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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 14-én 900 

órakor tartott ülésén. 

 

Helye: Városháza díszterme. 

 

Jelen vannak:  Dr. Tóth Lajos polgármester, Nádi Gyula alpolgármester, Hogya Zsolt 

(érkezése a 3. oldalon jelezve), Kassai Attila, Kucskár Tibor, Nagy Lajos 

Zoltán, Pásztor Erik (érkezése a 3. oldalon jelezve), Rimán János és Széchenyi 

Sándorné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vesz részt az ülésen: dr. Pataki Anett jegyző. 

 

Meghívottként vesznek részt az ülésen: Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai 

közül választott alpolgármester, dr. Rónai István aljegyző, Leskó Mária gazdálkodási 

osztályvezető, Kovács Zsuzsanna, a vezetők munkáját segítő köztisztviselők 

osztályvezetője, dr. Szikszai Judit hatósági osztályvezető, Vantal Gyula mb. 

GAMESZ igazgató, Csonka Ferencné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 

óvodavezetője, Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Családgondozó Központ vezetője, 

Fehér Katalin, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár mb. 

igazgatója, Major Ádámné, a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Csáki 

István civil szervezeti képviselő. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelentek meg: Aranyosi Elemér, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Farkas Miklós, Rohály Istvánné, Lászka Béláné, 

Várszeginé Kiss Katalin, a civil szervezetek képviselői.  

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nádi Gyula alpolgármestert és Széchenyi Sándorné képviselőt 

jelölte ki, amit a testület 6 igen szavazattal elfogadott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta az építési telkek vásárlására vonatkozó javaslat 

felvételét a napirendi pontok közé. Elmondta, hogy az utolsó három napirendi pontot zárt ülésen 

tárgyalja a Képviselő-testület. 

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

 A 8. napirendi pont nem zárt ülés? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem, az csak zárt ülésen tárgyalható, de nem 

tartja indokoltnak a zárt ülés tartását. Javasolta, hogy zárt ülés keretében először a földvásárlásról 

döntsenek. 
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A polgármester ezután szavazásra bocsátotta a kiegészített napirendet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendet 6 igen szavazattal az alábbiak 

szerint fogadta el:  

 

NAPIREND: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak 

eseményeiről 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2. Javaslat a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda dokumentumainak elfogadására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Javaslat önkormányzati főépítész személyének kiválasztására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

4. Tervezet az épített környezet értékeinek helyi védelméről 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

5. Tervezet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a 

tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

6. Tervezet a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

7. Javaslat Felsőzsolca, Kossuth Lajos utca és Dózsa György utca forgalomtechnikai 

felülvizsgálatára 

 Előterjesztő: Hogya Zsolt képviselő 

 

8. Javaslat Felsőzsolca, Bolyai u. 6. belterület 1591/8 hrsz-ú ingatlan egy részének eladására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

9. Tervezet az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (I.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

10. Javaslat az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

11. Javaslat építési telkek vásárlására (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

12. Javaslat a Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesületének támogatására (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

13. Javaslat az FVSC támogatására (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 



3 

 

(Pásztor Erik képviselő 904 órakor az ülésre megérkezett.) 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

közötti időszak eseményeiről szóló jelentést tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy Nagy Róbert képviselő 2015. október 5-én 

írásban lemondott képviselői mandátumáról munkahelyi okok miatt, majd felolvasta a lemondó 

nyilatkozatot. 

 

(Hogya Zsolt képviselő az ülésre 905 órakor megérkezett.) 

 

Ezután a polgármester elmondta, hogy a jogszabály szerint helyére a sorrendben a következő 

legtöbb szavazatot elért képviselőjelölt Nagy Lajos Zoltán Felsőzsolca, Bartók Béla u. 48. szám 

alatti lakos lép, aki nyilatkozott arról, hogy vállalja a képviselői megbízatást. A polgármester 

felkérte Nagy Lajos Zoltánt, hogy tegye le előtte az esküt. 

 

A polgármester kivette Nagy Lajos Zoltántól az alábbi szövegű esküt: 

"Én, Nagy Lajos Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Felsőzsolca fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  

Isten engem úgy segéljen!"  

 

A polgármester átadta Nagy Lajos Zoltán részére a megbízólevelet és az esküokmányt és kérte, 

hogy foglalja el helyét a képviselők között. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megállapította, hogy az ülésen 9 képviselő van jelen. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a két ülés közötti eseményekről, időközi 

kérelmekről ejtene néhány szót. 

Siegel János, az FVSC elnöke újabb igényt küldött be a labdarúgás érdekében, ami gyakorlatilag 

nem az első, most már 2-3 hónapja szinte 1-2 hetente jön egy igény, hogy a testület segítse az 

FVSC-t, illetve a felsőzsolcai sportéletet, elsősorban a labdarúgást. A másik igény Lászka 

Bélánéé, a Nagycsaládosok Egyesületének elnökéé. Mindkét előterjesztést zárt ülésen fogják 

tárgyalni, de szeretné meghallgatni a képviselők véleményét, elsősorban a sporttal kapcsolatosan. 

Nagyon szeretné, ha hozzászólnának és elmondaná mindenki a véleményét. Tudni kell azt, hogy 

ami a költségvetésben szereplő, a sport részére betervezett 2,5 M Ft összeget teljes mértékben 

átutalták az FVSC részére, azon kívül gyors számításaik szerint jelen pillanatban a 2,5 M Ft-on 

felül plusz támogatásban is részesült az FVSC, jelen pillanatban 4.360 E Ft-ot adtak eddig nekik. 

Holott olyan véleményeket hall, hogy ebben az évben a testület még nem adott semmit, nem 

segítették a sportot. Ezzel kapcsolatban kérte a képviselők véleményét, a támogatásra irányuló 

döntésre zárt ülésen fog sor kerülni. 

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

 Évekkel ezelőtt is elmondta, hogy az FCSC valójában felnőtt, el kellene engedni a 

kezét, de az az érzése, ezt ahányszor megteszik, az FVSC hasraesik. Mindig akkor 

van szükségük az önkormányzatra, amikor nehéz helyzetbe kerülnek. Egyszer sem 

tapasztalta azt, hogy megkeresték volna őket azzal, hogy a TAO-s pénzeket hogyan 

osszák el, hogyan járjanak el egy-egy a kérdésben. 
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 A műfüves futballpálya építésénél, annál a pályázatnál sem keresték az 

önkormányzatot, csak akkor, amikor a 30%-os önrészre fény derült. Úgy gondolja, 

ennek valahol gátat kell szabni. Ez az ő véleménye. Az FVSC vezetésének egy olyan 

stratégiai döntést kell hoznia, hogy van-e szükség a megyei I. osztályra abban az 

esetben, ha nem tudják fenntartani. Az önkormányzat vállára tenni ezt a kérdést, 

hogy hogyan fizetik a futballistákat, hogyan javadalmaztatják őket, ezt nem kell. Az 

Egyesület legyen azért hálás, hogy olyan körülményeket teremt az önkormányzat, 

mint amilyet teremt. Gyönyörű futballpálya van, gyönyörű létesítményekben 

sportolhatnak. Nem hiszi, hogy az FVSC a kézilabdások kivételével túl sokat pénzt 

fizetnének. Emellett támogatni kell a sportot, ő maga is támogatja, de van egy határ. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy a 4.360 E Ft mellett a testület döntése alapján a 

sportház fenntartása átkerült a GAMESZ-hoz, ami plusz még évi 1,5-2 M Ft. Igyekeztek levenni 

mindenkinek a válláról a terhet. Az önkormányzat mindenképpen segíteni akarja a sportot, de 

arra, hogy tűzoltó módjára, erejükön felül befektessenek, erre képtelen a testület, az 

önkormányzat. 

 

Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester: 

 Félig érintett, mint volt sportköri elnökhelyettes. A kettő között van az igazság, 

amikor Siegel János azt mondja, nem kapott támogatást. Van egy gazdasági év, egy 

pénzügyi gazdasági év, és van egy szeptember 1-jétől induló futball év. A 

labdarúgásban akkor indul a bajnokság és a következő év június 30-ig tart. Arra 

érthette Siegel János, hogy nem kapott támogatást, hogy szeptember 1-jétől nem 

kapott. Elképzelhető, hogy nem kapott, mert a polgármester által előzőleg felsoroltak 

mind igazak. A legnagyobb probléma, amit már többször elmondott, hogy a megyei 

I. osztályú labdarúgó csapat fenntartása a mai körülmények között 9-11 M Ft-ba 

kerül. Lehet 7-ért is megcsinálni, de akkor a 10-16. helyen van. Az új szezonban a 

tavalyi összegeket, prémiumokat, és különböző utazási járulékokat felére 

csökkentették a győztes meccsek után, a döntetlenek után. Ez az év kihozható esetleg 

7-8 M Ft-ból, de annyi kell hozzá. A másik problémát abban látja a felsőzsolcai 

labdarúgó szakosztály működtetésében, és ez a nagyobb probléma, hogy a korábbi 

szponzorok kihátráltak a labdarúgó egyesület mögül, nincs megfelelő 

támogatottsága. Nagyon kevesen támogatják, a gazdasági évek változnak, nem 

mindenkinek úgy alakul az üzleti éve, terve, nem tud mindenki annyi pénzt beletenni 

a sportba, mint régen, mint amikor 3-4-5 ember tartotta fenn. Nyilván 5 embernek ezt 

fenntartani természetesen sokkal kisebb teher, mint 1-2-nek. Most is van 1-2 kisebb 

támogató, szponzor aki segít ebben, de alapvetően Siegel János viszi ezt. Rendkívül 

sok időt vesz ez igénybe, itt 6-8-9 csapatot kell működtetni a megyei I. osztályban. A 

TAO-t teljesen külön választaná azért, mert a beadott pályázat szerint kell eljárni. Ha 

valaki nem úgy használja fel a pénzt, 1,5 év múlva visszafizetési kötelezettsége 

keletkezik, mint ahogy keletkezett is a labdarúgó szakosztályban már a 2011-es év 

után, visszafizettek 468 E Ft-ot. Most itt a felszólítás hiánypótlásra, amennyiben 

ennek nem tudnak eleget tenni, vissza kell fizetni 17-18 M Ft-ot például a kézilabda 

szakosztálynál. Nagyon szigorúan veszik a pályázatot, csak azt fizetik ki, amit 

megpályáztak, semennyivel nem lehet eltérni. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériumában az ügyintéző nagyon szigorúan vizsgálja, ellenőrzi és mindent 

visszafizettet 1,5 év múlva. Nem igaz, hogy az önkormányzat nem akar segíteni. 

Megkeresték, tudták, hogy januártól júniusig a labdarúgó szakosztály a költségvetési 

támogatást megkapja, átutalásra kerül, addig jól él. Júliusig elköltik a pénzt, 

szeptembertől nehéz. Ez így volt mindig, most is így van sajnos. Azt kell látni, hogy 

ők megpróbálták megkeresni azokat a szervezeteket, vállalkozókat, akik korábban az 

elnöki pozíciót is betöltötték az egyesületnél, hogy segítsenek. 
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 A polgármesterrel megbeszélték, hogy hívják össze a vállalkozókat és beszéljék meg, 

hogy fogjanak össze, segítsenek ez ügyben. Kértek 14-16 nevet, kik azok, akiket 

érdemes megszólítani. A mai napig nem kaptak egy sort sem. Bizonyos összefogás 

hiányára vezethető vissza ez a nagyon szomorú helyzet. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Az ifjúsági sport ebből a halmazból mindenféleképpen nagy támogatást igényel, 

hiszen ezekből nőnek ki majd a felnőttek. Elgondolkodtató, amit az alpolgármester úr 

mondott, hiszen sokszor ültek itt úgy, hogy sok vállalkozó mondta, hogy szívügye a 

sport, és támogatja. Akkor valamiféle félresiklás, félreértés történhetett, hogy most 

ennyire elzárkóznak a támogatás megvonásával a sporttól, amit nem nagyon hisz, 

hogy nem lehetne újra valamilyen formában megbeszélni. Nyilvánvalóan az is 

gondot fog jelenteni, ha azt mondják, nem adnak, és Siegel János azt mondja, ő sem 

küszködik, és próbálkozzon más. Valószínű, bár nem tudja, mert ő nincs benne a 

sport elnökségben, hogy talán elbeszélnek egymás mellett azok az emberek, akiknek 

valóban szót kellene érteni. Nagyon sok olyan vállalkozó van, aki szerinte rendkívül 

jó szívvel a jó ügy mellé odaáll. Hallottak felsőzsolcai állampolgárokat, akik valóban 

azt mondták, hogy nem adnak, ő pedig állította, hogy ad az önkormányzat támogatást 

az FVSC-nek, ezért is javasolta, hogy jelenjen meg minden civil szervezetnek 

december 31-e tájékán, hogy kaptak támogatást és egyáltalán nem az önkormányzat 

a fekete bárány, aki ettől az ügytől ódzkodott. Az is igaz, hogy december, november 

tájékán szorul a hurok, gond van. Azt gondolja, hogy Siegel Jánossal meg kell 

beszélni, hogy december 31-ig mi az, ami feltétlenül kell. Nem azt mondja, hogy ők 

adják mindet, de biztos benne, hogy találnak vállalkozókat, akik segítségükre 

lesznek. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Alpolgármester úr mondta, erre a sportévre nem adott támogatást az önkormányzat. 

Úgy tudja, hogy az egész éves keretet odaadták neki, megkapta az egyesület a II. 

féléves támogatást is. Nem igaz, hogy ezt a sportévet nem támogatták. Kérdése, hogy 

most milyen kifizetetlen számlája van az egyesületnek, amire kéri ezt a támogatást. 

Van-e olyan számla, NAV tartozás, vagy valami, ami miatt bedől az egyesület? Ezt 

lehet tudni?  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem tudnak róla. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Vagy csak úgy kérnek? Mit kellene most sürgősen rendezni? A költségvetés 

megengedi egyáltalán, hogy egyetlen forintot is elvegyenek jelenleg belőle? 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 2011-ben volt egy megbeszélésen az önkormányzatnál, ahol megkérdezték, hogy az 

utánpótlást mennyire tudják feltölteni vagy megemelni létszámilag. Ezt sikerült jelen 

pillanatra megháromszorozni. A Bozsik-program az egyetlen szervezet a klubon 

belül, ami nem pénzt visz, hanem pénzt hoz, hiszen az MLSZ december 31-ig és 

június 30-ig 350-350 E Ft-ot (összesen 700 E Ft-ot) utal minden évben a klub 

számlájára. Valószínűleg ezt azért utalja az MLSZ, hogy utazásra és a gyerekek 

jutalmazására fordítsák. Elég sokat utaznak, úgyhogy valószínű, hogy arra fordítja az 

elnök úr ezt a pénzt. Szerette volna, ha tudja a testület, hogy ők hoznak is, nem csak 

visznek. 
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Hogya Zsolt képviselő: 

 Valószínűsíti, hogy nem felsőzsolcaiak fociznak az FVSC labdarúgó 

szakosztályában, valószínűsíti, hogy a játék színvonala okozza azt, hogy a támogatók 

kihátráltak a támogatásból. Ezeket kellene felülvizsgálni. Amit alpolgármester úr 

említett, hogy a tabellán elfoglalt helyezés attól függ, hogy mennyi támogatást kap a 

klub, azzal nem ért egyet, szerinte a gólok számától függ a helyezés. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy Hogya Zsolt képviselővel egyetért, meg kellene 

nézni, hogy kik játszanak a felsőzsolcai labdarúgó szakosztályban. Ő úgy tudja, hogy nagyon 

kevés zsolcai játszik a klubban. Személy szerint ő is és a testület minden tagja is mellette van, 

hogy menjen tovább a klub, de a helyi fiatalokkal. Lehet, hogy nem lesznek benne az I. 

osztályban, legyenek a III. osztályban, de örömmel játsszanak. Nyilvánvaló, hogy ez nem rajtuk 

múlik, nem rajtuk áll. Sosem kérdezték meg őket, hogy kik játsszanak, mennyit adjanak nekik, 

tőlük csak azt várták, hogy az általuk kért összeget a rendelkezésükre bocsássák. Mindemellett 

egy felhívást tett ki a tévében, veszélyben a zsolcai sportélet címmel. Leírta benne - mert nem 

ártana, ha a választópolgár is tudná, nem csak azt, amit a lelátón hall, hogy nem kaptak semmit -, 

hogy ebben az évben mennyi támogatást kapott az egyesület, amellett a sportház felügyelete, 

illetőleg a működtetése az önkormányzat, a GAMESZ feladata. Szeretné, ha a lelátókon nem azt 

kiabálnák, hogy a testület és a polgármester meg akarja szüntetni a sportot, ugyanis a múlt héten 

ez hangzott el. Jó lenne, ha a tájékoztatás megfelelő lenne. Mindamellett teszi le a voksot, hogy a 

testület biztos, hogy fog segíteni, de a testületet nem kérték meg arra és a testület sem kérte meg 

az FVSC-t, hogy focicsapatot működtessen és ők sem kérték meg azt, hogy ezt az önkormányzat 

állja. A testület segített eddig is, ezután is fog segíteni, de a teljes költséget nem tudja vállalni, ez 

természetes. Amit tud vállalni, az benne lesz a költségvetésben, és amit vállaltak, azt teljesítik is, 

sőt túlteljesítették, mert már 4.300 E Ft-nál tartanak a 2 M Ft helyett. 

 

Csáki István, civil szervezeti képviselő: 

 Siegel János nagyon szereti a futballt, rengeteg pénzt áldozott és áldoz rá jelen 

pillanatban is. Azt nem veszi figyelembe, hogy kevésbé megszállott ember legyen a 

sportegyesület vezetője. Bizonyíték erre az is, hogy a TAO-s pénzek nincsenek 

kezelve, a Bozsik-program nem működik, eltávolodott egy kicsit. Ő ott van mindig 

az edzéseken is, az emberi kapcsolatok is állandó problémát okoznak. Ez eredhet 

abból is, hogy nagy vállalkozó, nincs szabadideje. Ma már teljes embert kíván a 

sportegyesület működtetése. Eredhet olyan dologból is, hogy hiába szólították fel a 

vállalkozókat, átkozzák Siegel Jánost, bekiabálnak neki, ő pedig egy megszállott 

ember. Ismert a múltjából, hogy ő annyira ragaszkodik, hogy a kispadra üljön, 

presztízskérdést csinált ebből. Kiesett mellőle Nagy László, aki szintén nem sajnálta 

a pénzt, látta, hogy a meccsen odaadta a pénzt a játékosnak meccs idejében is. Ezek 

az emberek el lettek kapatva, sok pénz ment el a zsebekbe. Most már visszafogta, de 

ezek ellentéteket szülnek egymás között is. Felvetette neki például Madzin 

támogatását, nem tette be azt a gyereket kezdőembernek, vagy csereként sem 

futballozott, akinek a nagybátyja 2 M Ft-okat adott nekik. Annyira nem figyelnek 

oda, nem akarja mondani, csak a baráti kör… Felül kellene vizsgálni, hogy mi a 

szerepe egy ilyen alacsony osztályban szereplő klubnak? Kiöregedett játékosok 

levezessék sportolási kedvüket, vagy neveljenek fiatalokat? A fiatalok sajnos nem 

kerülnek be a csapatba, ezt látja a közönség is. Az időseket teszi be, zúg a közönség, 

bekiabálnak neki, elfordulnak tőle. Azt mondja, hogy a vezetéssel van a probléma, 

azzal, hogy nem bírja egyedül ellátni Siegel János. A másik gond, hogy a játékosokat 

elkapatták és nehéz a magas szinthez szokott játékosokat valamivel ösztökélni a 

tisztességes játékra. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte a véleményeket, hozzászólásokat. Megkérdezte, 

hogy kíván-e még valaki a témához szólni. Mivel nem volt több hozzászólás, elmondta, hogy 

ezzel most zárják ezt a témát, zárt ülésen folytatják. 

A jelentést kiegészítve elmondta, hogy a közmeghallgatást november 11-én 1600 órára tervezi a 

Rendezvények Házában, 1400 órától kihelyezett képviselő-testületi ülés lesz ott. A 

közmeghallgatás témája: 2015-ben lezáruló pályázatok és az FVSC labdarúgás helyzete. 

Nagyközönség elé is ki szeretné vinni ezt a témát. Meglátják, hogy a televízióba és az újságba 

kitett felszólítás mit fog eredményezni, hogyan tudják majd közösen finanszírozni a labdarúgás 

működését a legszerényebb keretek között. Ezután megnyitotta a vitát a jelentés felett.  

 

Rimán János képviselő: 

 Kérdése lenne jegyző asszonyhoz. A Vörösmarty utcán van egy gyermekotthon. Az 

utóbbi 3 évben folyamatosan kapja a panaszokat róluk. Ő is a környéken lakik és 

tudják, érzékelik, hogy az életmódjuk a lakókörnyezetre zavaró hatással volt már 

tavaly is, előtte is, idén pedig történt egy bűncselekmény a Kazinczy utcán, ami a hab 

a tortán. Nem ezzel kezdődött, hanem ez a végkifejlete, amikor egy idős bácsit tettleg 

bántalmaztak. Gondolja, hallott róla jegyző asszony. Ott nem csak a gyerekekkel, 

hanem a felügyelettel is van gond, nem úgy működik, hogy a város hasznára legyen, 

annak csak a hátrányát érzik. Van-e valami lehetőség arra, hogy a működésüket 

felülvizsgálják, esetleg ha szükséges, bezárják. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy felülvizsgálják, de ez nem az önkormányzat hatásköre. 

 

Rimán János képviselő: 

 Kéri, hogy ami lehetőségük van, tegyék meg. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy három embert jogerősen elítéltek, most nyugalom 

lesz. Negyedik társukat is elítélték a Táncsics utcáról. Érdekes volt, az ott dolgozók jelezték felé 

a problémákat folyamatosan, amit jeleztek a rendőrségnek és a gyámhatóságnak. Sajnos ez egy 

kirívó eset volt, ami megtörtént, de pillanatnyilag nyugalom van. 

 

További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a jelentést. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

112/2015. (X. 14.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: 2015. október havi jelentés elfogadása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 

határozatokról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló jelentést. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A 2. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda dokumentumainak 

elfogadására készült javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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 Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot, megnyitotta a vitát felette. Miután 

hozzászólás nem volt, kérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét a bizottsági vélemény 

ismertetésére. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda dokumentumainak 

elfogadására készített határozati javaslatot.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

113/2015. (X. 14.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda dokumentumainak elfogadása  

 

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda  

- Szervezeti és Működési Szabályzatában,  

- Óvodai Pedagógiai Programjában,  

- Házirendjében, valamint a 

- 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó munkatervében 

foglaltakkal egyetért.  

 

Felelős: Csonka Ferencné óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

A 3. napirendi pont keretében önkormányzati főépítész személyének kiválasztására készült 

javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. Pillanatnyilag összeférhetetlenség áll 

fenn a főépítész személye és a rendezési tervet készítő építész személye között. Addig, amíg a 

rendezési tervet a testület nem fogadja el és nem zárja le, addig nem lehet ugyanaz a személy a 

főépítész. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Rimán János képviselő: 

 Ennek a rendezési tervnek a lezárása mikorra várható? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy reméli ez évben a végére érnek, mert igen 

komoly veszteségeket okoztak néhány olyan vállalkozónak, akinek szüksége lett volna a 

rendezési terv lezárására a pályázatoknál. Az építész azt ígérte, ez évben lezárják. 

 

Rimán János képviselő: 

 Ha jól érti a választ, január 1-jétől elhárulhat az összeférhetetlenség. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy amint elfogadják a rendezési tervet, elhárul az 

összeférhetetlenség. További hozzászólás hiányában kérte a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság 

véleményének ismertetését. 
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Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy elnapolja a főépítész 

személyének kiválasztását, valamint a feladatkör ellátására további ajánlatok 

bekérését javasolja. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az önkormányzati főépítész személyének kiválasztására 

készített javaslatot azzal, hogy a 2015. szeptember 30-án kelt, LA-URBE Építész 

Iroda Kft. ajánlatát tartja előnyösnek.  

 

A polgármester elmondta, hogy akkor ott még nem volt szó az összeférhetetlenségről, amit a 

Pénzügyi Bizottság ülésén már egyértelművé tettek. Ezután a Pénzügyi Bizottság javaslatát 

bocsátotta szavazásra. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

114/2015. (X. 14.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Önkormányzati főépítész személyének kiválasztása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a főépítész személyének 

kiválasztását elnapolja, valamint a feladatkör ellátására további ajánlatok bekéréséről 

dönt. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. december 30. 

 

 

A 4. napirendi pont keretében az épített környezet értékeinek helyi védelméről készült 

tervezetet tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet és annak indokolását. Elmondta, hogy a 

tervezet 6. melléklete plusz 4 adattal egészül ki: „II. világháborús emlékmű, az ’56-os emlékmű, 

a székely kapu és a Trianoni emlékmű”, a 7. melléklet pedig „az Összetartozás Parkban lévő 

kőkereszt”-tel egészül ki. 

Megnyitotta a vitát a javaslat felett. Hozzászólás híján kérte az Ügyrendi Bizottság 

véleményének ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az épített környezet értékeinek helyi védelméről készített 

tervezetet. 

 

A polgármester ezután szavazásra bocsátotta rendelettervezetet a fent említett módosítással. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2015. (X. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEINEK HELYI VÉDELMÉRŐL   
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontja alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésében, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai 

szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendeletben kapott felhatalmazás alapján – az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés b) 

pontjában, valamint 57. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 

20. § (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

 

1. § E rendelet célja Felsőzsolca Város építészeti, városképi értékeinek védelme és igényes 

alakításának elősegítése.  

További kiemelt cél, hogy az egyes építési engedélyhez kötött, valamint építéshatósági 

engedélyhez nem kötött, de településképi eljárások lefolytatását igénylő építési munkákkal 

kapcsolatban a helyi adottságok figyelembevételével a városképi illeszkedés követelményeinek 

érvényesítése, valamint a helyi védelemmel ellátott épületek értékmegőrző, értékmegújító 

rekonstrukciójának támogatása biztosított legyen. 

 

 

2. §   (1)  E rendelet hatálya Felsőzsolca Város Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki.      

(2)  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az építészeti örökség mindazon elemére, amely nem áll 

egyéb (országos) védelem alatt, és amelyet Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

védetté nyilvánít, vagy védetté nyilvánított. 

(3)   E rendelet személyi hatálya kiterjed továbbá minden természetes és jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Felsőzsolca Város közigazgatási területén helyi 

értékvédelemmel védett létesítmény tulajdonosa, használója, vagy bérlője. 

 

 

3. §  (1) Felsőzsolca Város Önkormányzatának feladata a helyi védelem alá helyezhető építészeti 

örökség: 

a) felkutatása, számbavétele, forráskutatása, dokumentálása és a közvéleménnyel 

való megismertetése, 

b) a védett értékek fennmaradásának, helyreállításának, karbantartásának és 

hasznosításának elősegítése, az értékek károsodásának megelőzése, elhárítása,  

c) a műemlék- és a helyi építészeti örökség védelme egymásra épülő kapcsolatának 

biztosítása, 

d) az általános környezetkultúra, építészeti kultúra szemléletformáló terjesztésének és 

az erre való nevelésének támogatása 
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e) a védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, illetve helyreállítása, a 

bekövetkezett károsodás csökkentése vagy megszüntetése, újjáépítése. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala koordinálja a városi főépítész irányításával. 

 

 

4.§   (1)  A településfejlesztésben a településrendezési tervek elkészítésekor a helyi védelem 

követelményeit az épített környezet egészének alakítása és védelme, a műemlékvédelem és az 

arányos városfejlesztés érdekében e rendelet célkitűzésével összhangban kell érvényesíteni. 

(2)  A helyi területi védelemmel érintett területeken belül és a helyi egyedi védelem alá 

tartozó épületeken mindennemű építési tevékenység (akár építési engedély, bejelentés, 

településképi vélemény vagy településképi bejelentés köteles a tevékenység, akár nem) csak a 

városi főépítész hozzájárulásával kezdhető el. 

 

 

5.§   E rendelet alkalmazásában: 

1. A Városképi jelentőségű útvonalak, közterületek: 

Olyan területi védelmet jelentenek, amely a város azon útvonalaira és közterületeire terjed ki, 

ahol az egyes épületek, építmények városképi megjelenéséhez a városi arculat szempontjából 

kiemelt városi érdek fűződik. 

 

2. Városkép jelentőségű területek:  

Olyan területi védelem, amely az épített környezet egyes összefüggő részeire terjed ki, és a 

megjelenésével a településrész és a környezete arculatát meghatározó építmények együttest 

alkotnak. 

 

3. Helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek: 

E rendelet alapján védetté nyilvánított helyi jelentőséggel bíró épületek, épületegyüttesek. 

 

4. A Helyi értékvédelmi területek:  

Olyan területi védelem, amely az épített környezet egyes összefüggő részére, valamint az ahhoz 

kapcsolódó térre, utcára, utcaszakaszra terjed ki, és a jellegzetes településszerkezet történelmi 

folyamatosságát dokumentálja, vagy ahol a településrész és a környezete arculatát meghatározó 

építmények együttest alkotnak. 

 

5. Helyi értékvédelemmel érintett egyedi értékek: 

Azok az épületek, épületrészek, műtárgyak, berendezési tárgyak, közterületi létesítmények, 

közterületi műalkotások, amelyek történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy 

műszaki-ipari, mérnöki szempontból a hagyományos településkép megőrzése szempontjából 

jelentős alkotások, ideértve a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső díszítő elemeket, 

amelyeket a rendelet védetté nyilvánított. 

 

6. Védett érték károsodása:  

Minden olyan beavatkozás, ami a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, építészeti 

karakterének részleges vagy teljes előnytelen megváltoztatását, általános értékcsökkenését 

eredményezi. 

 

7. Hirdető berendezés: 

a) Cégtábla: Kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség-

együttes nevét és az ott folyó tevékenységet feltüntető tábla.  
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b) Cégér: Valamely mesterséges jelvényként használt, rendszerint a rendeltetési egység 

bejárata közelében kifüggesztett tárgy, vagy címerszerű ábra, mely a falsíkra 

merőlegesen kerül elhelyezésre. Cégérnek minősül az az üzlethelyiségnél nem a falsíkra 

merőleges tábla is, mely csak ugyanazokat az információkat tartalmazza, amely cégtáblán 

kerülhet elhelyezésre. 

c) Címtábla: Intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla. 

d) Hirdetőoszlop: Plakátok, hirdetések céljára szolgáló kör, sokszög vagy egyéb alaprajzú 

építmény. 

 

8. Reklámhordozók: 

a) Hirdetőtábla: Hirdetmények, közlemények elhelyezésére szolgáló közterületről látható 

építmény. 

b) Egyedi címfestett tábla: Olyan rögzített egyedi méretű, állandó tartalmú hirdető 

berendezés, mely a gazdasági, kereskedelmi szolgáltató tevékenységet végzők 

tevékenységéről, telephelyéről, megközelíthetőségéről ad információt. 

c) Citylight: (világító reklám): Változó tartalmú hirdetések elhelyezésére alkalmas, egy 

vagy többoldalú világító hirdető-berendezés, vagy felirat. 

d) Óriásplakát: Változó tartalmú, általában kereskedelmi vagy reklám célokat szolgáló 

hirdetések elhelyezésére alkalmas hirdető eszköz, melynek mérete meghaladja az 1,5 

métert. 

 

9. Transzparens: Építményre kifeszített, vagy építmények között átfeszített reklámhordozó, 

mely általában textil jellegű anyagból készül.  

 

10. Falfestés, reklámgrafika, reklámmozaik: A reklámozás célját is szolgáló bármely építési 

technológiával festéssel, vagy azzal rokon technológiával készített reklámcélú felület, grafikai 

mű. 

 

                              

II. Fejezet 

Helyi védelem fajtái  

 

1. Városképi jelentőségű útvonalak, közterületek 

 

6. § (1)    Városképi jelentőségű útvonalak, közterületek az épített környezet olyan összefüggő 

részére, a város azon útvonalaira és közterületeire terjed ki, ahol az egyes épületek, építmények 

városképi megjelenéséhez a városi arculat szempontjából kiemelt városi érdek fűződik.  

(2) A városképi jelentőségű útvonalak, közterületek helyi területi védelem alá vont 

elemeinek felsorolását, valamint a városképi jelentőségű útvonalak, közterületek helyi területi 

védelem alá vont elemeinek térképvázlatát az 1. melléklet tartalmazza. 

 

 

2. Helyi értékvédelmi területek 

 

7. § (1)   A helyi értékvédelmi terület olyan területi védelem, amely az épített környezet egyes 

összefüggő részeire, valamint az ahhoz kapcsolódó térre, utcára, utcaszakaszra terjed ki, és a 

megjelenésével a településrész és a környezete arculatát meghatározó építmények együttest 

alkotnak. 

(2) A helyi értékvédelmi területi védelem magába foglalja a településszerkezet, a 

településkép elemeit, formáit, a jellegzetes építési anyagokat, a terület meghatározó színvilágát, 

valamint kiterjed a városképi jelentőségű közterületek felületeire is, magába foglalja továbbá az 

utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, a jellegzetes építési vonal védelmét is. 
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(3) A terület helyi területi védelem alá vont területek összefoglaló térképvázlatát a 2. 

melléklet tartalmazza. 

(4) A helyi területi védelem alá vont helyi értékvédelmi terület összefoglaló térképvázlatát a 

3. melléklet tartalmazza. 

 

 

3. Városkép jelentőségű területek 

  

8. § (1)  A városkép jelentőségű területek olyan területi védelemmel ellátott területek, amelyek 

az épített környezet egyes összefüggő részeire terjednek ki, és a megjelenésükkel a településrész 

és a környezete arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak. 

 

 

(2) A városkép jelentőségű területek területi védelem alá vont elemeinek felsorolását, 

valamint a városképi jelentőségű területek helyi területi védelem alá vont elemeinek 

térképvázlatát a 4. melléklet tartalmazza. 

 

 

4. Helyi egyedi építészeti értékvédelemmel védett épületek 

 

9. §  (1)  A helyi egyedi építészeti védelem olyan épületre, építményre, az építmény egészére 

vagy részeire és annak földrészletére, továbbá az épületen lévő műalkotásokra, szobrokra, 

emléktáblákra, domborművekre, és egyéb építészeti elemekre terjedhet ki, amelyeknek 

településtörténeti, településképi értékük van. 

(2) A helyi egyedi építészeti védelem alá vont elemeinek felsorolását és térképvázlatát az 5. 

melléklet tartalmazza. 

 

 

III. Fejezet 

A helyi védetté nyilvánítással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatos eljárás   

 

10.§ (1) A helyi védetté nyilvánítással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatos eljárás 

hivatalból, vagy – a védelem alá helyezés, illetve a védelem megszüntetése iránti – írásbeli 

kérelem alapján indulhat. 

(2) A helyi építészeti értékek egyedi védelme és az egyes területi védelem fajták védetté 

nyilvánításának kérelméhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:  

a) a védendő értékek megnevezését, szükség esetén körülhatárolását, térképi ábrázolással, 

b) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész),  

c) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók), 

d) a kezdeményezés indokolását, 

e) a védendő érték fotódokumentációját, 

f) a kezdeményező nevét és címét, 

g) az előzetes értékvizsgálatot. 

 

 

11.§  (1)  Helyi védettség megszüntetése akkor kezdeményezhető, ha a védettséget alátámasztó 

indokok már nem állnak fenn. Az értékvizsgálati eljárást a benyújtott dokumentumok alapján le 

kell folytatni. 

() A kérelmet Felsőzsolca város polgármesteréhez kell benyújtani. 
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12.§  (1)   Az előzetes értékvizsgálat elkészíttetéséről a Képviselő-testület gondoskodik, de 

ennek költségeit esetenként a kérelmezőre átháríthatja. 

(2) Az előkészítéshez beszerezhető még az érintett ingatlan-tulajdonosok, az érintett helyi 

szakmai, társadalmi szervek együttes álláspontja is. 

 

 

13.§  (1)  A védetté nyilvánítással kapcsolatos javaslatot – az erről szóló döntést megelőzően – a 

helyben szokásos módon 30 napra közzé kell tenni. 

(2) A közzététel időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat megtekintését a településen 

biztosítani kell. A kezdeményezéssel kapcsolatosan 30 napon belül írásos észrevételt lehet tenni. 

 

 

14.§ (1) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás 

megindításáról az érdekelteket értesíteni kell. 

- A helyi egyedi védelemre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek 

írásban kézbesíteni kell. Amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe 

ütközne, úgy az értesítésük a helyben szokásos módon is történhet. 

- A használó értesítése a tulajdonos útján történik.  

 

 

IV. Fejezet 

A védett értékek nyilvántartása megjelölése, fenntartása  

 

 

- A védett értékek nyilvántartása 

 

15. § (1) A helyi egyedi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos eljárásban született döntésnek 

az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről vagy törléséről a jegyző gondoskodik, 

bejegyzés esetén a következő szöveggel:  

 

 „Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (X. 19.) 

önkormányzati rendelete alapján helyi védelem alá vont érték.” 

  

(2) A késedelmes bejegyzés, vagy annak esetleges elmaradása azonban a védettség hatályát 

nem érinti. 

(3) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni, mely a városi 

főépítész feladata. 

(4) A nyilvántartást közzé kell tenni az önkormányzat honlapján, abba bárki betekinthet. 

 

- A védett értékek fenntartása, hasznosítása 

 

16.§ (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos alapvető 

kötelessége.  

(2) A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotóelemére 

és részletére, függetlenül attól, hogy azok a rendeltetésszerű használathoz szükségesek-e vagy 

sem. 

(3) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a 

rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani. 

(4) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához vagy 

megsemmisüléséhez vezetne, úgy e használat – a hatályos jogszabályok keretei között – 

településképi kötelezés formájában korlátozható. 
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- A védett értékek megjelölése 

 

17.§  (1) A helyi védelem alatt álló védett építészeti értéket egységes táblával lehet 

megjelölni. A tábla szövege: „Felsőzsolca Város Önkormányzata védetté nyilvánította” 

„évszám”. 

(2) A tábla elhelyezéséről – esetleges pótlásáról – a polgármester, vagy az általa megbízott 

szervezet gondoskodik. 

 

 

V. Fejezet 

 

Építési engedéllyel vagy településképi véleménnyel és településképi bejelentéssel végezhető 

munkák és tevékenységek  

 

18.§  (1) A településképi eljárások során az építési engedély kiadásához adandó igazolás 

kiadását a városi főépítész szakmai véleményét figyelembe véve a polgármester megtagadhatja, 

vagy feltételekhez kötheti, ha a tervezett építési munka:  

a) egyedi védettség esetén az épület, építmény tömegének, homlokzatának, tetőzetének, 

homlokzati tagozatainak, díszítőelemeinek, burkolatának, tetőfelépítményeinek, 

kéményeinek, nyílászáró szerkezeteinek, valamint egyéb épülettartozékainak 

megváltoztatásával, eltávolításával vagy elbontásával jár; 

b) a környezetbe nem illő építéstechnológia, homlokzatkiképzés, felületképzés és színezés 

alkalmazását tervezi, és a védett érték megőrzését veszélyeztetné, jellegét hátrányosan 

megváltoztatná, vagy értékcsökkenését eredményezné.  

(2) A védett helyi értéket vagy területi védelemmel érintett épületet érintő építési munka 

esetén a településképi eljárás során a városi főépítész szakmai állásfoglalása alapján a 

polgármester a Helyi Építési Szabályzattal összhangban meghatározhatja: 

a) az épület tetőfedésének anyagát,  

b) előírhatja a homlokzat kialakításának módját és színezését, a felhasználható anyagok 

körét, 

c) korlátozhatja az építmények falán reklám felfestését vagy reklámhordozó elhelyezését,  

d) a portálok kialakítását, 

e) megtilthatja az építmények közterületről látható megjelenését kedvezőtlenül befolyásoló 

utólagos beépítéseket, gépészeti berendezések, antennák, légvezetékek, árnyékolók 

alkalmazását, 

f) bővítmény esetén annak az építési helyen belüli elhelyezését. 

 

 

VI. Fejezet 

A helyi területi védelemmel érintett területek építési előírásai  

 

1.  A városképi jelentőségű és helyi területi védelemmel érintett területek általános előírásai 

 

19.§  (1) A városképi jelentőségű helyi területi védelemmel érintett területek és védett 

utcaképek esetében mindennemű építési tevékenységéhez településképi eljárást kell lefolytatni. 

() A városképi jelentőségű helyi területi védelemmel érintett területek rekonstrukciója során 

városképi szempontból az épület megjelenésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni különös 

tekintettel a folyamatban lévő és várható energetikai korszerűsítés kapcsán.  

() A homlokzatformálás eszközei lehetnek a burkolás és a színezés, valamint az erkélyek, 

loggiák korlátainak cseréje, előtetők, redőnyök építése, amik szintén befolyásolják a homlokzat 

megjelenését. 
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2. A városképi jelentőségű és helyi területi védelemmel érintett területek sajátos 

előírásai 

 

20.§ A városkép jelentőségű területek, és a városközpont helyi értékvédelmi területével 

kapcsolatos építési előírások: 

(1) Az épületekhez kapcsolódó teljes vagy részleges felújításához a településképi véleményt 

be kell szerezni, illetve le kell folytatni a településképi bejelentési eljárást, külön önkormányzati 

rendelet alapján.  

(2) A településközponti övezetekre vonatkozó általános építészeti szabályozás: 

a) Egyedileg védett épületeken magas tető, vagy emeletráépítés csak akkor engedélyezhető, 

ha erre településképi vélemény kerül beszerzésre.  

b) Magas tető ráépítés esetén garzonlakás nem építhető. A tetőtereket az alattuk lévő 

szintekkel egybe lehet kapcsolni. 

c) A lakóépületekben a lakások eltérő használata az érvényes jogszabályok szerint 

lehetséges. Nem helyezhető el azonban vendéglátó funkció és termelő jellegű gazdasági 

funkció. 

d) A homlokzatok átalakítása, rekonstrukciója a városközpont a városképi jelentőségű 

területek, helyi védett területek esetében csak egységes módon egy időben történhet egy 

épületen belül.  

e) Az átalakítások során az illeszkedés szabályainak, illetve az értékvédelmi, településképi 

védelmi szabályozásnak megfelelően kell eljárni. 

f) Az illeszkedés esetében településképi eljárást kell lefolytatni. 

(3) A területen belül önálló pavilon /sem könnyűszerkezetes, sem szilárd építőanyagokkal 

épített/ nem helyezhető el. Üzletek, egyéb létesítmények elhelyezését csak a településképi eljárás 

lefolytatását követően lehet elvégezni.  

(4) A védett területeken belül elhelyezkedő épületen, építményen csak a látványt nem zavaró 

módon helyezhető el antenna, hírközlési egység, illetve gépészeti berendezés, klíma szerkezet.  

(5) Az egyes helyi építészeti védelemmel védett meglévő lakó,- és egyéb funkciójú 

épületeken az erkélyek, loggiák utólagos beépítése nem engedélyezhető. Az önkormányzat külön 

rendeletben a helyreállítási kötelezettséget kötelezési eljárás keretein belül az egyes épületekre 

elrendelheti. 

 

 

3. A védelemmel érintett területek épületeinek színezésére és homlokzati kialakítására 

vonatkozó sajátos előírások 

 

21.§  (1) Az épületek közterület felől látható homlokzatait részleges színezéssel ellátni nem 

lehet, kivéve az életveszély elhárítás, a homlokzat egyes részeinek erős rongálódása, a 

nyílászárók, kirakatportálok cseréje miatt szükséges átmeneti jellegű javításokat. 

() A homlokzati nyílászárók cseréje esetén az épület homlokzatán alkalmazott nyílászárók 

jellemző belső osztását meg kell tartani, kivéve, ha a homlokzaton minden nyílászárót 

kicserélnek.  

() Homlokzati nyílászárók, biztonsági rácsok, zsalugáterek, árnyékolók felújítása esetén a 

teljes homlokzatra kiterjedő felújítás kivételével – csak az épületen meglévő nyílászárókkal 

azonos színek alkalmazhatók. 

() A helyi védelemmel érintett területeken, különösen a zártsorú, hézagosan zártsorúan 

beépített részeken épületet feketére, vagy rikító színűre színezni nem lehet. Az épületek 

homlokzatfelületi színezésénél nem alkalmazhatók továbbá a kék, lila, rózsaszín, piros színek. 

() A legalább kétszintes épületek építészeti részletképzéseinek átszínezésénél, az 

épületdíszek, a nyílászárókat keretező elemek és a homlokzatok vízszintes díszítő tagozatai 

egyszínűre nem színezhetők, azokat színvilágában az eredeti tervek szerint vagy ahhoz hasonló 

módon, egymástól megkülönböztetett, harmonikus színekkel kell ellátni. 
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() Épület díszkivilágítása csak olyan módon valósítható meg, hogy az a szomszédos, illetve 

szemközti épületek rendeltetésszerű használatát, valamint a közúti jármű és gyalogosforgalom 

biztonságát ne zavarja. 

 

 

4. Közművek elhelyezése 

 

22.§  (1) A védett területeken a közművek elhelyezése 

a) Helyi értékvédelmi területeken belül közművek építése és rekonstrukciója csak föld alatt 

lehetséges, a városközpont helyi védett területein kívül lévő védett területek esetében a 

kialakult állapot azonban fenntartható. A közmű-rekonstrukcióhoz a településképi eljárást 

le kell folytatni. 

b) Városképi jelentőségű útvonalak, közterületek, esetében, melyek nem érintik a a 

városközpont helyi védett területeit a közművek rekonstrukciójához a településképi 

eljárást le kell folytatni. 

 

 

5. A közterületek rekonstrukciója 

 

23.§  (1) A közterületek rekonstrukciója az alábbi szempontok figyelembe vételével 

valósulhat meg: 

(2) A városközpont és egyes helyi területi védelemmel érintett közterületek csak közterület 

alakítási terv szerint valósíthatóak meg, magasabb rendű jogszabályban és a Helyi Építési 

Szabályzatban megadottak szerint. 

 

(3) A közterületi terv készítésének szempontjai: 

a) Csak a környezetbe illő, stílusban nem idegen hagyományőrző elemek és építmények 

helyezhetőek el. 

b) A védett területeken az utcai díszburkolatok anyaga kis, közepes, vagy nagyelemes 

burkolókő legyen.  

c) Kis-elemes beton anyagú burkolatok közül csak olyan alkalmazható, mely a kis-kocka kő 

vagy nagy-kocka kő jellegéhez hasonlít, lehetőleg szürke, antracit vagy homok színben. 

Eltérő színek is alkalmazhatóak korlátozott mértékben, a településképi eljárások során 

történő jóváhagyással. 

d) A burkolt felületek kialakításában kombinált burkolatfelületek is megjelenhetnek (aszfalt, 

beton, kis-elemes, nagy-elemes beton) abban az esetben, ha a burkolati tervhez a 

településképi eljárás során a polgármester a hozzájárulását adja. 

e) Az utcához, utcaképhez, tömbbelsők belső tereihez tartozó minden utcabútort, 

mikroarchitektúra elemet azok elhelyezése előtt településképi eljárás során kell 

kiválasztani az alábbi szempontok alapján: 

ea)  A mikroarchitektúra elemei és az utcabútorok egy tárgy-együttest  

alkossanak, vagy típus utcabútor család alkalmazásával vagy egyedi tervezésű, 

iparművészeti minőségű, időtálló kivitelű legyen. Minősített, zsűrizett típustervek 

és gyártmányok is alkalmazhatóak. 

eb)  A védett területeken nem engedélyezhető a stíluskeveredés, az épített 

környezethez és a terek, közterületek karakteréhez nem illő tárgyak elhelyezése. 

ec)  A védett közterületekre került tárgy önmagában is a tér, közterület 

karakteréhez illeszkedő legyen, összhangban legyen a mikroarchitektúra 

elemeivel és a többi tárggyal. 

ed)  A közterületre kihelyezett tárgy-együttes, utcabútor család terveinek része 

kell, hogy legyen az egyes épületekre elhelyezett feliratok, reklámhordozók 

arculatterve is. 
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6. A védett közterületeken megjelenő reklámhordozók, hirdető berendezések 

elhelyezése  

 

24.§  (1) A védett közterületeken megjelenő reklámhordozók, hirdető berendezések 

elhelyezése az alábbi szempontok figyelembe vételével történhet: 

a) Az egyes cégek arculattervébe tartozó reklámok, feliratok, emblémák elhelyezésekor 

különös körültekintéssel kell eljárni és esetenként egyedi megoldásokat kell alkalmazni. 

(Egyedi rögzítő szerkezetek, méretkorlátozások). 

b) A reklámok és feliratok elhelyezésénél alapelvként szolgáljon az üzleti szempontnak és 

az esztétikai szempontoknak az egyensúlya. 

c) Óriásplakát a helyi területi értékvédelmi területen belül nem helyezhető el. 

d) A közterületi és homlokzatra szerelt cégtáblák, cégérek, címtáblák, reklámhordozók, 

hirdető felületek, felirati mezők, világító emblémák csak a környezetbe illeszkedő módon 

valósíthatóak meg, melyhez minden esetben be kell szerezni a településképi véleményt 

vagy le kell folytatni a településképi bejelentési eljárást. 

 

() Közterülethez kapcsolódó hirdető berendezések és reklámhordozók: 

a) Transzparensek csak térségi, városi jelentőségű rendezvények időszakában, ideiglenes 

jelleggel helyezhetőek el, legfeljebb az adott rendezvény lebonyolítását 45 nappal 

megelőző időszakban, a rendezvény befejezéséig. 

b) Megállító tábla az épület utcai homlokzatán lévő rendeltetési egységek számának 

megfelelően helyezhető el, rendeltetési egységenként legfeljebb egy darab.  

c) A közterületre kihelyezett megállító táblák elhelyezéséhez közterület foglalási engedélyt 

kell kérni, melyért közterület használati díj szedhető.  

d) A megállító táblák méretei nem haladhatják meg az alábbi méreteket: szélessége 

szerkezettel együtt 1,1 méter, a tábla szélessége legfeljebb 0,90 méter, magassága 

szerkezettel együtt 1,5 méter, a tábla magassága legfeljebb 1,5 méter. 

e) A megállító tábláknál alkalmazható anyaghasználat:, fa szerkezet, vagy kovácsoltvas 

jellegű fémszerkezet, fémszerkezet. 

f) Az egyes megállító tábláknak egy közterület szakaszon azonos jellegűnek kell lenniük, 

eltérések csak a megállító tábla díszítésében, pártázatában, talpazatában lehetségesek. 

g) A közterületek használatával összefüggő önkormányzati rendelet azonos típusú megállító 

tábla vagy gyártmány használatát is elrendelheti egyes védett közterületek esetében, 

illetve gyártmányokat is értékesíthet a városüzemeltetési szervezet. 

h) Az egyes üzletekhez, egyéb rendeltetési egységekhez nem kötődő hirdető berendezések 

és reklámhordozók csak egymástól legalább 10 méter távolságra helyezhetők el. 

 

 

7. Épületekhez kapcsolódó hirdető berendezések és reklámhordozók 

 

25.§ Épületekhez kapcsolódó hirdető berendezések és reklámhordozó berendezések elhelyezése 

az alábbi szempontok figyelembe vételével történhet: 

 

(1) Általános előírások: 

a)    Az épületekhez kapcsolódó hirdető berendezések és reklámhordozó berendezések 

elhelyezéséhez a településképi véleményt be kell szerezni. 

b) Nem engedélyezhetők nagy, függőleges (világító) reklámfeliratok, melyek méretei az 1,0 

méter szélességet és a 3 méteres magasságot meghaladják sem az épület homlokzatára 

konzolosan elhelyezve, sem az épület homlokzati síkjában. 

c) Falfestés, reklámgrafika, reklámmozaik, a helyi területi értékvédelmi területen belül teljes 

épületfelületen nem alkalmazható sem homlokzaton, sem tetőfelületen, sem teljes portál 

felületen, kivéve a (2) bekezdésben felsorolt eseteket. 
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d) A falfestések alkalmazásakor, méretük meghatározásakor az épületarányok figyelembe 

vételével kell dönteni, és a reklámok mindenkori építésjogi szabályozása szerint kell 

eljárni. 

e) A fölsorolt reklámhordozók a homlokzat, vagy portálfelület egyharmad részét nem 

haladhatják meg.  

f)    Falfestés, reklámgrafika, reklámmozaik falfestésszerű alkalmazása esetén tervet, 

színezési tervet kell készíteni a reklámhordozókról, melyek felülete nem haladhatja meg 

a felület egyharmad részét és épülettagozatokba nem nyúlhat bele. 

g) Portálok üvegfelületén elhelyezhető reklámfólia szintén nem haladhatja meg a felület 

egyharmad részét. 

(2) Reklám célú, vagy művészeti alkotásként alkalmazott falfestés, reklámgrafika, 

reklámmozaik, a helyi területi értékvédelmi területen belül teljes épületfelületen csak akkor 

alkalmazható, ha az az erre kijelölt művészeti zsűri és a településképi eljárás szerint 

jóváhagyásra került. 

(3)   Az egyes épületekre vonatkozó előírások: 

a) Az egyes üzletekhez, rendeltetési egységekhez kapcsolódó hirdető berendezések és 

reklámhordozó berendezések elhelyezéséhez a településképi véleményt be kell szerezni.  

b) Egy épületen belül csak a rendeltetési egységek számának megfelelő cégtábla, cégér, 

címtábla, reklámhordozó helyezhető el, rendeltetési egységenként, fajtánként egy-egy 

darab. 

c) Az egy épületen elhelyezni kívánt hirdető berendezések megjelenését össze kell hangolni, 

mind méreteik, mind megjelenésük tekintetében. Figyelemmel kell lenni az épület 

homlokzati architektúrájára és homlokzati arányrendszerére is. 

d) A cégérek méretei nem haladhatják meg az alábbi méreteket: szélessége szerkezettel 

együtt 1,5 méter, a tábla szélessége legfeljebb 0,80 méter, magassága szerkezettel együtt 

1,5 méter, a tábla magassága legfeljebb 0,8 méter. 

e) A cégéreknél alkalmazható anyaghasználat: kovácsoltvas jellegű fémszerkezet, fekete 

színben. 

f) Az egyes cégéreknek, tábláknak egy épületen, vagy közterület szakaszon azonos 

jellegűnek kell lenniük, különös tekintettel a rögzítő elemekre, azok formájára, eltérések 

csak a cégér díszítésében, a reklámhordozó részének, feliratának kialakításában 

lehetségesek. 

g) Hirdető berendezés, cég-és reklámfelirat homlokzati elembe, tagozatba nem takarhat 

bele. 

h) Hirdető berendezés rögzítő szerkezete homlokzati elembe, tagozatba nem helyezhető el. 

(4) Hirdető berendezések és reklámhordozók anyaghasználata illeszkedjen az épület 

megjelenéséhez és arányrendszeréhez, illetve a közterületi elemek esetében a közterületen 

megjelenő utcabútor családhoz. Egy közterület szakaszon a reklámhordozók anyaghasználata 

illeszkedjék egymáshoz. 

(5) Cégéreket, cégtáblákat és cégfeliratokat úgy kell az épületek homlokzatain elhelyezni, 

hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő vagy tervezett vízszintes és 

függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen 

összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti 

hangsúlyaival.  

(6) A cégérek tartószerkezete kovácsoltvas, vagy más igényes anyag legyen, a cégérmező 

anyaghasználata szabadon választható.  

(7) A saját arculattervvel rendelkező cégek csak úgy használhatják az arculattervüknek 

megfelelő anyagokat, ha az utcai homlokzatszakaszon illeszkedő módon jelenik meg az 

anyaghasználat és a rögzítés.  
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VII. Fejezet 

A helyi építészeti értékvédelemmel érintett épületek hasznosítására, fenntartására, 

átalakítására, bővítésére és bontására vonatkozó általános előírások  

 

26.§   (1)  A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell 

megtartani, érintetlenül hagyva az értéket képező homlokzati nyílásrendet és a nyílások 

arányrendszerét, osztását, megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes 

színezését.  

(2) A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem 

akadályozza, sőt, a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek megfelelő 

használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával 

kell megoldani.  

(3) A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati 

kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett 

bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.  

(4) Helyi védett épületen tetőtér beépítés, vagy emeletráépítés csak akkor alkalmazható, ha ezt 

az illeszkedés szabályai lehetővé teszik, és ha a homlokzati értékek megőrizhetőek. 

(5) A védett épület átalakítása, bővítése feltételeként az egyes épületrészeknek, tartozékoknak 

az új épületbe történő beépítését, visszaállítását vagy megőrzését a településképi eljárás 

lefolytatása során a városi főépítész véleményére alapozva a polgármester előírhatja.  

(6) Védett épület bontására csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság esetén kerülhet sor, ha a 

védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki 

eszközökkel nem állítható helyre. A védett épület bontására csak a védettség megszüntetését 

követően kerülhet sor.  

(7) A védett épületen, építményen semmilyen gépészeti berendezés, tetőfelépítmény, 

égéstermék-kivezető, klíma berendezés, és egyéb szerkezet közterületről is látható egysége és 

kivezetése a környezetébe nem illeszkedő, esetleg zavaró módon nem helyezhető el. A védett 

épületen, építményen csak a látványt nem zavaró antenna, hírközlési egység helyezhető el.  

Amennyiben más műszaki megoldás nincs, a védett épületen, építményen legfeljebb egy 

távközlési berendezés (antenna, műholdvevő) helyezhető el. 

(8) A védett épületen/építményen klíma- vagy légtechnikai berendezés, új parapet 

fűtőberendezés egysége, látható módon semmilyen vezeték utcai homlokzaton nem helyezhető 

el. 

 

 

1. A védett épületek településképi véleményezéséhez szükséges kiegészítő dokumentumok 

 

27.§ (1)  A helyi építészeti értékvédelemmel védett épületeket érintő munkák engedélyezése 

iránti kérelemhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban előírt tervdokumentációt, valamint a 

településképi véleményt vagy a településképi bejelentésről szóló igazolást. 

(2) A településképi véleményezési eljárás során a helyi építészeti értékvédelemmel védett 

objektumok esetében a városi főépítész az állásfoglalása kiadásához bekérheti az alábbi műszaki 

dokumentumokat. 

a) a védett helyi érték beavatkozással érintett részének előzetes vizsgálatának 

dokumentációját,  

b) az anyaghasználatra és az építési technológiára vonatkozó részletes műszaki ismertetést,  

c) homlokzati színtervet (az adott homlokzati anyagokhoz illeszkedő színkód 

megjelölésével)  

d) a munkák által érintett védett helyi értékek és a környezet adott állapotának színes 

fénykép dokumentációját.  
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2. A védett épületek értékeinek megőrzése 

 

28.§    A védett építmények eredeti külső megjelenését, ezen belül  

a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, részletképzését, valamint ezek rész- 

és befoglaló méreteit,  

b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,  

c) az eredeti színezését, vagy ha ez nem ismert, a védett építmény jellegének és 

környezetének megfelelő színezést,  

d) eredeti épülettartozékait és felszereléseit,  

e) az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni, illetve helyreállítani. 

 

 

VIII. Fejezet 

 

A helyi védelmi területek és egyedi értékek építési anyaghasználata és egyéb sajátos 

előírásai  

 

- Építési anyaghasználat 

 

29.§  (1) Lábazatképzés esetén kő, műkő, tégla vagy egyéb igényes lábazatképző anyag, a fém 

kivételével. 

(2) Falfelületek esetében vakolt, vagy falburkolattal ellátott tégla, mészhomok tégla, 

kőburkolat, vagy ezek kombinációja, plasztikus, igényes, tagolt homlokzatképzéssel, a helyi 

építési hagyományok szerint. Nem alkalmazható fém homlokzatburkolat, eternit jellegű 

homlokzatburkolat, mázas kerámiaburkolat (csempe), függönyfalszerűen alkalmazott üveg és 

fémszerkezet. 

(3) Helyi védelem alatt álló utcai épület homlokzatokat egységes homlokzati 

felületképzéssel, színezéssel kell ellátni, függetlenül attól hány üzlet működik az épületen belül. 

(4) Tető esetében cserép, pala, eternit pala, kivételes esetben fém, az eredeti tetőfedő 

anyagként alkalmazott rézlemez, horgany, cink. Nem alkalmazható hullámpala, műanyag 

hullámlemez, műanyag síklemez és bitumenes zsindely. 

(5) Kivételes esetben alkalmazható cink tetőfedés, ha meglévő állapot ezt alátámasztja, 

illetve megjelenése a védett utcakép és közterület harmóniáját nem zavarja meg.  

A tetőfedés technikája lehet hagyományos, álló korcos fémlemezfedés, antracit vagy sötétbarna 

színben, matt felületképzéssel.  

(6) A homlokzati nyílászárók anyaghasználata tükrözze az épület építési korának 

anyaghasználatát. 

(7) Az védett épületek kiemelt nyílászárói, úgymint bejárati ajtói, portáljai fa anyagból 

készüljenek. 

(8) A nem kiemelt nyílászárók is fa anyagból készüljenek, azonban a településképi eljárás 

során ettől eltérő műszaki megoldások alkalmazására is sor kerülhet akkor, ha megjelenésük a fa 

anyaghasználatot, vagy megjelenésük az eredeti nyílászárók megjelenését tükrözik. 

(9) A portálok anyaghasználata fa szerkezetű legyen, vagy a fa anyaghasználatot tükrözze. 

Igényes porszórt alumínium portálszerkezetek megjelenhetnek, de csak akkor, ha egy épületen 

belül minden utcai portál azonos megjelenésű. 

 

 

- Homlokzati arányrendszer és építészeti térarányok, utcaképek védelme 

 

30.§  (1)  A homlokzaton, vagy a tetőfelületen önálló, álló tetőablak nem építhető. Helyette a 

homlokzat 1/3 részét meg nem haladó mértékben, a homlokzat részeként megjelenő homlokzati 

hangsúlyt adó tetőfelépítmény megjelenhet akár megszakított, akár végigfutó tetőpárkánnyal. 
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(2) Fekvő tetőablak mind egyedileg, mind sorolva elhelyezhető. 

(3) A helyi védelem alatt álló területeken az egyes épületek homlokzatain nagy, összefüggő 

nyílásfelületek nem jelenhetnek meg. 

(4) A nyílás és falfelületek aránya a védett épületekhez és védett értékekhez hasonló 

arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal jelenjen meg, portálok esetében a földszinten is. 

(5) A helyi védelem alatt álló területeken a meglévő épületek párkánymagasságához 

szükséges igazodni.  

 

(6) A meglévő kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti homlokzat 

kialakítása legalább jellegében, anyaghasználatában, tetőfelépítményeiben rekonstruálandó. 

(7) Oldalhatáron álló és oldalhatáron álló – zárt-sorú beépítésű övezetekben összetett 

tetőidomú magas tető építendő utcára merőleges jelleggel, az utcaképen belüli jellegnek 

megfelelően vagy oromfalasan, vagy teljes kontyolással. A hajlított (L alakú) beépítések 

esetében a tetőforma a zárt-sorú beépítéseknél megadott szempontok szerint épülhet. 

 

 

IX. Fejezet 

A helyi védelem alatt álló szobor műalkotásokra vonatkozó sajátos előírások  

 

 

31.§ (1)  Helyi védelem alatt álló műalkotások, szobor, szoborcsoport, emlékmű egyedi 

tájértékek és kőkeresztek nem védett elemeinek esetleges cseréje, illetve hiányzó elemeinek 

pótlása során a védett elemeket: 

a) a tömeghatás, 

b) a teljes magasság, 

c) a posztamens és a szobor magassági aránya, 

d) az anyaghasználat 

szempontjából mértékadónak kell tekinteni. 

() A szobrok, emlékművek, és egyéb védett köztárgyak javítását szakszerűen kell elvégezni, 

az eredeti állapot megtartása mellett.  

() A műalkotások környezetét a közterületi tervek előírásainál megadott szabályok szerint 

kell rendezni. 

() A helyi védett műalkotások jegyzékét a rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

() A Helyi védelem alatt álló kőkeresztek jegyzékét 7. melléklete tartalmazza. 

() A Helyi védelem alatt álló egyedi tájértékek kunhalmok jegyzékét a rendelet 8. 

melléklete tartalmazza. 

 

 

X. Fejezet 

Záró rendelkezések  

 

32.§   (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi örökség védelméről szóló 

4/1999.(III.26) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a város Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló 17/2008.(X.24) önkormányzati rendelet építészeti értékvédelemre 

vonatkozó 44.§. előírásai hatályukat vesztik. 

 

 

 DR. PATAKI ANETT  S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K.  

 jegyző polgármester               
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A rendelet melléklete a jegyzőkönyv 1. melléklete. 

 

 

Az 5. napirendi pont keretében a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes 

tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelettervezetet 

tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezet és indokolását. Megnyitotta a vitát felette. 

Hozzászólás hiányában kérte az Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes 

tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályairól készített 

tervezetet.  

 

A polgármester ezután szavazásra bocsátotta rendelettervezetet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2015. (X. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ELŐÍRÁSOK TARTALMÁRÓL SZÓLÓ ELŐZETES 

TÁJÉKOZTATÁS ÉS A TERVEKKEL KAPCSOLATOS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ 

SZABÁLYAIRÓL  
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés ab) és ac) alpontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.  Általános rendelkezések 

 

 

1. §  (1) E rendelet hatálya Felsőzsolca Város Önkormányzatának közigazgatási területén végzett 

építési munkákra terjed ki függetlenül attól, hogy az adott munka a jogszabályok szerint építésügyi 

hatósági engedélyhez, illetve településképi eljárásokhoz kötött-e, vagy sem.  

 

(2)  E rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban együtt: építtető vagy tervező vagy hatóság), 

aki (amely) Felsőzsolca város közigazgatási területén az (1) bekezdés szerinti építési munkát kíván 

végezni, illetve az elvégzendő építési munkával összefüggésben  építészeti-műszaki tervdokumentációt  

készít.  

 

2. §  E rendelet alkalmazásában  
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1. tájékoztatás hatályban lévő településrendezési eszközről: a helyi településrendezési eszközök 

tartalmára, kötelező előírásaira vonatkozó tájékoztató jellegű, szöveges és térképi adatokat tartalmazó 

dokumentum. 

2. beépítési előírás: a helyi településrendezési eszközök tartalmára alapozott, tájékoztató jellegű, 

szöveges és térképi adatokat tartalmazó dokumentum, amely – a településkép és az építészeti örökség 

megóvásával és minőségi alakításával kapcsolatban – az adott telek beépítésének feltételeire, valamint az 

építmények kialakítására vonatkozóan további javaslatokat, ajánlásokat is tartalmazhat. 

2. építési munka: építmény, építményrész, épület, épületegyüttes megépítése,   átalakítása,  bővítése, 

illetve rendeltetésének részleges vagy teljes megváltoztatása érdekében  végzett építési, -szerelési vagy 

bontási munka.  

3. hatósági bizonyítvány: a hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az 

egyébként hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan az ügyfél kérelmére tény, állapot vagy egyéb adat 

igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. 

4. Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben tény, állapot, egyéb adat igazolása 

céljából  

a) a tervezés elősegítése érdekében, vagy 

b) az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön jogszabályban meghatározottak 

szerint az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez helyszíni szemle alapján 

hatósági bizonyítványt állít ki. 

  

  

2. A BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁS  

 

 

3. §  (1)  Az 1. § (1) bekezdése szerinti építési munkákra vonatkozóan az építtetőnek, illetve az általa 

megbízott tervezőnek vagy egyéb módon érintett kérelmezőnek (hatóság), az építési munkával 

kapcsolatos helyi építési előírásokról, tájékoztatást, valamint a településképi követelményekről – 

beépítési előírást kell kérnie a polgármestertől. A beépítési előírást a polgármester a főépítész útján adja 

ki. 

 

(2)   Tájékoztatást, beépítési előírást bármely építtető, illetve az általa megbízott tervező vagy egyéb 

módon érintett kérelmező (hatóság), bármely építési telek beépítésével, a beépítésre vonatkozó 

előírásokkal és követelményekkel kapcsolatban kérhet.  

 

(3)  A beépítési előírás iránti kérelem benyújtásához az építési, illetve tervezési jogosultságot nem kell 

igazolni.  

 

(4)    A tájékoztatás, beépítési előírás iránti kérelem benyújtása díj- és illeték-mentes.  

 

 

4.§ (1)  Mivel a tájékoztatás a hatályban lévő településrendezési eszközről a kötelezően meghatározott 

helyi építési előírásokat tartalmazza övezeti előírások formájában, ezért a telek azonosítása érdekében a 

helyrajzi szám alapján lehet a kérelmet benyújtani. 

 

(2)  Mivel a beépítési előírás az elvégezni kívánt konkrét építési munkával kapcsolatos szabályokat és 

követelményeket tartalmazza, a kérelemben minden esetben meg kell nevezni valamennyi ismert tervezett 

építési munkát függetlenül attól, hogy azok tervezése, illetve megvalósítása egy vagy több ütemben vagy 

milyen sorrendben történik.  

 

(3)   Amennyiben a beépítési előírás iránti kérelem benyújtásakor a konkrét építési munkák köre még nem 

ismert, az adott telek beépíthetőségével kapcsolatban általános tájékoztatás is kérhető.  

 

(4)  A beépítési előírás iránti kérelem – a kérelmező egyértelmű megjelölésével és aláírásával – papír 

alapon és digitális formában (pdf formátumban) is benyújtható.  
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(5)  A kérelmet a városi főépítésznek kell címezni, Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal Városi 

Főépítész, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. illetve elektronikus levélben az info@felsozsolcaph.hu 

elektronikus levélcímre kell eljuttatni. 

 

(6)  A kérelmet e rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani.   

 

5. § (1)   A tájékoztatás, és beépítési előírás olyan – a hatályos településrendezési eszközökön alapuló – 

tájékoztató tartalmú (szöveges és térképi adatokat tartalmazó) dokumentum, amely a kiadástól számított 

egy évig érvényes és az építésügyi hatóságot, valamint településképi bejelentéshez kötött eljárás esetén a 

polgármestert – a jogszabályon alapuló, kötelező elemeket illetően – az érvényességi időn belül köti. A 

beépítési előírásban meg kell jelölni  

a) a kötelező (a településrendezési eszköz előzetes megváltoztatása nélkül nem módosítható),  

b) a tájékoztató (pl. a műemléki, illetve helyi építészeti értékvédelemmel  kapcsolatos), tartalmi és 

eljárási (pl. a településképi véleményezési eljárásra vonatkozó) elemeket.  

 

(2)  A beépítési előírás – az adott helyszín és környezete adottságait figyelembe véve, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 18. § (2) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az illeszkedési követelményeket illetően az (1) bekezdés b) 

pontja szerint javaslatokat, illetve ajánlásokat is tartalmazhat. 

 

(3)  A beépítési előírásban a (b) bekezdés szerinti javaslatokban, illetve ajánlásokban szereplő illeszkedési 

követelményektől való eltérés esetén a beépítési előírás alapján készített tervdokumentáció műleírásában 

indokolni kell a beépítési előírásban foglalt egyéb javaslatoktól, ajánlásoktól való eltérés szükségességét 

és megalapozottságát.  

 

(4)  A beépítési előírásban szereplő, kötelező követelményeket és adatokat (az övezeti szabályozásra, a 

beépítésre, valamint az építmények kialakítására vonatkozó paramétereket és egyéb előírásokat) – az 

építési munkával érintett ingatlan és környezete adottságait is figyelembe véve – együttesen kell 

értelmezni és alkalmazni, azoknak külön-külön és együttesen is meg kell felelni.  

 

(5)   A beépítési előírás nem mentesíti a tervezőt attól, hogy a tervezés során a helyszínen ellenőrizze a 

tervezési feladattal összefüggő, azt befolyásoló adottságokat, így különösen a telek tényleges beépítését, a 

telken álló, valamint a szomszédos telkeken lévő építmények kialakítását és műszaki állapotát, valamint 

az érintett közterület adottságait, berendezéseit, műtárgyait és növényzetét.  

 

(6)  Az építési munkával érintett ingatlan, illetve a tervezési feladat sajátosságainak ismeretében a városi 

főépítész javaslatot tehet a tervvel kapcsolatos koncepcionális, illetve tartalmi kérdések előzetes 

tisztázását célzó szakmai konzultációra.  

  

(7)   A beépítési előírás építési munka végzésére nem jogosít.  

 

 

6.§ (1)  A beépítési előírás kiadását megelőzően a kérelemmel érintett telek és környezete aktuális 

vizsgálata céljából helyszíni szemlét kell tartani.  

 

(2)     A helyszíni szemle abban az esetben mellőzhető, ha ugyanarra az ingatlanra a kérelem benyújtását 

megelőző 3 hónapon belül került sor beépítési előírás kiadására, illetve csak a kötelezően előírt helyi 

szabályozások (tájékoztatás hatályban lévő településrendezési  eszközről) megadására kerül sor.  

 

(3)    A helyszíni szemle során vizsgálni kell különösen  

a) a kérelemmel érintett, valamint a szomszédos telkek közterületről látható 

 beépítését,    

b)  a kérelemmel érintett, valamint az azzal városképi szempontból együtt   

 értelmezhető  építmények  

  ba)  jellemző méreteit,  

  bb)  tömegalakítását,  

  bc)  homlokzatának és tetőzetének építészeti kialakítását,  

mailto:info@felsozsolcaph.hu
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  bd)  a tervezés szempontjából lényeges rendeltetéseit, valamint  

 c)  az érintett közterület adottságait, berendezéseit, műtárgyait és növényzetét.  

 

(4)     A beépítési előírás kiadásáról – a kérelem beérkezésétől számított 14 munkanapon belül – a 

főépítész gondoskodik.  

(5)  A beépítési előírás kézbesítése postai úton történik, de a kérelemben foglaltaknak megfelelően 

elektronikus úton is továbbítható, mellékletként, pdf formátumban illetve személyesen is átvehető.  

 

(6)   A beépítési előírást az építési engedély iránti kérelemhez, valamint a településképi véleményezéshez 

mellékelni kell.  

 

(7)     A beépítési előírások nyilvántartásáról a főépítész gondoskodik.  

 

 

3. A SZAKMAI KONZULTÁCIÓ  

 

 

7. § (1)   A helyi településrendezési előírások értelmezésével, illetve a beépítési előírás tartalmával 

kapcsolatban, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi egyeztetése céljából az 

építtető, illetve az általa megbízott tervező szakmai konzultációt kezdeményezhet. A konzultációs 

lehetőség biztosításáról a főépítész gondoskodik.  

 

(2)     A szakmai konzultáció a városi főépítésztől kérhető.  

 

(3)     A szakmai konzultációról keretében lehetőség van:  

a) a tervezés során felmerült alternatív megoldások értékelésére,  

b) a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére, valamint 

c) a beépítési előírásban foglalt irányadó szabályozási elemektől, illetve az Étv. 18. § (2) bekezdése 

szerinti illeszkedési követelményekre vonatkozó javaslatoktól, ajánlásoktól eltérő tervezői 

megoldások egyeztetésére  

 

 

8. § (1)   A szakmai konzultációt – az építési munkával érintett ingatlan, valamint a 7. § (2) bekezdésében 

szereplő cél megjelölésével – az építtető, illetve az általa megbízott tervező is kezdeményezheti. 

(2)   A tervezés során ugyanazzal az építési munkával kapcsolatban az építtető, illetve az általa megbízott 

tervező több szakmai konzultációt is kezdeményezhet.  

 

(3)  Az építészeti-műszaki terv előzetesen egyeztetett időpontban megtartott munkaközi egyeztetésére a 

tervezőnek – a munka készültségi fokának megfelelő, a szakmai konzultáció napjára dátumozott – 

munkaközi dokumentációt (terv-vázlatot) kell készítenie. A munkaközi dokumentációt a tervezőnek: 

a) a terv digitális feldolgozása esetén – elektronikus úton (pdf formátumban) – a szakmai 

konzultációt legalább 3 nappal megelőzően meg kell küldenie, illetve  

b) a terv papír alapú feldolgozása esetén a szakmai konzultáció során be kell mutatnia a városi 

főépítésznek. 

 

 

9. § (1) Az építtető, illetve az általa megbízott tervező a szakmai konzultáció során elhangzottakról 

emlékeztetőt készíthet, melyet ellenjegyzés céljából szerkeszthető formátumban meg kell küldenie a 

városi főépítésznek. A városi főépítész az emlékeztetőt változatlan tartalommal, vagy indokolt esetben 

szöveges kiegészítésekkel ellenjegyzi, és (pdf formátumban) megküldi a kérelmezőnek. 

 

(2) Amennyiben a munkaközi terv feldolgozása papír alapon történt, a szakmai konzultáció során az 

egyeztetés résztvevői a munkaközi dokumentáció aktuális példányára szöveges, illetve rajzi 

kiegészítéseket, megjegyzéseket tehetnek, és a konzultáció végén  a tervet dátummal kiegészítve 

szignálhatják. Az ilyen esetekben a munkaközi dokumentáció érintett tervlapjairól másolatot kell 

készíteni, és azokat az (1) bekezdés szerinti emlékeztetővel együtt kell kezelni.  
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(3) A (9). § (1) és (2) bekezdés szerinti eljárásért az építtetőnek, illetve a tervezőnek 10.000.- Ft 

szolgáltatási díjat kell fizetni.   

A díj befizetésének tényét igazoló bizonylatot az emlékeztető tervezetéhez mellékelni kell, ennek 

hiányában a városi főépítész az emlékeztető ellenjegyzését megtagadja.  

 

(4)   A szakmai konzultációk alapján készített emlékeztetők, a hozzájuk tartozó munkaközi 

tervdokumentáció tartalmának megfelelően a feleket kölcsönösen kötik a főépítészi állásfoglalásra, 

szakvéleményre alapozott településképi vélemény tartalmát illetően.  

 

(5)  Ha az építészeti-műszaki tervdokumentáció műleírása a szakmai konzultációra vonatkozó utalást, 

hivatkozást is tartalmaz, a terviratok között az (1) bekezdés szerinti emlékeztetőt és az azokhoz tartozó 

munkaközi dokumentáció érintett tervlapjainak másolatát is szerepeltetni kell.  

 

(6)  A szakmai konzultációkról készített emlékeztetők, valamint az azokhoz azonosítható módon tartozó 

munkaközi dokumentációk nyilvántartásáról a főépítész gondoskodik.  

 

 

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 

 

10. §  Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba. 

 

 

11. § (1)   A 3-6. § előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

 (2)   A 7-9. § előírásait a folyamatban lévő tervezési munkák tekintetében is alkalmazni kell. 

 

 

 DR. PATAKI ANETT  S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K. 

 jegyző polgármester 

 

 

1.  SZÁMÚ MELLÉKLET  

 

KÉRELEM – ADATLAP 

 

Tájékoztatás és beépítési előírás kiadásához 

 

Alulírott ……………………………………………………….. (olvasható név) beépítési előírást 

kérek az alábbi ingatlan beépítési feltételeinek meghatározása céljából. 

 

A kérelemmel érintett ingatlan   

Címe:    

Hrsz.:    

Az építtető (kérelmező)   

Neve:    

Címe:    

A közreműködő tervező (kérelmező)   

Neve:    

Címe:    
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A tervezett beavatkozás: 

 

E rovat kitöltésekor valamennyi beavatkozást – pl. új (fő/mellék) épület létesítése, átalakítása, 

bővítése (tetőtér-beépítése), használati módjának (részleges/teljes) megváltoztatása, stb. – meg 

kell nevezni függetlenül attól, hogy azok megvalósítását egy vagy több építési ütemben kívánja 

végrehajtani. 

 

A beépítési előírást (a megfelelő rész megjelölendő): 

  Személyesen kívánom átvenni 

  A következő címre kérem postázni:  

  A következő e-mail címre kérem küldeni:  

 

………………………………, 20.. . ……………… 

 

 

 …………………………………… 

                      Aláírás 

 ……………………….................... 

                     Telefonszám 

            (megadása nem kötelező) 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a beépítési előírással kapcsolatban 

 

► A BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁS DÍJ – ÉS ILLETÉKMENTES. 

► A beépítési előírást az építésügyi hatósági engedély iránti, illetve – a tervezett építési munka 

jellegének megfelelően – a településképi vélemény kiadására vonatkozó kérelemhez mellékelni 

kell. 

 

 

A 6. napirendi pont keretében a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról 

szóló tervezetet tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet, ezután megnyitotta a vitát felette. 

Hozzászólás hiányában kérte az Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési 

eljárásról készített tervezetet. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2015. (X. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI, BEJELENTÉSI ÉS  KÖTELEZÉSI  ELJÁRÁSRÓL  
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 

(2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés ab) és ac) alpontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdésében, továbbá az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörében a 

településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás részletes szabályairól Felsőzsolca 

Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a 

következő önkormányzati rendeletet alkotja: 

 

 

I. Fejezet 

 

1.  Általános rendelkezések 

 

1. §  E rendelet célja Felsőzsolca Város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek 

védelme és igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött egyes 

építési munkákkal kapcsolatban a helyi adottságok figyelembevételével a városképi illeszkedés 

követelményeinek érvényesítése, valamint a beépítésre szánt területek rendeltetésszerű 

használatának biztosítása, összességében az épített környezet rendezett és esztétikus kialakítása.  

 

 

2. A rendelet hatálya 

 

2. § (1)  E rendelet hatálya Felsőzsolca Város Önkormányzat közigazgatási területére terjed 

ki.  

(2)  E rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Felsőzsolca Város közigazgatási területén 

a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött, vagy nem kötött építési 

tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt 

készít,  

b) reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal 

felületet alakít ki, illetve  

c) meglévő építmény rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja. 

(3) E rendelet előírásai nem vonatkoznak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 

kormányrendeletben meghatározott azon engedélyezési eljárásokra, amelyek esetében  

a)  az építészeti-műszaki tervdokumentációk előzetes minősítése a településrendezési és 

építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a központi, illetve a 

területi építészeti tervtanács hatáskörébe tartozik, illetve  

b) az építtető összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt 

kezdeményezett.  
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(4) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet, továbbá a településképi véleményezési eljárásról 

szóló önkormányzati rendelet előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel együtt kell 

alkalmazni. 

 

 

II. Fejezet 

 

A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI  ELJÁRÁS   

 

1. A településképi véleményhez kötött engedélyezési eljárások 

 

3. § Településképi véleményezési eljárást folytat le a polgármester a rendelet 2. 

mellékletében meghatározott építési engedélyezési eljárást megelőzően, valamint az 1. 

mellékletben felsorolt helyi védelemmel érintett esetekben az alábbiak szerint: 

a)  A rendelet 1. mellékletében felsorolt védett közterületek és a városközpont, valamint a 

helyi védelemmel érintett területek, 

b) A helyi védelemmel érintett épületek és műalkotások esetében. 

 

 

2. A településképi véleményezési eljárás lefolytatása 

 

4. § (1) A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a 

továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – kérelemre 

indul. A kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásáig a véleményezendő építészeti-műszaki 

tervdokumentációt elektronikus formában (pdf) is benyújtja a polgármesterhez a kérelem 

mellékleteként. 

(2) A polgármester településképi véleményét a főépítész készíti elő. 

(3) A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet 

engedélyezésre 

a) javasolja, 

b) feltétellel javasolja, illetve 

c) nem javasolja. 

(4) A településképi véleményhez minden esetben csatolni kell a főépítészi szakvéleményt, 

 melynek tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklását. 

(5) A településképi véleményt – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül 

– meg kell küldeni a kérelmezőnek. 

(6) A településképi véleményezési eljárás megindítása előtt a tervezőnek és a megbízónak 

lehetősége van a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján a helyi településrendezési előírások 

tartalmáról előzetesen tájékoztatást, illetve a tervezett beruházási tervekkel kapcsolatos szakmai 

konzultációt kérni. 

 

 

5. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervdokumentációnak – a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdésében foglaltakon túl – az alábbi 

munkarészeket is tartalmaznia kell: 

a) műszaki leírást, 

b) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzát, 

c) metszeteket a megértéshez szükséges mértékben, 
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d) valamennyi homlokzatot. 

(2) Amennyiben a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció az 

Önkormányzat külön rendelete szerint kiadott tájékoztatásban vagy beépítési előírásban foglalt – 

a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, illetőleg a településképi illeszkedésre 

vonatkozó egyéb – nem kötelező előírásoktól eltérő  megoldást tartalmaz, az (1) bekezdés 

a) pontja szerinti műleírásban az eltérést indokolni kell. 

 

 

3. A településképi véleményezés részletes szempontjai 

 

6. § (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki 

dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, városképet nem 

zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő, és annak előnyösebb megjelenését 

segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni. 

(2) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki 

tervdokumentáció 

a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,  

b) figyelembe veszi-e a beépítési előírásban szereplő további – az építészeti illeszkedésre 

vonatkozó – javaslatokat, illetve hogy 

c) a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától, valamint a b) pont szerinti 

javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb beépítést, illetve 

településképi megjelenést eredményez-e.  

(3) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 

a) a beépítés módja – az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – megfelel-e a 

környezetbe illeszkedés követelményének, 

b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés 

adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit, 

c) új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén  

ca) biztosított lesz- vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési 

követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága, 

cb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel 

kapcsolatos követelményeknek.  

(4) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 

a) a földszinti alaprajz – a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat 

sajátosságaiból eredően – nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a 

szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, 

b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve 

homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.  

(5) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy  

a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a 

településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,  

b) a homlokzatok felületképzése és anyaghasználata megfelelően illeszkedik-e a domináns 

környezet adottságaihoz, valamint tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az 

épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival, 

c) a tetőzet kialakítása – különösen héjazatának anyaga, hajlásszöge és esetleges 

tetőfelépítményei – megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.  

d) a tervezett megoldás gépészeti és egyéb beépített berendezései, tartozékai elhelyezése, 

takarása, megfelelő-e a városképi megjelenésben, 

e) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések 

elhelyezésére és kialakítására. 

(6)  A határoló közterületekkel való kapcsolat során vizsgálni kell, hogy: 
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a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő 

használata,  

aa) nem korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát, figyelembe 

veszi-e azt az igényt, hogy a telek közterületről lehetőség szerint csak egy 

kapubehajtóval legyen megközelíthető,  

ab) nem korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést 

és annak biztonságát,  

ac) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges 

berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét,  

ad) indokolt esetben a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetlegesen   

szükségessé váló – közterületet érintő – beavatkozásokra. 

 

b) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó homlokzat részlet, illetve az ebből eredő 

használat,  

ba) nem korlátozza-e közúti közlekedést és annak biztonságát, 

bb) nem korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést 

és annak biztonságát,  

bc) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges 

berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét. 

 

 

A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI   ELJÁRÁS   

 

1. A településképi bejelentéshez kötött engedélyezési eljárások 

 

7.§ (1) Településképi bejelentési eljárást folytat le a polgármester a város közigazgatási 

területén a rendelet 3. mellékletében meghatározott esetben az engedély nélkül végezhető építési 

tevékenységek megkezdése előtt. 

(2)  Felsőzsolca Város településrendezési tervének érvényes szabályozási tervein az alábbi 

esetekben (T-3, T-2): 

Település központ vegyes területek (jele: Vt), 

  Intézményi (jele: I),  

  kereskedelmi, szolgáltató gazdasági (jele: Gksz),  

ipari, gazdasági (jele: Gip) és különleges (jele: K) területnek jelölt, tovább minden 

egyéb beépítésre szánt – az a) pontban nem említett – és beépítésre nem szánt területen 

jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkákra vonatkozó 

építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.  

(3) Építmények rendeltetésének megváltoztatása esetében  

(4) A rendelet 2. és 3. mellékletében meghatározott esetekben építési hatósági engedélyhez 

kötött, de jogerős engedélytől eltérően megvalósuló – az eltérést illetően egyébként építési 

hatósági engedélyhez nem kötött építési munkák csak településképi bejelentési eljárás 

lefolytatása alapján végezhetőek, illetve maradhatnak fenn. 

 

 

2. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása 

 

8.§ (1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a 

továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – kérelemre 

indul. A kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásáig a véleményezendő  építészeti-műszaki 

tervdokumentációt elektronikus formában (pdf) is benyújtja a polgármesterhez a kérelem 

mellékleteként.  

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell: 
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a) a bejelentő nevét, 

b) a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

c) a folytatni kívánt építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy 

rendeltetésváltoztatás megjelölését, 

d) a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás 

helyét, a telek helyrajzi számát, 

e)  az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a 

reklámozás tervezett időtartamát.  

(3) A bejelentéshez dokumentációt kell mellékelni. A dokumentációnak – a kérelem tárgyának 

megfelelően – a következő munkarészeket kell tartalmaznia: 

a) műszaki leírást, a telepítésről és az építészeti kialakításról, 

b) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, 

c) alaprajzot, 

d) homlokzatot, 

e) utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet. 

(4) A bejelentési eljárás lefolytatása alapján a kérelem tárgyának fennmaradási 

érvényessége az igazolás kiállításának dátumától számítva: 

a) állandó építmény esetén végleges, legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 

180 nap,  

b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,  

c) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezése- kivéve cégér – esetén 1 év,  

d) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén 

5 év, de legfeljebb a működés befejezésének időpontjáig,  

e) útbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb a működés befejezésének 

időpontjáig.  

(5) A polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül: 

a) a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést vagy rendeltetésváltoztatást – 

kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a bejelentőt erről a tényről igazolás 

megküldésével értesíti, ha a bejelentés megfelel a 23. § (2) és (3) bekezdésben 

meghatározott követelményeknek és a tervezett építési tevékenység, reklám vagy 

rendeltetés illeszkedik a településképbe, 

b) megtiltja az építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás 

megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a 

bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának 

jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem felel meg a 23. § (2) és (3) 

bekezdésében meghatározott követelményeknek vagy a tervezett építési 

tevékenység, reklám vagy rendeltetésváltoztatás nem illeszkedik a településképbe.  

(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti igazolás tartalmazza: 

a) a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét, 

b) a bejelentő (építtető) nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

c) a bejelentett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás 

megjelölését, 

d) a bejelentés előterjesztésének napját, valamint 

e) azt az időtartamot, amelyre a bejelentés szól.  

(7) A településképi bejelentési eljárás megindítása előtt a tervezőnek és a megbízónak lehetősége 

van a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján a helyi településrendezési előírások tartalmáról 

előzetesen tájékoztatást, illetve a tervezett beruházási tervekkel kapcsolatos szakmai konzultációt 

kérni. 
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3. A településképi bejelentés véleményezésének részletes szempontjai 

 

9. § (1)  A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció 

értékelése során a településképben esztétikusan megjelenő, városképet nem zavaró, az épített és 

természeti környezethez illeszkedő, és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási 

szempontokat kell érvényesíteni.  

(2) A telepítéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok: 

a)   a tervezett megoldás léptékében, arányaiban megfelelően illeszkedik-e a kialakult 

településszerkezetbe,  

b)   nem zavarja-e a környezetében levő épületek, építmények, utcák, terek 

használhatóságát.  

(3) A településrendezési eszközöknek és helyi előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos 

részletes vizsgálati szempontok: 

a) a tervezett megoldás megfelel-e a város szabályozási tervének és helyi építési 

szabályzata előírásainak,  

b) a reklám, vagy hirdető-berendezés mérete, nagysága, anyaga, kialakítása megfelel-e a 

reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdető-berendezések elhelyezéséről 

szóló önkormányzati rendelet szabályainak, illetve egyéb önkormányzati rendeleteknek. 

c) Az alaprajzi elrendezéssel, homlokzatképzéssel, tömegalakítással, anyaghasználattal, 

színezéssel, városképi megjelenéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok 

d) a tervezett megoldás harmonikusan illeszkedik-e a környezetébe, figyelembe veszi-e a 

környező beépítés sajátosságait,  

e) kielégíti-e a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos építészeti esztétikai 

elvárásokat,  

f) megjelenésével, színezésével, méreteivel nem okoz-e zavart a műemléki- és helyi 

értékvédelmi területek és épületek vonatkozásában és a városközpont kijelölt területén 

belül, valamint a város kiemelt jelentőségű közterületei felőli látványban 

g) A rendeltetésváltozás során a kialakítás megfelel-e az eredeti épület funkcionális, 

szerkezeti rendszerének és a gazdaságos megvalósítás követelményeinek, valamint a 

környező rendeltetések zavartalan működésének. 

 

 

4. TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS 

 

10. § (1)  Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni: 

a) Településképet rontó reklámok, cégérek, hirdető-berendezések megszüntetése és 

eltávolítása érdekében, ha azok mérete, anyaga, megjelenése nem felel meg a 

reklámrendeletben meghatározott szabályoknak, különösen, ha: 

  aa) műszaki állapota nem megfelelő,  

  ab) tartalmi megjelenése idejétmúlt, vagy aktualitását vesztette,  

  ac) nem illeszkedik a településképbe, és a jellemző városképi látványban  

  idegen elemként jelenik meg,  

  ad) előnytelenül változtatja meg az épület homlokzatát, tetőzetét, kirakatát,  

  portálját,  

  ae) bejelentés nélkül helyezték el,  

  af) harsány színeivel, nagy méretével, kirívó, feltűnő módon jelenik meg a  

  városképben.  

b) A helyi építészeti és városképi értékvédelem érdekében, ha az építmény, műtárgy, 

településképi elem műszaki, esztétikai állapota vagy annak használati módja nem felel 

meg a helyi építési szabályzat és értékvédelmi rendelet előírásainak, különösen ha: 

  ba) műszaki állapota nem megfelelő, balesetveszélyes, homlokzati elemei  

  hiányosak, töredezettek, színezése lekopott,  
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  bb) nem a rendeltetésnek megfelelő funkcióra használják,  

  bc) megjelenése, színezése az egységes és harmonikus városképet rontja,  

bd) az építési övezetre előírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás, 

növényzettelepítés nem valósult meg, hiányos, vagy az elpusztult   

növényzet pótlása nem történt meg,  

  be) a telek szabad területét nem a terület felhasználási előírásoknak   

  megfelelően használják,  

bf) az építkezéssel érintett telek és környezete – az átmeneti állapot ideje alatt 

– nincs a vonatkozó előírásoknak megfelelően rendben tartva, bekerítve. 

 A bejelentési eljárás hatálya alá tartozó településképi elem, épület esetében: 

 ca) ha a bejelentési kötelezettség elmulasztása mellett megvalósították,  

 cb) ha a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltó és figyelmeztető 

 felhívása ellenére megvalósították.  

(2)  A polgármester a kötelezési eljárás lefolytatása előtt tájékoztatást és felhívást küld az 

érintettnek. 

(3)  Az (1) bekezdésben meghatározott településképi kötelezés végre nem hajtása esetén 

50.000.- forint pénzbírságot lehet kiszabni.  

 

5. A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ÉS BEJELENTÉSI ELJÁRÁSOK KÉRELMEZÉSE  

 

11. § (1) A véleményezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet a rendelet 4. mellékletében 

meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.  

(2) A bejelentési eljárás lefolytatási iránti kérelmet a rendelet 5. mellékletében meghatározott 

formanyomtatványon kell benyújtani.  

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

12. § Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.  

 

 

 DR. PATAKI ANETT S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K. 
 jegyző polgármester 
 

 

A rendelet melléklete a jegyzőkönyv 2. melléklete. 

 

 

A 7. napirendi pont keretében Felsőzsolca, Kossuth Lajos utca és Dózsa György utca 

forgalomtechnikai felülvizsgálatára készült javaslatot tárgyalta meg a testület Hogya Zsolt 

képviselő előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte az előterjesztőt, kíván-e kiegészítést tenni. 

 

Hogya Zsolt képviselő megkérdezte, hogy az előterjesztés alátámasztására meg lehet-e tekinteni 

a kihelyezett kamerák felvételét, hogy milyen igénybevételnek van kitéve ez az út, és mennyire 

indokolt? Szerinte nem lehet ennek akadálya. 

 

dr. Pataki Anett jegyző válaszában elmondta, hogy a jogszabály szerint csak közterület-

felügyelő, vagy rendőr nézheti meg a felvételeket rendőrségi ügyben vagy hivatalos eljárásban, 

de magáncélra nem lehet felhasználni. 
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Hogya Zsolt képviselő: 

 Szerinte ez nem magáncél. 

 

A polgármester megnyitotta a vitát a javaslat felett. Hozzászólás nem volt, így kérte a Pénzügyi 

Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Kossuth Lajos utca és Dózsa György utca forgalomtechnikai 

felülvizsgálatára tett „B” határozati javaslatot. 

 

A polgármester ezután ismertette és szavazásra bocsátotta a „B” határozati javaslatot. Előtte 

árajánlatot kell kérniük a forgalomtechnikai terv elkészítésére.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

115/2015. (X. 6.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca, Kossuth Lajos utca és Dózsa György utca forgalomtechnikai 

felülvizsgálata   

  

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 120/2008. 

(XII. 16.) Kth. számú határozattal jóváhagyott, Felsőzsolca város úthálózatának 

forgalomszabályozására vonatkozó tervének korszerűségi felülvizsgálatát el kell 

végezni. 

 

Az új forgalomszabályozási tervben foglaltak szerint kell az érintett utcákra 

kihelyezni a jelzőtáblákat.   

 

Felelős: Vantal Gyula GAMESZ igazgató  

Határidő: 2016. június 30.               

 

 

A 8. napirendi pont keretében a Felsőzsolca, Bolyai u. 6. belterület 1591/8 hrsz-ú ingatlan egy 

részének eladására készült javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést, majd megnyitotta a vitát felette.  

 

Nagy Lajos Zoltán képviselő: 

 4.700,-Ft/m2 el is fogadható, de nem akarja, hogy a Képviselő-testületet és a 

polgármestert kellemetlen helyzetbe hozzák. Külső szakértővel, amit az 

önkormányzat kér fel, fel kell értékeltetni. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Kaptak egy kiegészítést, ami kimaradt az előterjesztésből, ott szerepel olyan, hogy 

nettó 1.100,-Ft ár felett szakértő szükséges. Erre nem vonatkozik? 
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dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy az 1 M Ft a versenytárgyalásra vonatkozik, hogy akkor 

versenytárgyalást kell tartani, az előző oldalon olvashatják, hogy minden esetben kell ingatlan 

értékbecslés, azt nem kerülhetik meg. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem ugyanazt a területet akarja mindkét vásárló 

megvenni, hanem az egymás melletti területet, ezért nem kell versenyeztetni. 

 

Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület által választott alpolgármester: 

A bizottsági ülésen is elhangzott, ezt megerősíti, külső szakértő mindenképpen kell a 

saját védelmükben, és a vagyonrendelet is előírja. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy ez szerepel az előterjesztésben is, a határozati 

javaslatban is. 

 

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének 

ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolca, Bolyai u. 6. szám alatti belterület, 1591/8 hrsz.-ú 

ingatlan egy részének eladására tett határozati javaslatot.  

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

116/2015. (X. 14.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca, Bolyai utca 6. szám alatti belterület 1591/8 hrsz-ú ingatlan egy 

részének eladása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felsőzsolca, 

Bolyai u. 6. szám alatti, belterület 1591/8 hrsz-ú ingatlan értékbecslésének ismerete 

után fog határozni eladásokról.   

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlan értékbecslését rendelje meg 

és ennek díját a leendő vevőkkel fizettesse meg.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. december 15. 

 

 

A 9. napirendi pont keretében az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (I.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet tárgyalta meg a Képviselő-

testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a rendelet indokolását, megkérdezte a gazdálkodási 

osztályvezetőt, szeretné-e kiegészíteni a tervezetet? 
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Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

Információjuk van arra vonatkozóan a bizottsági üléseket követően, hogy a 2016-

2020-as évek közötti fejlesztési projektek beindulnak, és ezekre pályázati önrészt, 

úgymond fedezetet célszerű, vagy szükséges biztosítani. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy kötelező. 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

Ennek függvényében a kiadott előterjesztést átdolgozták úgy, hogy a költségvetési 

bevételek és kiadások összességében változatlanul maradnának, csak a finanszírozást 

érintően történne benne módosítás. Az eredeti költségvetésben pályázati önrészre 

6,5 M Ft volt megtervezve a dologi kiadások között. Most arról beszéltek, hogy 

15 M Ft-os nagyságrendet kellene fedezetként ezekre a pályázatokra biztosítani. 

Ennek forrását úgy találnák meg, hogy 500 E Ft-ot otthagynának egyéb más 

pályázati lehetőségre, vagy más pályázati forrásra, és a különbözetet, a 9 M Ft-ot 

tennék nevesítve TOP pályázatokra és ehhez kapcsolódóan visszavonásra kerülne 

3 M Ft összegben a polgármesteri keret, akkor már csak 355 E Ft-os nagyságrend 

maradna ott. Kivennék a mikrovoks rendszert, amit erre az előterjesztésre hoztak be 

3.810 E Ft összeg erejéig, illetve céltartalékra különítettek volna el 55 M Ft-ot, amit 

egyéb váratlan feladatokra hoztak létre, ebből, hogy a 15 M Ft meglegyen 

2.190 E Ft-ot javasolnának átcsoportosítani a dologi kiadások közé. Ezzel 

összefüggésben a költségvetési mérleg változatlan marad mind a kiadási, mind a 

bevételi oldalon, csak mint említette, a finanszírozás kerülne változásra mégpedig  

mikrovoks rendszer miatt, mert az egyik a hivatalnál jelentkezik, a másik pedig az 

önkormányzatnál és csak a finanszírozást érintené ez a változás 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester az érthetőség kedvéért elmondta, hogy elindul a TOP pályázat és 

a sikeres benyújtás feltétele, hogy megfelelő előkészítést biztosítsanak rá. Ez körülbelül 

november első hetében meg fog történni. Szeretnek nagyot álmodni, 600-800 M Ft támogatást 

terveznek az önkormányzat részére megpályázni 2016-2020. között, ebben 10 olyan projekt 

szerepel, amely pillanatnyilag a legfontosabb Felsőzsolca vonatkozásában. Ehhez szükséges a 

15 M Ft, amit sikerült a pénzügyi csoportnak belső átcsoportosítással megoldani, amiről az imént 

hallhattak. Bevétel és kiadás maradt ugyanannyi. Reméli, hogy ez az összes támogatás megilleti 

Felsőzsolcát és meg is fogják kapni. 

 

Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester: 

Kétszer egyeztettek különböző helyeken a pályázatok előkészítéséről. Ami nagyon 

lényeges, ha ez a pályázati összeg a költségvetésben szerepel, akkor nyert pályázat 

esetén elszámolható, csak így számolható el. Hiába kifizették az előkészítést, ha ezt 

nem teszik, akkor nem számolható el. Ez az egész lényege, azért történik ez. Már az 

előkészítési munka is elszámolható. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ha nem lesz benne a költségvetésben, hiába van 

pénzeszközük, amiből meg tudják valósítani az előkészítést, az már nem számolható el. Ezért 

kell odafigyelni. Mindent megtettek alpolgármester úrral, elmentek a megfelelő helyekre és 

reméli, hogy a hasznukat fogja szolgálni. Ezután megnyitotta a vitát a tervezet felett. 

Hozzászólás híján kérte a bizottságok véleményének ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (I. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 
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Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 

26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet. 

 

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet a fenti kiegészítéssel. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2015. (X. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

5/2015. (I. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontjában, 

az (5) bekezdés h) pontjában, valamint a (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánpolitikai, 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. §   (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 26.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Kr.)  

 2. § a) pontjában meghatározott „1 076 244 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 170 

800 E Ft-ban” 

 

(2) 2. § b) pontjában meghatározott „1 364 760 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 459 

316 E Ft-ban” 

 

(3)  2. § c) pontjában meghatározott „806 985 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „815 413 

E Ft-ban” 

 

(4)  2. § d) pontjában meghatározott „518 469 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „526 897 

E Ft-ban” 

 

(5)  2. § e) pontjában meghatározott „1 883 229 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„1 986 213 Ft-ban” 

 

(6)  2. § f) pontjában meghatározott „1 883 229 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„1 986 213 E Ft-ban” szöveg lép. 
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(7) A Kr. 4. § az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Az Önkormányzat költségvetési kiadási táblájának dologi kiadások sora 

tartalmazza a 2016-2020-as programozási időszak fejlesztéseinek (TOP pályázatok) 

fedezetére elkülönített 15 000 E Ft-ot.” 

                                         

(8) 6. § -ban meghatározott „44 485 E Ft” szövegrész helyébe „57 011 E Ft” szöveg lép. 

 

(9) 27. § (12) pontjában meghatározott „5 000 E Ft” szövegrész helyébe „453 E Ft” 

szöveg lép. 

 

 

2. § (1)    A Kr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

 (2)  A Kr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

         (3)    A Kr. 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

 (4)     A Kr. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 

         (5)     A Kr. 3.1 melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 

         (6)    A Kr. 3.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 

 (7)    A Kr. 4 melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

 

 (8)    A Kr. 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
 

 (9)    A Kr. 5.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
 

 (10)    A Kr. 5.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
 

         (11)   A Kr. 6 melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 

         (12)   A Kr. 6.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

 

 (13) A Kr. 6.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

 

         (14) A Kr. 7. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

 

         (15)  A Kr. 8. melléklet helyébe a 15. melléklet lép. 
  

         (16)  A Kr. 9. melléklet helyébe a 16. melléklet lép. 
 

 (17)  A Kr. 11. melléklet helyébe a 17. melléklet lép. 
 

         (18)  A Kr. 14. melléklet helyébe a 18. melléklet lép. 

  

         (19)  A Kr. 22. melléklet helyébe a 19. melléklet lép. 

 

 (20)   A Kr. 24. melléklet helyébe a 20. melléklet lép. 
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3.§    Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 DR. PATAKI ANETT S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K. 
jegyző polgármester 

 

 

A 10. napirendi pont keretében az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztására készült 

javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést, majd megnyitotta a vitát felette. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A javaslatban hibásan szerepel képviselő úr neve, hiányzik a Lajos, helyesen: Nagy 

Lajos Zoltán. 

 

A polgármester hozzászólás hiányában kérte az Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztására készített 

javaslatot azzal, hogy harmadik tagnak Nagy Lajos Zoltán képviselőt választja meg. 

 

Ezután a polgármester ismertette a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

117/2015. (X. 14.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 

tagjának Nagy Lajos Zoltán képviselőt 2015. október 15. napjától megválasztja. 

 

2. Felkéri Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati 

rendeletben a fenti módosítás átvezetéséről a Képviselő-testület soron következő 

munkaterv szerinti ülésére. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. november 11. 

 

 

A 11-13. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta meg a Képviselő-testület, amelyről külön 

jegyzőkönyv készült. 
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NAPIRENDEN KÍVÜL a polgármester szót adott Major Ádámnénak. 

 

Major Ádámné, a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

 Az ülés előtt polgármester úrnak, jegyző asszonynak, a képviselőknek kiosztotta a 

meghívót, valamennyien megkapták. Október végén tartják hagyományosan a bolgár 

kertészünnepet, így fog ez történni ebben az évben is. Ezt az évet a bolgárok részére 

szépen zárják, kér mindenkit tisztelettel és szeretettel, hogy próbáljanak meg együtt 

ünnepelni, emlékezni, hogy minél többen legyenek, ezzel is érezzék, hogy 

támogatják őket. Azt hiszi, hogy Felsőzsolcáért megtettek mindent, amit lehetett, 

most ő ebben kéri a felsőzsolcaiak segítségét. Október 22-én csütörtökön 1500 órától 

kezdődik a program. Itt szeretne köszönetet mondani. Azt már tudják a Képviselő-

testület tagjai, hogy Draganovóban elkészült egy emlékpad, ami még nincs 

elhelyezve az emlékparkba, de megérkezett Felsőzsolcára, először Budapestre. A 

hivatal egyik dolgozója, Nyárádi Ivett és családja segített, hogy ide kerüljön 

Budapestről. Szeretné a testületnek is tudomására hozni, hogy milyen sok jó ember 

van, és köszönetet mond azért, hogy ezt megtették. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy szokatlan, hogy valaki köszönetet mond, 

ugyanúgy vannak ezzel, mint az érsek úr, hogy miért köszönnek meg neki bármit. Major 

Ádámnétól nem csak szidást kapnak, hanem köszönetet is. 

 

Major Ádámné, a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

 Ő szereti megköszönni a segítséget és meg is érdemlik. Ezzel másokat is kicsit 

elgondolkodtatnak. Október 4-én jött egy hagyományőrző csapat Budapestről 

Felsőzsolcára, majdnem 30-an voltak, ellátogattak Felsőzsolcára, direkt ide jöttek, 

megnézték az emlékművet. Köszönetét fejezi ki alpolgármester úrnak, aki fogadta 

őket, elmondta nekik, amit a Bárczay-kastélyról tudni kell, továbbá köszönetet mond 

Fehér Katalinnak, mert vasárnap kinyitotta a kastélyt, és megnézhették a 

helytörténeti múzeumot, a kiállítást. Van mivel büszkélkedniük és ez jó hír 

Felsőzsolcának. Tegnap jött megint egy budapesti csapat, nyugdíjasok, ők 30-an felül 

voltak. Voltak az edelényi kastélyban és visszafelé Felsőzsolcát útba ejtették, 

megnézték a kastélyt, az emlékművet. Ezek olyan dolgok, hogy Zsolcát nagyon 

sokfelé emlegetik, a „nagy házban” is elhangzott, hogy Felsőzsolca, ezzel most nem 

akar dicsekedni. Szeretné előre is megköszönni a rendet, kéri, hogy a környezet jó 

legyen, a vendégek nehogy azt mondják, hogy elhanyagoltak. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy hála istennek, hogy már ilyen hang volt a „nagy 

házban” és nem az árvízről beszéltek. 

 

A polgármester a nyílt ülést 1006 órakor bezárta és a zárt ülés előtt szünetet rendelt el. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 
 jegyző polgármester                             

 

 

 

 NÁDI GYULA SZÉCHENYI SÁNDORNÉ 
jegyzőkönyv hitelesítők 


