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a településkép védelmérő l  szóló 1/2018. (I.  30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 
(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 41. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, (2) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében meghatározott feladatkörében, valamint a képviselő-
testület rendeletalkotási jogkörében eljárva – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.  (XI. 8.)  Korm. rendelet 43/A. § 
(6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész; Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság; 
Kulturális örökség védelméért felelős miniszter; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala, valamint a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerinti partnerek véleményének 
kikérésével – a következőket rendeli el: 
 
1. § A településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Tkr.) 24. §-a a következő h) ponttal egészül ki: 
         (A közterületi terv készítésénél figyelembe kell venni, hogy:) 

                 „h) a közterületeken újonnan létesítendő elektromos közmű- és hírközlési 
építmények (műtárgyak és vezetékek) elhelyezése során – amennyiben a villamos 
energiáról, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló jogszabályok eltérően nem 
rendelkeznek – földfelszín alatti kivitelezést kell megvalósítani.” 

 
2. § A Tkr. 71. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A településkép védelme szempontjából meghatározó területek beépítésre szánt 
építési övezeteiben, a terület közterületein és a terület zöldterület övezeteiben  

a) újonnan létesítendő elektromos közmű- és hírközlési építmények (műtárgyak és 
vezetékek) elhelyezése során – amennyiben a villamos energiáról, továbbá az 
elektronikus hírközlésről szóló jogszabályok eltérően nem rendelkeznek – földfelszín 
alatti kivitelezést kell megvalósítani. Kivétel ez alól a földfelszíni szolgáltatást nyújtó 
köztárgy (például közvilágítási oszlop, telefonfülke) és az egyéb jogszabályban 
kötelezően előírt műtárgy.  

b) a felújítandó vagy korszerűsítendő elektromos közmű- és hírközlési vezetékek a 
meglévő szabadvezetékes hálózat oszlopsorán vezethetők, de új vezetéktartó oszlop 
létesítése ebben az esetben sem engedélyezhető. Amennyiben a meglévő oszlopsoron 
az ágazati jogszabályban megengedett típusú és számú vezeték már létesült, a további 
vezetékeket földfelszín alatti kivitelezéssel kell megvalósítani, új oszlopsor nem 
létesíthető.”  

 
3. § A Tkr. 71. §-a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) A helyi értékvédelmi területen, a helyi egyedi építészeti értékvédelemmel érintett 
védett épületek és a műemlékvédelemmel érintett ingatlanok esetében a kiépített 
hálózatra történő csatlakozás kizárólag terepszint alatti bekötéssel valósítható meg. 
(4) Az építési telkeken belül csak olyan közműépítményt (például trafóházat) szabad 
különállóan elhelyezni, amely formai, építészeti összhangban van a főrendeltetésű 
épülettel.” 
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4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Dr. Sárközy László sk. 
jegyző 

Dr. Lengyel Róbert sk. 
polgármester 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. …….. 


