
 
Üllő Város  Önkormányzata Képviselőtestületének 

18/2007. (VI.30.) sz. rendelete az 
Önkormányzati Építészeti- Műszaki Tervtanács létrehozásáról, 

szervezetéről és működési szabályairól,   
 

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 19/ 2007. (VII. 12.) sz., a 11/2008. (IV.5.) sz., 
a 37/2008. (XII.27.) sz., és a 10/2009. (IV.04.) sz Ö.K. rendelettel 

 
 
Üllő Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 6.§. (7) bek. szerinti felhatalmazás alapján  - figyelemmel a 
településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.04.) Korm.  
rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) előírásaira Önkormányzati Tervtanácsának 
létrehozásáról, szervezetéről és működési szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 

A rendelet  hatálya, alkalmazási köre 
 

1.§.1 
 
A rendelet hatálya Üllő Város Önkormányzata teljes közigazgatási területére kiterjed. 
A rendelet előírásait alkalmazni kell a  a településrendezési és építészeti –műszaki 
tervtanácsokról szóló többször módosított 252/2006. (XII.4.) Korm. rendeletben 
(továbbiakban: Ttr.) és e rendeletben meghatározott építési ill. elvi építési engedélyhez kötött 
tevékenységek  végzését megelőző építésügyi hatósági eljárásokban. 
 
 
 

A Tervtanács szervezete 
 

2.§.2 
 
 

(1) Üllő Város Önkormányzata a település közigazgatási területén az önkormányzati, 
építészeti-műszaki tervtanácsot társulási formában működteti a Ttr. 10. § (1) 
bekezdése alapján, valamint a „R” 1.sz. függelékét képező „Társulási 
megállapodás” és a rendelet 2. sz. függelékét képező „Ügyrend” alapján.  

(2) A Tervtanács elnevezése: Társult Települési Tervtanács. 
(3) A Társult Települési Tervtanács (a továbbiakban: Tervtanács) a szakmai munkáját 

a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló, többször 
módosított 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-a alapján 
társulási formában létre hozott, a Monor és Térsége Főépítészi Önkormányzati 
Társulás közreműködésével, a társult települési főépítész közös foglalkoztatásában 
együttműködő önkormányzatok által alkalmazott társult települési főépítész 
szakmai irányításával végzi. 

 
                                                 
1 Módosította a 10/2009. (IV.4.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től. 
2 Módosította a 10/2009. (IV.4.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től. 



 
 

A Tervtanács működési rendje 

3.§.3 

(1) A  Tervtanács elnökből és tervtanácsi tagokból áll. A szakmai munkát az elnök 
irányítja.  

(2)   A Tervtanács elnöke a társult települési főépítész.  
A Tervtanács üléseire az „R”-ben meghatározott személyeken kívül, tanácskozási 
joggal meg kell hívni a polgármestert, valamint a polgármester által javasolt más 
személyeket. 

(3)      A Tervtanács ülése zárt ülés, a tanácskozáson kizárólag a napirendi pontonként 
meghívottak vehetnek részt. 

(4)      A Tervtanács a vonatkozó jogszabályok keretei között, e rendelet függelékét 
képező Ügyrendje szerint végzi a szakmai tanácsadó munkáját. 

 

 

A Tervtanács véleményezési területei 

4.§.4 

(1) 5A Tervtanácsnak meg kell tárgyalnia mindazokat a terveket, amelyek nem tartoznak 
a Központi Tervtanácshoz, vagy a Területi Tervtanácshoz és amelyeket a 
vonatkozó Kormányrendelet, továbbá az önkormányzat e rendelete meghatároz. 

(2) 6Kötelezően be kell szerezni a Tervtanács szakmai véleményét: 
• ipari, szolgáltató és kereskedelmi célú épületek, építmények 

létesítésére, bővítésére, átalakítására irányuló építéshatósági eljárást 
megelőzően, 

• a Sportliget lakópark (P-Lke; P-Lk) övezeteiben lakóépületek 
létesítésére, átalakítására, bővítésére irányuló minden építésügyi 
hatósági eljárást megelőzően, amennyiben az épület több mint egy 
lakóegységet tartalmaz; 

• a település helyi építési szabályzatában és a szabályozási tervében 
településközponti vegyes (Vt) övezetbe sorolt területeken minden 
építésügyi hatósági eljárást megelőzően, 

• műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben, valamint 
világörökségi területen, az országos jelentőségű védett természeti 
területen, a Natura 2000 területen, a kiemelt üdülőkörzetben, továbbá a 
helyi építészeti örökségi védelem alatt álló területen, építményen 
kezdeményezett építéshatósági eljárást megelőzően; 

• ahol azt az I. fokú építési hatóság indokoltnak tarja és kéri. 
 

(3) 7. 

                                                 
3 Módosította a 10/2009. (IV.4.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től. 
4 A korábbi 4.§-t hatályon kívül helyezte, és a korábbi 6.§. számozását módosította a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. 
rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től 
5 módosította a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től 
6 módosította a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től 
7 Hatályon kívül helyezte a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. rendelet. Hatálytalan: 2009. 04. 04-től 



 
(4) 8  

A tervtanácsi eljárás rendje 

5.§.9 

(1) A tervtanácsi eljárás a tervdokumentáció benyújtójának kérelmére indul. 
(2) 10A tervdokumentációt minimum két példányban, papír alapon kell benyújtani a 

települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalához, a Társult Települési 
Tervtanács részére címezve.  

(3) Amennyiben a tervdokumentáció digitális adathordozón is benyújtásra kerül, papír 
alapon meghatározotthoz képest eggyel kevesebb példányszám is elegendő. 

(4) .11 
 

 

A tervdokumentáció minősítésének szempontjai 

6.§.12 

(1)13  
(2)14 Az építészeti-műszaki tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a 

benyújtott építészeti műszaki terv – a Ttr.-ben meghatározott szakmai 
követelményeken túlmenően - megfelel-e a település által meghatározott 
településfejlesztési koncepciónak és összhangban áll-e az ennek alapján 
meghatározható közérdekkel. 

 

Finanszírozás 

7.§.15 

(1) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes. 
(2) A Tervtanács helyi működési költségeit  Üllő Város Önkormányzata költségvetési 

rendeletében biztosítja. 
(3) 16  A Tervtanács tagjait és bírálóit 3.000.- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg azon 

napirendek után, amelyeken részt vett, illetve bírált. A tiszteletdíj a költségtérítést is 
magába foglalja. 

 
(4)17 Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2010-től a tiszteletdíj mértékét a tárgyévi 

költségvetési rendeletben határozza meg. 
 

                                                 
8 Hatályon kívül helyezte a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. rendelet. Hatálytalan: 2009. 04. 04-től 
9 A korábbi 5.§-t hatályon kívül helyezte, és a korábbi 76.§. számozását módosította a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. 
rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től 
10 módosította a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től 
11 A 4-11 bekezdést hatályon kívül helyezte a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. rendelet. Hatálytalan: 2009. 04. 04-től 
12 A korábbi 8-9 §-t hatályon kívül helyezte, és a korábbi 10.§. számozását módosította a 10/2009.(IV.04.) sz. 
Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től 
13 Hatályon kívül helyezte a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. rendelet. Hatálytalan: 2009. 04. 04-től 
14 módosította a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től 
15 A 11.§-t hatályon kívül helyezte és a korábbi 12.§. számozását módosította a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. 
rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től 
16 módosította a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től 
17 módosította a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től 



(5) 18Nem jár tiszteletdíj a Tervtanács elnökének, illetve tagjának vagy titkárának, ha a 
település köztisztviselője. 
 

  
Záró rendelkezések 

8.§.19 

 

Jelen rendelet 2008. 01. 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2008. 01. 01. után beadott 
kérelmek esetén kell alkalmazni.  

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek megfelel. 

 

Üllő, 2007   június 21. 

 

 
Földváriné dr. Kürthy Krisztina    Kissné Szabó Katalin 
               Jegyző            polgármester 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. augusztus 31.-én 
Tóth Gáborné jogi asszisztens 
 
 
 

 

 

 

 

 

1.sz. Függelék:  a társult települések Együttműködési Megállapodása. 

2.sz. Függelék:  a Társult Települési Tervtanács Ügyrendje. 

3.sz. Függelék:  a Szabályozási Terv vonatkozó tervlap-kivonatai. 

 

                                                 
18 Számozását módosította a 10/2009.(IV.04.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2009. 04. 04-től 
19 Módosította a 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2008. 12. 27-től. 


