság Elnöke az alábbi 

javaslatokat terjesztette elő: 

Elektronikus levelében kérte, hogy az Arculati Kézikönyv borítóján lévő képet cseréljük ki, 

javasolta, hogy a 6. oldalon lévő térképen az évszámhoz illeszkedő térkép kerüljön ( Sport utca, 

valamint a sportpálya még nem volt az ott szereplő időpontban meg ) és hogy a 13. oldalon a „ 

kerékpárút hálózat” szó kerüljön ki, mert az nem fedi a valóságot. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A0900190.KOR
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200314.kor
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200314.kor
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174508.330822#foot_1_place
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900066.FVM&txtreferer=A1200103.VM
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199029.330480
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1600074.tv


 

 

 

Ezen felül Polgármester Úr javasolta, hogy a szakiskola kifejezés kerüljön pontosításra a 63. 

oldalon. 

Az én javaslatom pedig az, hogy kerüljön megjelölésre, hogy a 30. oldalon lévő kép pontosan 

melyik utca, vagy legalább is az, hogy melyik városrész. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt 

Településképi Arculati Kézikönyvet – a polgármesteri köszöntő bedolgozását követően -  elfogadja. 

Felhatalmazza a Polgármester Urat, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

  dr. Kormányos László jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dr. Nagy Béla György 

polgármester s.k. 

 

 

 

 

Ellenjegyzi:  

dr. Kormányos László jegyző 

 


