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Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

23/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési eljárásról szóló

22/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés
7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés
a) pontja aa) alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településképi
véleményezési eljárásról szóló 22/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet az
alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A településképi véleményezési eljárásról szóló 22/2013. (VI. 28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (2) bekezdése az
alábbiakra módosul:
„2. § (2) A településképi véleményezési eljárás az építtető vagy 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 feltölti az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított
elektronikus tárhelyre, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít.”

(2) A rendelet 2. § (4) bekezdés a) pont ad) alpontja törlésre kerül.

(3) A rendelet 2. § (4) bekezdés b) pontja az alábbiakra módosul:
„2. § (4) b) településképet befolyásoló tömegformálás, utcakép, illeszkedés
ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is)”

(4) A rendelet 2. § (4) bekezdés d) pontja törlésre kerül.

(5) A rendelet 2. § (4) bekezdés f) pont fd) alpontja törlésre kerül.

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2014. szeptember 25.

        Gromon István        dr. Krupp Zsuzsanna
        Polgármester        jegyző

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
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önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2014. szeptember 29. napján.

Pilisvörösvár, 2014. szeptember 29.

        dr. Krupp Zsuzsanna
        jegyző


