
Várostervezési Osztály feladatköréhez kapcsolódó jogszabályok: 

 

Közreműködik az önkormányzati főépítészi feladatok ellátásában, a területfejlesztéssel és –

rendezéssel, a településfejlesztéssel és – rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával és 

védelmével összefüggő települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntések 

előkészítésében. 

 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet a főépítészi tevékenységről. 

 

Közreműködik és végzi a területfejlesztéssel, településfejlesztéssel és településrendezéssel 

kapcsolatos feladatokat. Előkészíti és lefolytatja a településfejlesztési tervek, koncepciók és a 

településrendezési eszközök módosítását, felülvizsgálatát, azok karbantartásáról gondoskodik. 

Tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról. 

 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2015. (XII. 17.) sz. rendelete Kecskemét Megyei 

Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról  

 

Előkészíti a településkép védelmi önkormányzati rendelet szükséges módosítását, 

felülvizsgálatát, döntések előkészítését, nyilvántartás vezetését. Vezeti az önkormányzat 

településképének védelméről szóló rendeletében a helyi egyedi védelemmel érintett elemeiről a 

nyilvántartást.  

 

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről 

190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet a főépítészi tevékenységről. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017. (IX.21.) önkormányzati 

rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város településképének védelméről 

 

Előkészíti a településképi véleményezési, bejelentési, kötelezési eljárásokat és a szakmai 

konzultációkat. Közreműködik a településképi kötelezés főépítészi szakmai javaslatának 

előkészítésében, a közterület használatához a főépítész szakmai véleményének előkészítésében.  

 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2015. (XII. 17.) sz. rendelete Kecskemét Megyei 

Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017. (IX.21.) önkormányzati 

rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város településképének védelméről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2017. (IX.21.) önkormányzati 

rendelete a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2017. (X.26.) önkormányzati 

rendelete a reklámok és plakátok elhelyezéséről  



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2009. (I.30.) önkormányzati 

rendelete a közterületek használatáról 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

 

A településfejlesztési stratégiai tervek, fejlesztési koncepciók előkészítése, felülvizsgálata, 

módosítása, feladatok koordinálása. 

 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről 

190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet a főépítészi tevékenységről. 

 

Településrendezési szerződések szakmai koordinálása, előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése. 

 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2015. (XII. 17.) sz. rendelete Kecskemét Megyei 

Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról  

 

Előkészíti a belterületbe vonással kapcsolatos közgyűlési előterjesztést, végrehajtja a közgyűlés 

döntéseit. Előkészíti a közterület kialakítással kapcsolatos közgyűlési előterjesztést valamint a 

településrendezési szerződések megkötését. 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2015. (XII. 17.) sz. rendelete Kecskemét Megyei 

Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 173/2008. (IV.24.) KH. sz. határozata a belterületbe 

vonás kezdeményezéséről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 327/2009. (IX.10.) KH. számú határozata a belterületbe 

vonási eljárásokkal kapcsolatban 

 

Előzetes telekalakítási eljárás előkészítése, egyeztetések, előterjesztések elkészítése. Általános 

TRT tájékoztatás, rendezési terv módosítása.  

 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2015. (XII. 17.) sz. rendelete Kecskemét Megyei 

Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról  

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról   

 

Közreműködik a város zöldfelületeire vonatkozó fejlesztési terveiben. Előkészíti a fasor és 

parkrekonstrukciós terveket, az új játszóterek, parkok, közterületi zöldfelületek és közösségi 

terek kialakításának terveit. A közterületi fakivágások és kapcsolódó fapótlások engedélyezési 

eljárásaihoz szakmai véleményt ad. Részt vesz a közterület-alakítási, útépítési tervek zöldfelületi 

vonatkozású, a zöldfelületi rendszer érvényesítését, védelmét célzó véleményezésében. 

 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről 



Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 33/2015. (XII. 17.) sz. rendelete Kecskemét Megyei 

Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/1999. (V.25.) önkormányzati 

rendelete a zöldfelületek (a parkok, játszóterek, labdaterek, egyéb zöldfelületek) védelméről, 

létesítéséről, fenntartásáról és a köztéri szobrok védelméről  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2017. (IX.21.) önkormányzati 

rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város településképének védelméről 

 

Előkészíti az emléktáblák és a közterületi műalkotások elhelyezésével, áthelyezésével kapcsolatos 

döntéseket, szakmai segítséget nyújt a megvalósításhoz. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/1996. (IV.9.) számú önkormányzati 

rendelete a közterület elnevezések megállapításáról, változtatásáról, jelöléséről, valamint az 

emléktábla-állítás és a közterületi alkotás elhelyezésének rendjéről  

 

Működteti, karbantartja és fejleszti az önkormányzati térinformatikai rendszert. Gondoskodik 

a térinformatikai rendszerbe való adat feltöltésről, nyilvántartások vezetéséről, hatályos állapot 

rögzítéséről, webes felületen való közzétételről. A térinformatikai rendszerben végzi a 

településtervezés dokumentálási feladatait. 

 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 

 


