
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 24.) rendelet módosításáról 
 
Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a község jellegzetes és értékes arculatának megóvása, 
kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres 
megvalósíthatósága érdekében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§ (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendeletben szabályozott módon, törvényességi felhívás teljesítésére az alábbi rendeletet alkotja 
 

1.§ 
A településkép védelméről szóló 22/2017. (XII. 24.) rendelet ( a továbbiakban: TKR) 31.§ (3) bekezdésének 
helyébe az alábbi (3) bekezdés lép: 
“(3) A település egészét ellátó felszíni energiaellátás és elektronikus hírközlés sajátos építményeit 
(transzformátor, cellasugárzó, stb.) elsősorban a szabályozási tervben különleges közmű, illetve 
közlekedési területként meghatározott területeken szabad elhelyezni. Kivételesen elhelyezhetők e 
létesítmények önkormányzati tulajdonú, nagy zöldterületű intézmények más célra nem hasznosított 
területén.” 
 

2.§ 
A TKR 35.§ (3) bekezdésében “az építési hatóság hivatali helyiségében” szövegrész helyébe “a polgármesteri 
hivatal helyiségében” szövegrész lép. 
 

3.§ 
A TKR 37.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 
“(1)  A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a 
továbbiakban együtt: kérelmező) által a polgármesterhez címzett, és az ÉTDR elektronikus felületére 
feltöltött kérelemre indul, műszaki tervdokumentáció csatolása szükséges.” 
 

4.§ 
A TKR 40.§ (1) bekezdés h) pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: 

m) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása, “reklám elhelyezése” 
esetén, … 

 
5.§ 

A TKR 42.§ kiegészül az alábbi c) ponttal: 
“c) ha az építtető nem szerezte be a településképi véleményt az engedélyezési eljárás előtt, vagy nem 
tett településképi bejelentést.” 
 

6.§ 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
- az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet, 
- a TKR 4.§ (2) bekezdése, a 39.§ (1) bekezdése, a 40.§ (1) bek első mondatában a “vagy országos” szövegrész, és 
a p) pont, valamint a 41.§ (1) bek második mondata. 
 
 
                Kárdási Jánosné                                                                    dr. Varga Andrea 
                   polgármester                           jegyző 

 

 

Kihirdetve: Ipolyszög, 2018. május 30.                                                       dr. Varga Andrea 
                           jegyző 


