
Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 
18/2003. (VII.9.) sz. rendelete  

az önkormányzati Tervtanács létrehozásáról, mőködésének 
rendjérıl 

 
(egységes szerkezetben) 

1Tata Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja. 

I. fejezet 

Bevezetı rendelkezések 

1. §2 

(1) Tata Város Képviselı-testülete a környezet és a városi környezet védelme, a helyi 
épített környezet, illetve építészeti örökség védelme szempontjából jelentıs 
építészeti-mőszaki tervek szakszerőségének és magas színvonalának elısegítése 
érdekében, valamint az erre vonatkozó jogszabályok összehangolt érvényre 
juttatása céljából helyi építészeti-mőszaki tervtanácsot (továbbiakban: Tervtanács) 
mőködtet. 

 

(2) A rendelet hatálya Tata város közigazgatási területére, illetve e tervek készítıire, 
tervezıire valamint a Tervtanács eljárásában résztvevı személyekre terjed ki. 

 
II. fejezet 

A Tervtanács 

2. §3 

A Tervtanács feladata 

3. § 

(1)4 A Tervtanács feladata, hogy véleményezze a helyi építészeti értékek védelme és 
a településkép kialakítása érdekében a jogszabállyal építési engedélyezéshez és 
a településképi követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéshez 
kötött e §-ban felsorolt építészeti-mőszaki terveket.  

 
                                                           
1 Módosította: 34/2009. (X. 30.) sz. ÖR. 1. §-a. Hatályos: 2009. november 1-jétıl. 
2 Módosította: 34/2009. (X. 30.) sz. ÖR. 2. §-a. Hatályos: 2009. november 1-jétıl. 
3 Hatályon kívül helyezte: 34/2009. (X. 30.) sz. ÖR. 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2009. november 1-jétıl. 
4 Módosította: 34/2009. (X. 30.) sz. ÖR. 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2009. november 1-jétıl. 



A rendelet megalkotásának napja: 2003. július 9. 

 
(2)5 a) Az Önkormányzat közigazgatási területét érintı építési engedélyezéshez, a 

településképi követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéshez 
kötött 

- közterület-rendezési építészeti-mőszaki, 
- közterületi park- és kertépítészeti-mőszaki terveket. 
 

b) Minden mőemléki területen, mőemléki környezetben lévı nem védett 
építmény, illetve új építmény, valamint minden önkormányzati rendelettel 
védetté nyilvánított építmény építési engedélyezéshez, a településképi 
követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéshez kötött 
építészeti-mőszaki terveit.  
 
c) Az Önkormányzat közigazgatási területén minden építési engedélyezéshez, 
elvi építési engedélyezéshez kötött köztéri mővészeti alkotás (szobor, emlékmő, 
kereszt, emlékjel, emlékfal) építészeti-mőszaki terveit, 
 
d) Az 1000 m² összes szintterületet elérı épület építési engedélyezéséhez és a 
településképi követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéséhez 
szükséges építészeti-mőszaki terveit, amennyiben a véleményezés nem tartozik 
más tervtanács feladatkörébe. 

 

(3) 6 

(4) 7 

(5) Tata közigazgatási területét érintı, településrendezési tervek jóváhagyását 
megelızıen, valamint a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott építési 
munkák terveinél a tervezınek, illetve a tervezéssel megbízott szervezet 
vezetıjének ki kell kérnie az illetékes Tervtanács szakmai véleményét.  

(6) A Tervtanács megtárgyal még minden olyan, a települést vagy annak 
környezetét érintı településrendezési, építészeti-mőszaki tervet, melyet a 
fıépítész oda utal, illetve amelynek megvitatását a  Tervtanács elnöke 
egyetértésével 

a) a tervezı 

b) az építtetı 

c) az illetékes elsı fokú építési hatóság 

d) az Önkormányzat valamelyik bizottsága 
                                                           
5 Módosította: 34/2009. (X. 30.) sz. ÖR. 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2009. november 1-jétıl. 
6 Hatályon kívül helyezte: 34/2009. (X. 30.) sz. ÖR. 11. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan: 2009. november 
1-jétıl. 
7 Hatályon kívül helyezte: 34/2009. (X. 30.) sz. ÖR. 11. § (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan: 2009. november 
1-jétıl. 



e) a Polgármester 

megtárgyalni kér.  

(7) A települési fıépítész feladatkörében - szakmai álláspontjának kialakításához - 
a Tervtanács közremőködését igénybe veheti. 

III. fejezet 8 

A Tervtanács mőködése 

A Tervtanács munkájának elıkészítése 

4-7. § 

Zárórendelkezések 

8. § 

E rendelet a kihirdetését követı 15. napon lép hatályba. 

 

Tata, 2003. július 9. 

 Hetényi Tamás  dr. Szabolcs Tivadar 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Hatályon kívül helyezte: 34/2009. (X. 30.) sz. ÖR. 11. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan: 2009. november 
1-jétıl. 


