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Cserhdtszentiv:in Ktizs69 6nkorminyzata
K6pvisel6-testtilet6nek

14.

szimri

jegyz6ktinyve

K6sziilt: Cserhdtszentiv6n Ktizs6g Onkormdnyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2017. december 20.
napj 6n megtartott iil6s6r6l

JEGYZ6K6NYV
K6sztilt: Cserh6tszentiv6n Kozs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testiilet6nek 2017. december 20. napjin
megtartott iil6s6rol.
Siraky Attila
Lord Eszter

Jelen vannak:

Bal6s Istv5n Andrils
B6nyey Zsolt
C

servolgyi Zolthn Barnab6s

polgiirmester
alpolgiirmester
k6pviselo
k6pviselo
k6pviselo

Taniicskoziisi joggal r6sa vesz: Turza Csaba J6zsef jegyzo

Siraklz Attila polg6rmester k<iszontotte a megjelenteket. MegSllapitotta, hogy a k6pviselok koziil
mindenki meglelent, a testlilet hatirozatkepes. Megk6rderte,hogy a meghiv6ban foglalt napirenddel a
k6pviselok egyet6rtenek-e, van-ejavaslat tovSbbi napirendi pont felv6tel6re.
A k6pviselo-testiilet egyhangrilag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend

1.

Javaslat CserhStszentivrln teleptil6skdpi arculati k6zikdnyvdnek elk6szit6s6vel kapcsolatos
partnersdgi folyamat lezir 6sir a
E loterj esao : Siraky Attila polg6rmester

2.

Javaslat Cserh6tszentiv6n kozs6g Teleptil6sk6pi arculati k6zik<inyv6nek elfogad5s6ra
Eloterjeszto: Siraky Atti la polg5rmester

3.

Javaslat a Telepiil6sk6p v6delm6r6l sz616 rendelet elfogad6sr{ra
Eloteriesdo: Siraky Attila polg5rmester

l.Napirend
Javaslat Cserh5tszentiv6n teleptil6sk6pi arculati kdzikonyvdnek elkdszit6s6vel kapcsolatos partners6gi

folyamat

lezirisira

Eloterjesao: Siraky Attila polg5rmester
Siraklz Attila polg5rmester elmondta, a mai testiileti i.ilds minden napirendi pontja a telepiil6skdpi
arculati k6zikonyv elk6sziilt6vel kapcsolatos. A konyv elk6sziilt, ezdrt a polgilrmester a partners6gi
fo lyam at ezhr isirt javaso lta.
I

A K6pviselo-testtilet egyetdrtett
al 6b b

i h atir o zatot

ho

a polg6rmester javaslat5val, 6s egyhang0lag

zta:

Cserhitszentiv:{n Ktizs6s
7 7 I 20

17

-

5 igen szavazatlal - az

K6pvise16-testiilet6nek

.(Xll.20.l szimi hatir ozata

a partners6

gi folyamat lezitr isttr 6l

Cserh6tszentiv6n Ktizs6g Onkorm6nyzata Kepyisel6-testtilete fgy hatirozott,
hogy Cserh6tszentiv6n Teleptildsk6pi Arculati Kdzikrinyvdnek elk6szft6s6vel
kapc so lato s partners6 gi folyamat ot lezttrj a.

2

A

k6pviselotesttilet felhatalmazza

a polg6rmestert a

tov6bbi

sztiks6ges

int6zked6sek megt6teldvel.

Hat6rid6: 2017 . december 20.
Felelos: Siraky Attila polg6rmester
2. Napirend
Javaslat Cserh6tszentiv6n kozs6g Telepiildsk6pi arculati kdzikonyv6nek elfogad6s6ra

EloterjesztS: Siraky Attila polg6rmester
Siraklz Attila polg6rmester elmondta, elk6sziilt az onkorm6nyzat Telepilldsk6pi Arculati K6zikcinyve,
amely tartalmazza a lakoss6g m6dosit6 javaslatait is. A k6pviselo-testiiletnek hat6rozattal kell
elfogadnia.

A K6pviselo-testtlet egyhangirlag -5 igen szavazattal

-

az alSbbihathrozatothozta'.

Cserhitszentivin Ktizs6s Onkorm{nyzat K6pvisel6:legtiilqtenek
7 8 I 20 17 . (X11.20.\ szimfi hatir ozata
Cserh6tszentivrln Telepti16sk6pi Arculati K6zikonyv6nek elfogad6s5r6l

Cserh6tszentiviin Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilete, mint dont6shoz6
testtilet rigy hat6rozott, hogy elfogadja Cserh6tszentiv6n Telepiildsk6pi Arculati
K6zikonyv6t, melyet az ARCHITECHTON EpiteszTervezo 6s Kivitelezo KFT ( 3155
MStramindszent, Petofi rit 3.) k6szitett el.

A K6pviselo-testi.ilet felhatalmazza a polginmestert a tov6bbi sziiks6ges

int6zked6sek

megt6tel6vel.

Hat5rido: 2017. december 20.
Felelos: Siraky Attila polg6rmester
3. Napirend
Javaslat a Telepi.il6sk6p v6delm6rol sz6l6 rendelet elfogad6silra

Eloterjeszto: Siraky Attila polgrirmester

Sirahv Attila polg6rmester elmondta, hogy nem csak a teleptil6sk6pi arculati k6zikonyvet kellett
elk6sziteni, hanem az ehhez kapcsol6d6 rendelet-tervezetet is a telepi.il6skdp vddelmdrol. A
rendelettervezetet mindenki megkapta 6ttanulm6nyozhalla ( 1. sz6mri mell6klet ).
K6rte a k6pviselSk dszrevdteleit,hozzirsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.
A k6pviselok r6sz6rol lszrevdtel,hozzisz6l6s nem hangzott el.
A K6pviselo-testtilet egyhangtlag

-

5 igen szavazal1Lal

-

az ali$bi rendeletet alkotta:

Cserh6tszentivin Ktizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
9/2017.(XII.21.) tinkormfnyzati rendelete
a telepiil6sk6p v6delm6r6l
a rendelet a

jegyz6konyv lla szirmt mell6klete

J

Tribb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester rir megkoszonte az
aktiv r6szv6telt, s az iil6st bez6rta.

kmf.

/aSiraky Attila

...-<__a
dr. Turza

polgdrmester
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Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata
3066 Cserh6tszentiv6n. Kossuth utca 1.

*

Telefon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mai I : csivan.korjegyzoseg@gmai l.com.

Meghiv6

Magyarorszdg helyi onkorm6nyzatair6l sz6lo 2011.6vi CLXXXIX. torvdny 45. $-5ban foglaltak
alapjrin Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilet6nek iil6s6t

2017. december 20.

napiin (szerdfn ) 14.00 6rira

a M6traszolosi Kozos Onkorm6nyzati Hivatal Cserhiitszentiv6ni Kirendelts6g6nek tan6cskoz6 term6be

osszehivom ( 3066 CserhStszentiv6n, Kossuth utca 1. ).

Nanirendi iavaslat:

l.

Javaslat Cserh5tszentiv6n telepiil6skdpi arculati k6zikonyv6nek elk6szit6s6vel kapcsolatos

partnersdgi folyamat lezdrtshr a
Eloterieszto: Siraky Attila polg6rmester

2.

Javaslat Cserh6tszentiv6n kozs6g Teleptil6sk6pi arculati k6zikonyvdnek elfogadSs5ra

Eloterjesa6: Siraky Attila polgrlrmester

3.

Javaslat a Telepiil6sk6p vddelm6rol sz6l6 rendelet elfogad6s6ra

Eloterjesao: S iraky Attila polgdrmester

Megj elen6s6re, aktiv kozremiikodds6re felt6tlen szilm ftok.

CserhiitszentivSn, 201 7. december
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JELENLETI IV

cserhitszentiv6n Ktizs6g onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2017. december 20. napjin megtartott iil6s6re

Siraky Attila

polg6rmester

Lord Eszter

alpolg6rmester

Bal6s Istviin Andr6rs

k6pviselo

B6nyey Zsolt

k6pviselo

Cservtil gyi Zoltfin

B

arnab6s

k6pvisel6

Tan6cskoz6si jogeal 16szt vesz:

dr. Turza Csaba
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..........12017. (.......1.......) sz{mf rendelete
a teleptil6sk6p v6delm616l
Cserh6tszentiviin kdzsdg 0nkorm6nyzatdnak K6pviselo-testtilete a telepiildskdp vddelm6rol
szol6 2016. 6vi LXXIV. torv6ny 12.$ (2) bekezd6s a)-h) pontjaiban foglat felhatalmaziis
alapjfin, az Alapttirveny 32. cikk (l) bekezd6s a) pontjSban foglalt feladatk<jr6ben eljdrva, az
alSbbi rendeletet alkotia:

I. FEJEZET
B

EVEZETC| RENDELKEZ ES E K

I. A rendelet c6lja, hatr{lya

6s 6rtelmez6 rendelkez6sek

r.s

(1)

A rendelet c6lja CserhStszentiv6n kozs6g

saj6tos teleptil6sk6p6nek trirsadalmi bevon6s

ds konszenzus 6ltal t<irt6no vddelme 6s alakftiisa

- a helyi 6pit6szeti

tir<iks6g teriileti 6s egyedi v6delem (a tov6bbiakban: helyi v6delem)

me ghat6ro zitsix al, a v6dett6 nyi lv6nit6s a v6de l em me gsziintet6 s szab6ly
- teleptil 6 skepi szempontb6 I me gh atitr ozo teriil etek me ghat6roz6sSval ;

ozilsil al;

- telepiil6 sk6pi kcivete lm6nyek me ghat6roz 6stw al;
- telepiil6skdp- 6rv6nye sit6si szko z<ik szab6,ly ozits6val,
- teleptil6sk6pi onkormttnyzati t6mogatilsi 6s <isztrinzo rendszer alkalmazdstxal.
e

(2) A helyi v6delem c6lja a teleptil6s telepiil6sk6pe 6s tcirt6nelme szempontjrib6l
meghatirozo 6pit6szeti 6rdks6g kiemelked6 6rt6kri elemeinek vddelme,

a

jellegzetes

karakter6nek a j ovo nemzeddkek szirmitr a trirtdn<i me g6viisa.

A helyi

v6delem alatt 6116 epiteszeti or<iksdg a nemzeti ktizos kultur6lis kincs r6sze, ezdrt
fenntart6sa, v6delm6vel cisszhangban l6vo haszntiata 6s bemutat6sa kciz6rdek.
Tilos a helyi v6dett 6pit6szeti tir<iks6g elemeinek veszdlyeztet6se, megrong6l6sa,
megsemmisit6se.

(3)

A teleptil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 tertiletek megSllapit6s6nak celja a teriiletek
a tervezett 6pitkez6sek
meghat6roz6 teriiletek jellegzetess6geihez tcirt6n6 illeszked6s6nek el6segit6se, az epitett
kornyezet min6s6g6nek javit6sa, tov6bbri az epitett 6s term6szeti kdrnyezet harm6nii$inak

jellemzo, 6rt6kes teleptil6sk6pi megielen6s6nek meg6rz6se,
megteremt6se.

(4)

A rendelet hatdlya kiterjed Cserh6tszentiv6n k<izs6g teljes igazgat6si tertilet6re

(5)

E rendelet alkalmaz6s6ban haszn6lat fogalmak 6s magyari.zataik:

a)

v6dett teleptil6sszerkezetti tertilet (helyi tertileti v6delem): a k6pviselo-testtilet 6ltal
v6dett6 nyilv6nitott telepiil6srdsz (telekstruktfra, utcavonal-vezetds, utcak6p, vagy
utcak6p r6szlet), ahol tertileti 6pit6szeti k<ivetelm6ny lehet a be6pit6s egyedi telepitdsi
m6dja, a be6pitdsi m6d, a be6pit6s jellemzo szintszttma, vagy az 5pij,let legmagasabb
pontja, a kerti 6pitm6nyek-, mritilrgyak-, kerit6sek kialakit6sa, tov5bb6 a kciztertiletalakit6si terv kdtelezetts6ge.

b)

v6dett teleptil6skarakteni teriilet (helyi tertileti vddelem): a k6pviselo-testtilet 6ltal
v6dett6 nyilvSnitott telepiil6sr6sz, ahol egyedi tertileti epiteszeti kdvetelm6ny lehel az
6pitm6nyek, saj6tos epitm6nyfajt6k 6s mrit6rgyak anyaghaszn6lata 6s elhelyezdse, az
6ptiletek tomegform6l6sa (megengedett legnagyobb sz6less6gi 6s hosszanti m6ret,
vagy ezek ardnya, tetozet kialakit6si m6dja, tetogerinc6nek a telek homlokzatl.hoz
k6pest meghatttrozott ir6nya, tet6fel6pitm6nyek), az 6ptletek homlokzati kialakit6sa
(homlokzati architektrira, homlokzattagol6s, nyil6srend, nyil6sosztiis, diszek,
tagozatok, kieg6szito elemek, egy6b mriszaki berendezdsek homlokzati
elhelyezhetos6ge), 6s a z<ildfeltiletek kialakft6sa (fas szirt nov6nyfajok
telepithetos6ge, teleptil6skdpi illeszked6se, a zoldfeltileten elhelyezheto kerti
dpitmdnyek 6s burkolatok teleptil6sk6pi illeszkeddse), rekl6mhordoz6k
elhelyezhetos6ge.

c)

vddett egyedi epiteszeti vagy term6szeti 6rt6k (helyi egyedi v6delem): a k6pvisel6testtilet iital v6dett6 nyilv6nitott dpftmdny (6ptilet, 6ptilet bels6 kialakit6s),
dpitmdnyrdsz (6ptiletr6sz), (vagy anyaghasznhlat, tcimegform6lSs, homlokzati
kialakit6s), tilj- 6s kertdpit6szeti alkot6s, egyedi tajertek, nciv6nyzet (helyi
term6szetv6delmi tertilet), szobor, k6pz6mriv6szeti alkot6s, utcabftor, valamint az
6ltaluk 6rintett telek eg6sze, vagy telekrdsze.

d)

6rt6kvizsg6lati dokument6ci6: a megfelelo szal<kepzetts6ggel rendelkezo szem6ly(ek),
szervezet(ek) 6ltal k6szitett olyan 6rt6kvizsg6lati dokument6ci6, amely felt6rja 6s
meghatttrozza a telepil6s szempontj6b6l hagyom6ny.t orzo, az ott 61t 6s 616 emberek,
kdzoss6gek munk6j6t 6s kulttr6j6t ttikrozo saj6tos megjelen6sti, a teleptil6sk6pet
meghattroz6 6pit6szeti 6s taji 6rt6keket, amelyek v6delemre 6rdemesek. A
vizsg6latnak tafialmaznia kell a vddelemre javasolt 6rtdk tdrt6neti, mriszaki, esztdtikai,
term6szeti j ellemzoit.

e) v6dett

6rtdk k6rosod6sa: minden olyan esem6ny, beavatkoztts, amely a v6dett 6rt6k
teljes vagy r6szleges megsemmistil6s6t, karakter6nek elonltelen megv6ltoztattsifi,
51ta16nos eszt6tikai 6rt6kcsdkken6st eredm 6nyez.

0

arculati jellemzo: a telepiil6si krirnyezet vizu6lis megjelen6s6t meghat6rozo jellemzo,
amely lehet kultur6lis, lept6kbeli, formai, anyaghaszniiatr (kozvetitett erzet) 6s
minos6gi (stilus);

g)

c6g6r: valamely mesters6gre vagy tev6kenys6gre utal6 t6rgyat, figur6lis elemet,
cimerszeniitbrftttartalmaz66ptilettartozdk;

h)

egydb mriszaki berendezds: dptiletre szerelt mriszaki eszkoz, bettikbol elhelyezett
felirat;

i)

telepiil6skdp: a telepiil6s vagy teleptil6srdsz 6pitett 6s term6szeti kcirnyezetenek
vizu6lis megjelen6se;

j)

teleptil6skdpi szempontb6l meghatirozo tertilet: jellegzetes, 6rt6kes, hagyomdnl4 orzo
epiteszeti arculatot, teleptil6skaraktert hordoz6 vagy meghatitroz6 teleptil6s, vagy egy
teleptil6s ilyen j ellemz6kkel bir6 lehat6rolhat6 teleptil6sr6sze;

k) Citylight form6tumri

eszkoz: olyan fliggoleges elhelyez6sti berendez6s, amelynek
m6rete hozztletolegesen 118 cm x 175 cm 6s hozztnetolegesen 2 ndgyzetmeter
l6that6, papiralapri reklttmkdzz6tdtelre alkalmas feltilettel vagy 72"-90" k6p6tl6jri,
I 6 :9 ar itnyit, tilo hely zetu di git5l i s kij e lzovel rendelkezik ;
2

l)

CityBoard form6tumir eszkoz: olyan 2,5 metertol 3,5 m6ter magass6gu k6t l6bon dll6
berendez6s, amelynek merete 7-9 negyzetm6ter, l6that6, papir- (vagy f6lia-) alapri,
nem ragasztott, hetulr6l megvil6gitott rekl6mkozzetetelre alkalmas, h6ts6 fenyforr6s
6ltal megvil6gitott feliilettel, vagy ilyen m6retri digit6lis kijelzovel rendelkezik;

m) funkcion6lis cdlokat szolg6l6 utcabritor: olyan utasv6r6, kioszk 6s inform6ci6s vagy
m6s c6hi berendez6s, amely l6tesit6sdnek c6ljrit tekintve elsodlegesen nem
reklflmkozz6t6telre, hanem az adott tertileten t6nylegesen felmertil6, a berendez6s
funkci6j 6b6l ad6do lakos sSgi i g6nyek kiel6git6s6re szolg6l

n)

;

informdci6s cdhi berendezes: az <inkorm6nyzati hirdetot6bla, az onkorm6nyzati
falirijsdg, az informttci6s vitrin, az utbaigazito hirdetm6ny, a kozerdekri molin6,
valamint a Citylight formiitumt eszkoz 6s CityBoard formStumri eszkdz;
elsodlegesen a telepiil6s dletdnek valamely jelent6s
esem6ny6r6l val6 kriz6rdekti tdjekoztatilst tartalmaz6, nem merev anyagb6l kdsziilt
hordoz6feliiletii hirdetm6ny, amely falra vagy m6s feltiletre, illetve k6t feliilet kcizritt
van kifeszitve oly m6don, hogy az nem k6pezi valamely 6pitm6ny homlokzat6nak
tervezett 6s engeddlyezett rcszet.

o) k<iz6rdekri molin6: olyan,

p)

kciz6rdekri rekl6mfeltilet: olyan rekl6mhordozo vagy rekl6mhordoz6t tart6 berendez6s,
amelyen a rekl6m kiSzzetetele m6s, egy6b c6hi berendez6s kozteriileten val6
l6tesit6s6re, fenntart6s6ra tekintettel kdzdrdekbol biaositott, 6s amely ezen egydb cdhi
berendez6stol elktil<inillten keriil elhelyezdsre;

q) m6s c6hi berendez6s: [az onkormitnyzat

szabiiyozttsi szrind6kilt6l fiiggo tartalommal

kell meghatixoznl) pl. a pad, a kerdkp6rirllvitny, a hullad6kgytijt6, a telefonfiilke, a
rekl6mfeliiletet is tartalmazo, kdztertilet ftjl6 nyirl6 6rnydkol6 berendez6s, korl6t 6s a
kdztertileti illemhelv

r)

dnkorm6nyzati falirijsiry: az cinkorm6nyzat iital a lakoss6g tillkoztatitsa cdlj6b6l
l6tesitett 6s fenntartott, els6dlegesen az rinkormilnyzat testtiletei, szervei,
tisztsdgvisel6i tevdkenys6g6r6l a lakoss6got tdj€koztat6 berendezds, mely az
<inkorm6nyzat mtikdd6s6t szolg6l6 6ptiletek homlokzat6n keriil elhelyez6sre 6s mely a
kciz6rdekri ti$ ekoztatirsi c6lt me ghalad6an rekldmo k kozzetetel 6re i s szo I g6lhat ;

s)

onkorm6nyzati hirdetStitbla az dnkorm6nyzat iital a lakoss6g titjekoztatirsa c6lj6b6l
l6tesftett 6s fenntartott, elsodlegesen a teleptil6s 6lete szempontj6b6l jelentos
inform6ci6k, kdzlem6nyek, tt$ekoztatitsok, igy ktil<in<jsen a teleptil6s 6let6nek jelent6s
esem6nyeivel kapcsolatos inform6ci6kkozzet6tel6re szolgiio, kdzteriileten elhelyezett
tdbla, mely a kdz6rdekri ti$ekoztatitsi c6lt meghalad6an rekl6mok kozzetetel6re is
szolg6lhat;

0

utbaigazit6 hirdetmdny: ktiz6rdekri inform6ci6t nyrijt6 olyan kdztertileti jelzds,
amelynek funkci6ja idegenforgalmi eligazit6s, kdzcissdgi kdzlekeddsi szolg6ltat6sr6l
taj1koztatits,vagyegy6bk6z6rdekriti$6koztatts;

II. FEJEZET
A HELYI WDELEM

J

2. A helyi v6delem feladata, fltalSnos szab:ilyai, tinkorm{nyzati ktitelezetts6gek
2.

S.

Helyi v6detts6g keletkez6se 6s megsziin6se

(l)

A helyi v6detts6g al6 helyezdsrol, illetve annak megszrin6serol a k6pviselo+estiilet ezen
rendelet6vel dont.
3. $.

(l) A helyi

v6detts6g al6 helyezdst, illetve annak megszrintet6s6t b6rmely, a partners6gi
rendeletnek megfelelo term6szetes vagy jogi szem6ly ir6sban kezdemdnyezheti, erre
teleptil6srendezdsi eszkoz circiks6gv6delmi hat6stanulm6nya, vagy cin6ll6 6rtdkvizsg6lat is
javaslatot tehet.

(2) A kezdem6nyez6snek tartalmaznia kell

a)

egyedi 6pitm6nyek 6s termdszeti 6rt6kek eset6n:
- a v6dendo 6rt6k megnevez6s6t, sztksdg esetdn koriilhat6rol6s6t,

- a pontos helyi
-

megjel6l6s6t (utca, hizszitm, helyrajzi szhm, 6ptilet-, illetve

telekr6sz),
a v6dend6 6rt6k r<ivid leir6siit, dokument6l6s6t (irodalom, fot6k),
a kezdem6nyez6s indokl6s6t,

b) telepiildsszerkezet, teleptil6skarakter

-

v6delemre javasolt teriilet esetdn

tertilet megnevez6s6t,
tertilet k<iriilhat6rol6s6t,
a v6dendo 6rt6k rrivid leir6s6t, dokument6l6s6t,
akezdem6nyez6sindokl6s5t.

a v6dend6
a v6dend6

4. $.

(1) A v6delemmel kapcsolatos drjnt6s el6k6szit6serol afoepitesz gondoskodik.
(2)

A

v6dett6 nyilvinit6shoz vagy annak megsztntet6s6hez el6zetes 6rt6kvizsg6lati

dokument6ci6t kell k6sziteni, amelyhez:

a) be kell szerezni a d<intdst el6k6szito

telepiil6si foepitesz szakvdlem6ny6t,

b) tov6bb6 a v6dend6 6rt6k jelleg6tol fiiggSen

a mrieml6kv6delmi, a term6szetv6delmi, a

r6geszeti szakhat6silg, valamint a szak6rtok vdlemdny6t.

(3)

A

@)

Az

(5)

A helyi v6detts6g al6 helyez6si, illetve

v6dett6 nyilv6nit6shoz, illetve annak megsztintet6s6hez be kell szerezni a teleptil6si,
megyei 6s tertileti foepitesz v6lem6ny6t.
el6kdszit6shez be kell szerezni az 6rintett ingatlantulajdonosok, 6s
rendelet szerinti 6rdekeltek 6ll6spontj 6t.

megindit6s itr6l az drdekelteket drtesiteni kell:

4

a

partners6gi

annak megsziintet6s6re iranyul6 elj6r6s

a)aZegyedi6rt6krevonatkoz6kezdemdnyez6seset6nazertesit€stazerdekeltnekir6sban
k6zbesiteni kell'
a tertileti 6rtek eset.n

b)

c)

helyben
az ertesitestortenhet kiz'roraga

szok6sos kozze t6te11e1'

irtj6n tdrt6nik'
ahasznfloertesit6se a tulajdonos

d)amennyibenaZ6rdekeltekfelkutat6saarfnltT|at.tneh6zs6gekbeitkozne,az
kell tekinteni'
u kozr"t6teller me gtort6ntnek
6rte sit6siik
"t
a helyben

az errol szo16 dont6st megelozoen
kapcsoratos javaslat ot (6)
v6detts6gger
A
t"'
.;.k;;t";?"d"" 30 napra kdzzekell tenni'

fi\

javaslat 6s az 6rt6kvizsgtiattdokument6cio
Akozzet6tel idotartama alatt a
a telePtilesen biztositani kell'

-

megtekint6s6t

s.$.

(1) A helyi v6detts6g elrendel6s6r61
kell:

6s megsztintet6sdrol a

6' $'-ban foglaltak szerint 6rtesiteni

a) az 6rdekelteket,
b) az illet6kes Fcildhivatalt,

c)
il

az illet6kes 6pitesiigyi hat6s6got,
teriileti v6delemn6l az 6rdekelt kozmtiveket'

6.$.

v6delem al6 helyez6s, illetve annak megsztintetds6nek
nyilv5ntart6sba be kell jegyezni.

(1)

A helyi

(2)

A helyi

a tenyet az

irrgatlan-

fenn6llSs6nak tdnyet a hivatalos helyszinrajzon fel kell ttintetnt az alabbiak

szerint:

Cserh6tszentiv6n kozs6g
telepiil6si 6rt6k."

,,A

(3)

Onkormanyzata .....s2. rendelete

A helyi v6delmet a Helyi Epft6si Szabiiyzatban 6s
ttintetni, 6s erre a rendeletben utalni kell.

a

alapjan v6dett

Szabiiyoz5si Tervben fel kell

@) Az ingatlan-nyilv6ntarttisi, illetve -helyszinrajzi bejegyz6sr6l a jegyzo gondoskodik, a
dont6st k<ivet6 15 napon beltil.

(5) A bejegyzds esetleges

elmaradSsa a v6detts6g hatillyitt nem 6rinti.

3. A teriileti v6delem meghat:{rozdsa

7.$

(1) A tertileti v6delem a

teleptil6s jellegzetes, 6rtdkes, hagyom6nyt brzo, v6dett
teleptil6sszerkezetlre, telekstrukt{ndjira, utcavonal-vezetdserc, utcak6p rdszlet1re, tov6bbd
5

teleptilds- 6s t6jkarakter
elemeire vonatkoz 6,
az 7. meildklet r. fejezeteben
helyi te.ileti v.delemii
meghat fuozott
telepril.sszerkezetre
ds teleptil.skarakterre
terj ed ki.

l'],,il"i11'I,J;i,:fl n?;::;:,::*T'.Tj,"j

egdszdre,

vagv

r.szere

terjed ki,az

1 sz6m,t

4. Az egyedi v6delem
meghatdrozfusa

8.$

(1) Az egyedi v6delem a telepiil6s jellegzetes,

drt6kes, ilretve hagyomrinyt
6rz6 epiteszeti
atculatdt' teleptildskarakterdt
meghataroz6, az l. meldkret
3.
fejezetdben
meghatitrozott
6pitm6nyekre' alkaTmazott anyagha
szniilatra,tcimegform (lBsra,homlokzati
kialakitrisra, tiij- 6s
egvedi thjertekre, n6v6nvzetre,
szoborra
kepzimiivdszeti alkot6sra,

,

ffiffi,ffilil::"#-'
(2)

Az egyedi v6delem az etintett ftildrdszletek
eg6sz6re, vagy
mel I dk I et 3 . f ej ezt6b en m e gh atiir o zottak
szerint.

r6sz6re

terjed ki, az 1.

szdm._

5' Az egyedi v6delemhez kapcsokidri tulajdonosi
ktitelezetts6gek

e.$

(l) Az l' mell6klet 3. fejezet6ben szerepl<i, helyi egyedi v6delem alatt ttllo epiteszeti
ordks6get a tulajdonos k<iteles j6karbantartani, itllapot6t meg6vni, a haszn6lat
nem
v e szdly

(2)

eztetheti az adott

6p it6

szei rir6ks6 g fennmarad6sat.

A helyi

v6delem alatt rill6 elemet nem veszelyeztetheti, teleptil6skdpi vagy mriszaki
szempontb6l k5rosan nem befoly6solhatja az adott epiteszeti ciroks6gen vagy kiizvetlen
kornyezet6ben v6gzett 6pit6si tev6kenys6g, tertiletha szniiat.

(3) Az egyedileg vddett ingatlanon rij hirdet6s, rekl6m nem helyezhet6 el.
(4) A v6dett dpitmdnyen rij parapet konvektor, klfmaberendezl,s, napkollektor vagy napelem
krizteniletr5l is 16that6 egys6ge nem helyezhet6 el.
(5) A v6dett 6pitm6nyen antenna, hirkrizl6si egys6g nem helyezhet6 el
(6) V6dett 6pitm6ny teljes bont6sa csak a v6delem megsztintet6se ut6n enged6lyezheto. A
v6delem megsztintet6s6nek, vagy reszleges bontds enged6lyezdsdnek felt6telek6nt az
egyes 6ptiletr6szeknek, tartozdkoknak, az irj 6ptiletbe (6ptileteibe) tdrt6no be6pit6se vagy
azok megorzdse el6irhat6. Mrieml6kk6 nyilv6nft5s esetdn a helyi egyedi v6delem
megsztintetheto.

(7) V6dett nov6nyzet kiv6g6sa csak a v6delem megszrin6s6t kdvetoen, illetve a novenyzet
kipusztulSsa eset6n, tovirbbi kozvetlen 61et- vagy balesetvesz6lyes helyzet megsztintetdse
6rdek6ben engeddlyezhetS. A v6dett n<iv6nyzet kipusztul6sifikerteszeti szakv6lem6nnyel
kell igazolni.
6

III. FEJEZET
A TElEpUtrsrnpt szEMpoNTBdt aoeru,qrinozd

rsniltgrer

6. A telepiil6sk6pi szempontbril meghatfroz6 teriiletek megillapitfsa
10.$

(1) A telepiildsk6pi szempontb6l meghatitroz6 tertiletek (ellegzetes, 6rtdkes, hagyom6nyt
orzo - tov6bb6 v6dett - epiteszeti arculatot, telepiil6skaraktert hordoz6 vagy meghatirozo
teleptil6srdszek) a kovetkez6k (lehat6rol6st l6sd a 2. mell6klet 1. fejezetben):
v6dett, hagy omitnyt orzo

a)

tertilet

jellemz6 falusias teriilet
j el I emz6 gazdasiryi tertilet

b)
c)
d)

egy6b be6pit6sre nem sz6nt

teriilet

IV FEJEZET
A

TE LE PUTZ S TT PT KOVE TE LMENYE K

7. Epftm6nyek anyaghasznrilat{ra vonatkoz6 illtalfunos 6pit6szeti ktivetelm6nyek

11.$

(2) A teleptil6s igazgatisi tertilet6n
sz6nt teriilet kiv6tel6vel

-

-

a

jellemzo gazdasigi tertilet es az egyeb be6pit6sre nem

faburkolatri homlokzatot alkalmazni tilos.

(3) A teleptil6s

rgazgatitsi teriilet6n - a jellemzo gazdasitgi tertilet kiv6tel6vel
mtianyag-, pala- 6s csempeburkolatri homlokzatot alkalmazni tilos.

(4) A teleptilds igazgatdsi tertilet6n

a jellemzo gazdasdgi teriilet kiv6tel6vel
bitumene s hull 6mlem ez-, 6s f5mszerkezetri tetoh6j al6st alkalmazni tilo s.

-

-

f6m-,

- hull6mpala-,

8. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatirozrf tertiletekre vonatkoz6 teriileti 6pit6szeti

ktivetelm6nyek
12.S

7

(5)

A

v6dett, hagyom6nyt orzo tertileten a be6pites telepit6si m6dja csak a kialakultnak
megfelelo lehet: az dptileteket a jellemzo oldalhat6rra, a kialakult bedpitett telekhat6r
ment6n kell 6piteni.

(6) A v6dett, hagyom6nyt orzo teriileten
(7)

A

a

kialakult dpitm6nymagass6got kell megtartani

v6dett, hagyom6nyt orzo tertileten l6vo kciztertiletekre k<iztertilet-alakit6si terv

k6szitendo.

(8) A v6dett, hagyom6ny,t orzd tertileten a kerit6sek fiirdszelt leckerit6sek lehetnek, scitdtbama
szinnel, sztiks6g esetdn ko lftbazattal, a hagyom5nyos fagy6ll6 andezit k5b6l, fugizva.

9. A teleptil6sk6pi szempontbril meghatrlroz6 teriiletekre vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti
kdvetelm6nyek

l3.s
(6) A vddett, hagyom6nyt orzo teriileten az dptiletek tetoform6ja illeszkedjen a hagyom6nyos
eptiletek tetoform6j6hoz, tetofeldpitm6ny, 6s tet6sikb6l kiAll6 tetoablak ndlktil,
hagyom6nyos tet6haj l6sszo ggel.

(7)

A

vddett, hagyomrlnl.t orzo tertileten

a

tet6fed6s anyaga 6getett agyag legyen,

hagyom6nyos szinben.

(8) A vddett, hagyom6nyt 6rzo teriileten az 6ptiletek hagyom6nyos nyil6srendje (nyil5s 6s
falfeltilet aritnya, nyil6sok ardnyal) 6s nyil6sosztSsa (iivegoszt6sa), valamint homlokzati
tagozatai 6s diszit6sei megorzend6k, illetve a hagyom6nyos m6don alakitand6k ki.

(9) A falusias lak6 tertileten az 6ptiletek homlokzati falfeltilete vakolt legyen, feh6r szinnel,
vagy aftild szinek (s6rga, drapp, bama) halvanyabb itrrryalataival.

(10)

A

(11)

A

v6dett, hagyom6nyt orz6 tertileten az
egy6b miiszaki berendez6sek (parabola antenna, napelem, napkollektor, klfma ktilt6ri
egys6g, stb.) az utcai- 6s az oldalhomlokzaton nem helyezhetok el. (Lehet6s6g szerint a
h6tsokert fel6li mell6k6pitm6nyeken elhelyezhetok)

6pit6si telkeken

a2

v6dett, hagyom6nl't 5rzo tertileten az
m6tern6l magasabbra ndvo fas sz6ni nov6nyek telepit6s6hez

kert6pitdszeti terv sziiks6ges.

10.

A helyi v6delemben r6szesiil6 tertiletekre 6s helyi egyedi v6delmii 6rt6kekre
vonatkozt6 6pft6szeti ktivetelm6nyek
8

14.$

(1) A helyi v6delemti tertileten

a felszini csapad6kviz elvezetok burkolata 6s kapubej6r6
hidak oldalfalai csak a helyi hagyom6nyos fagyiil6 andezit k6b6l, vagy azzal harmoniz6l6
szinii egy6b fagyrill6 k6b6l dpiilhetnek, fugiuva.

(2)

A helyi v6delem alatt

6ptiletek eset6ben b6rmilyen ktilso viitoztatdst 6rinto 6pit6si
tev6kenys6g, b6vit6s, St6pitds pl. homlokzatvakol6s, szinezds, nyilfsztrro csere, teto fehijit5s,
tetot6r bedpit6s - csak r6szletes erlekvizsgirlaton alapul6 - terv alapjan lehets6ges.
6116

(3) A helyi vddelem alatt 6116 6ptilet (6pitmdny)

6talakitrls sofitn az dptilet tdmegdt,
jellegzetes
homlokzatdt, anyaghaszntiattfi,
formai kialakit6s6t a falfeltiletek 6s nyilisz6r6k
ardnyifi megvdltoztatni nem lehet. A homlokzati diszit6-elemeket (fa faragvitnyok, gipszek,
tagozatok, mozaikok, festett diszitdsek, szobrok, egy6b 6rt6kek) meg kell orizni. Meg kell
orizni az eredeti 6piiletkiegdszit6ket. (korl6tok, bels6 nyil6szitrok, kapuk, stb.)

(4)

A helyi v6delem al6tartozo 6piilet nem bonthat6 el (csak 6letvesz6ly eset6n). A mriszaki
okokb6l sztiks6gess6 v6l6 bont6s eset6n az epiletrol felm6r6si dokumentdci6t 6s fot6kat kell
kdsziteni, ennek archiv6liis6r6l gondoskodni kell.

11. Az egyes sajritos 6pitm6nyek,

miitirgyak elhelyez6se

ls.$

(1) A teljes teleptl6s ell6t6s6t biztosit6

felszini energiaell6t6si 6s elektronikus hirkozl6si
saj6tos 6pitm6nyek, mitirgyak elhelyez6s6re alkalmas teriilet a ktiltertilet, 6s a beltertileti teleptlldsrendez6si terv szerinti

-

krizleked6si 6s kozmtiteriiletek.

(2) A teljes telepril6s

ellitdsdt biztosit6 felszini energiaell6t6si 6s elektronikus hirkcizl6si
saj5tos 6pitm6nyek, mritSrgyak elhelyez6s6re nem alkalmas tertiletek a beltertiletek telepiildsrendezdsi terv szerinti - be6pit6sre sz6nt tertiletei.

(3) A teleptilds teljes tertileten az utcan6v tebl6k, es az eligazit6 tebl6k egys6ges, fa
alapanyagu, teleptil6sk6pbe illeszked6 kialakit6ssal l6tesrilhetnek, a vonatkoz6 el6iriisok
szerint.
12.

Rekllmok elhelyez6s6nek dltalSnos szabr{lyai ktiztertilten
l5fthat6 ma ginteriileten

6s a

kiizteriiletr6l

16.S

A

teljes kdzigazgatiisi tertileten tiltott valamennyi e rendeletben, a telepiil6sk6prdl sz6l6
torv6nyben (a tovribbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazdsa alapjan kiadott, a
teleptil6skdp v6delm6r6l sz6l6 tdrvdny rekl6mok kdzzetetelevel kapcsolatos rendelkez6seinek
v6grehajtSs6r6l sz6l6 10412017 . (IV. 28.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban: Kr.) tiltott vagy
nem szab6ly ozott rekl6m ko zzetdtele.

17.$
9

(1)
v

Rekl6mhordozok elhelyez6se
iitoztatha\a me g h6tr6nyo san.

(2) A

a

hagyom6nyosan kialakult teleptil6sk6pet nem

teleptl6s tertilet6n az dptiletek tetozeten rekl6mhordozSk, fdnyrekl6mok nem

helyezhetok el.

(3) Rekl6mc6hi 6pitm6ny, rekl6mhordoz6, reklSmnak minosiil6 falfest6s, felirat, plak6t helyi
egyedi vddelem alatt

6116

6ptileten, illetve az elotte l6vo k<iztertileten nem helyezheto el.

(4) A helyi v6delmti tertlleten rekl6mhordoz6 az 6ptiletek utcai homlokzat6n
rekl6mh5l6 kiv6tel6vel - nem helyezhet6 el.

(5)

Mag6ntulajdonban 6116 ingatlanon elhelyezett rekl6mhordoz6
keresztezheti 6s krizvetleniil a telekhat6ron nem helyezheto el.

a

-

6pit6si

telekhat6rt nem

(6) Funkcion5lis cdhi utcabritorokt6l sz6mitva, egy adott ritszakasz menetirirny szerinti azonos
oldal6n otven m6teren beltil tov6bbi rekl6mhordoz6 nem helyezhetb el. A tilalom nem
vonatkozik a rekl6mkozzetelelre nem haszn6lt inform6ci6s c6lu berendez6sekre, funkcion6lis
c6lir utcabritorokra, kozerdekri rekl6mfeltiletre, tov6bbh az epitesi rekl6mh6l6ra.

(7) Rekl6mhordoz6 megvil6git6sa cdljSbol ktzitr6lag 80 lumen/Watt m6rt6ket meghalad6
hat6konys6gri, statikus meleg feh6r szimi f6nyforr6sok haszn6lhat6k.
(8) Rekl6m anal6g 6s digit6lis feltileten, 6lland6 6s v6ltoz6 tartalommal is kdzzdteheto

(9) A

kciz6rdekri molin6, az epitesi rekl6mh6l6 6s a k<iztertilet fol6 nyril6 6rny6kol6
berendez6s kiv6tel6vel molin6, pon).va vagy h6l6 rekl6mhordozoklnt, rekl6mhordozot tartS
berendez6skdnt nem alkalmazhat6.

(10) A

telepiilds tertilet6n CityBoard form6tumri eszkoz, tov6bb6 a belteriileten Citylight
form6tumri eszkoz nem helyezheto el.

13. Reklrlm kdzzfitfitele a telepiil6sk6pi szempontb6l meghatirozri teriileteken

18.$

(1) A v6dett, hagyom6nl.t orzo tertileten rekl6m kozzetetele, illetve rekliimhordoz6k
elhelyez6se kizitr6lag - 6s legfeljebb 3 db - funkcion6lis c6lokat is szolg6l6 utcabftor
alkalmazis6val lehets6

ge s.

(2) A falusias lak6tertileten rekl6m, legfeljebb 1 m2 tertiletri rekl6mhordoz6 feltilettel, illetve
rekl6mhord ozot tarto berendez6 s elhelyezhet6.

(3) Nem helyezhetS el rekl6mhordoz6, rekl6mhordoz6t tart6 berendezds
v6delem alatt 6116 tertileteken.
14.

A funkcionrilis c6lokat

szolgr{16

a helyi teriileti

utcabrftorokra vonatkozr6 szabdlyok
1e.s

l0

(2) A v6dett, hagyomdnyt orzo tertileten l6tesitett funkcion6lis c6lir utcabritor eset6n kizitrolag
az utcabftor erre kialakitott feltilete veheto igdnybe reklttmkozz6tetel c6lj6bol.

(9)

A

funkcion6lis c6lir utcabritoron rekl6mhordoz6t tart6 berendez6s - az utasv6r6ban
I m2 tertiletri rekl6mhordoz6 feliiletu rekl6m kiv6teldvel - nem

elhelyezett legfeljebb
helyezheto el.

(4) A funkcion6lis c6lokat szolgiio utcabritorkdnt l6tesitett inform6ci6s c6lf berendezds
rekl6mkozzeteteke alkalmas feliilet6nek legfeljebb kdtharmad6n tehet6 kozze rekl6m. A m6s
c6lri berendez6s rekl6mc6lra nem haszniihat6, kivdve a kdztertilet fr16 nyul6 6rny6kolo
berendez6s eset6n, amelynek egesz feltilete hasznosithat6 rekl6mc6lra.
15. Egyes utcabritorok elhelyez6s6re vonatkozri kiiltinleges szabilyok
20.$
(1) A teleptilds kozigazgatLlsi tertiletdnkizdr6lag olyan utasviir6 l6tesithet6, amely megfelel
vonatkoz6 jogszab6lyok szerinti technol6giai felt6teleknek.

a

(2) A telepiil6s kozigazgat6si tertilet6n kozmrivelod6si c6hi henger alakri hirdetooszlop nem
l6tesftheto.

(3) Inform6ci6s c6lti berendez6s az alitbbi gazdastryi rekliimnak nem minostilo

k<iz6rdekri

inform6cio k<izl6s6re l6tesithet6 :
a) az cinkorminyzat mrik<id6s kdr6be tartozo inform6ci6k;
b) a teleptil6s szempontjSb6l jelentos esem6nyekkel kapcsolatos inform6ci6k;
c) a telepiildsen el6rhet6 szolgiitatitsokkal, tigyint6z6si lehetos6gekkel kapcsolatos
ti\ eko ztatits nyrij trl s a ;
d) idegenforgalmi 6s k<jzlekeddsi inform6ci6k;
e) a t6rsadalom eg6sz6t vagy sz6les r6tegeit 6rint6, els6sorban 6llami informrici6k;
f) tov6bbi, gazdasiryi rekl6mnak nem min6siil6 kriz6rdekri inform6ci6k
(5) Az informiici6s c6hi berendez6s feltilet6nek legfeljebb k6tharmada vehet6 ig6nybe reklfm
kozzetetelere, feltilet6nek legal6bb egyharmada a (4) bekezd6s szerinti kciz6rdekri inform6ci6t
kell, tartalmazzon.

(6) A m6s c6hi berendezds rekliimc6lra nem haszn6lhat6, kiv6ve a kriaer[let fr16 nyfl6
6rny6kol6 berendez6s. A k<iztertilet f6l6 nyril6 6rny6kol6 berendez6s egdsz feltilete
hasznosithat6 rekl6mc6lra.

16. Rek}imhordoz6ra, rekl{mhordoz6 berendez6sekre vonatkoz6 ktivetelm6nyek
21.$
(1

) A teleptilds kozteriiletein rekl6mhordoz6
a) horganyozott 6s szinterezett ac6lb6l, vagy szinterezett aluminiumb6l k6sztilt eszk6z6n;
b) plexi vagy biztons6gi tiveg mdg6tt;
c) h6ts6 fenyforr6s 6ltal megvil6gitott eszk<izben;
d) 61land6 6s v6ltoz6 tartalmat is megjelenito eszkcizon;
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e) egym6st6l szemftott 2

meteres t6volsSgon beliil - ide nem 6rtve az egyetlen
funkcioniilis c6hi utcabritoron tort6no tobb rekl6mhordoz6 elhelyez6s6t - sem

horizont6lisan, sem vertik6lisan nem
helyezheto el.

(2) A kozdrdeku rekl6mfeliilet, ds az utasv6r6 kiv6teldvel a rekl6m elhelyez6sere szolg6l6
rekl6mhordoz6n kialakithat6 rekl6mfeliilet legal6bb egyharmadin az onkorm6nyzat neve az
inform6ci6s c6hi berendez6sekre me96llapitott inform6ciokkdzzetetel6re jogosult.

1

7. Ktizmiivel6d6si c6hi hirdet6oszlop l6tesit6se
22.5

(1) A teleptil6s kozigazgat6si
feltiletri kozmrivelod6si celf

teriilet6n a kozmuvelod6si intdzm6nyek legfeljebb I m2
hirdetofeltilet haszniiatitra jogosultak, hirdetooszlop nem

6pitheto.

(2)

Valamennyi kozmrivel6ddsi int6zm6ny telepiildskdpi bejelent6si

elj6r6sban

kezdemdnyezheti a legfeljebb 1 m2 felUletri kozmrivel6ddsi hirdetofeltilet l6tesit6s6t.

18. Elt6r6s jelent6snek min6sitett esem6nyr6l val6 tij6koztatds 6rdek6ben
23.$

(1) A

polgdrmester jelentosnek min6sitett esem6nyrol val6 ti$ekoztatits 6rdek6ben, a
jelent5snek minositett esem6ny id6tartam6ra, legfeljebb azonban valamennyi jelentos
esem6ny eset6n, egyiittesen naptilri 6vente tizenk6t h6t id6tartamra a vonatkoz6 jogszab6lyok
szerint teleptil6sk6pi bejelent6si elj6r6sban elt6r6st engedelyezhet a rek16m kdzzetevoje
szitmdra.

(2) A polg6rmester ddnt6se nem p6tolja, illetve helyettesiti a rekliim kozzetetelehez
sztiksdges, jogszabiiyban eloirt egy6b hat6s6gi engeddlyeket, melyeknek a beszerz6se a
rekl6m kozzetev oj6nek fel adata.

(3) A rekl6m klzzetevoje az elterest a telepiildsk6pi bejelent6si eljSr6s lefolytat6s6ra ir6nyul6
irdsbeli k6relm6vel kezdem6nyezheti.

19. Elt6r6s 6pit6si rekl{mh5l6 kihelyez6s6nek enged6lyez6se 6rdek6ben
24.S
teleptildskdpi bejelentdsi elj6r6sban - az lpitesi tev6kenys6g 6pit6si
napl6val igazolt megkezddsetol szhmitott 3 h6nap id6tartamra, yagy az epitesi tev6kenys6g
idotartamira 6p it6 s i rekl 6mh6l 6 ki helyezd s6t en ge d 6 lye zheti.

(1) A polg6rmester

-

A

polgrirmester kivdtelesen, kiildncisen az 6pit6si tev6kenys6g follt6n a telepiil6sk6p
vdrhato javul6sara tekintettel az (l) bekezdds szerinti hatarid6t legfeljebb egy alkalommal 3
h6napra meghosszabbithatja, amennyiben a k6relmezo a k6relmet az (l) bekezd6s szerinti
idotartam lejitrttt megelozo 30 nappal benyijtja.

(2)
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(3) Egy 6ptilet azonos kcizteriiletre nezo homlokzattn kizttr6lag egy 6pit6si rekl6mhril6
helyezhet6 el.

20. Az egy6b mtiszaki berendez6sekre vonatkoz6 telepiil6sk6pi ktivetelm6nyek

2s.$

(1)

Cdgt6blSt helyi v6delmri dpiilet homlokzatSn elhelyezni tilos.

(2)

tJzletfeliratot helyi v6delmti 6ptileten 6s v6dett, hagyom6nyt orzo tertileten l6vo 6ptiletek
homlokzat6n ktilon6ll6 betrikbol kell elhelyezni.

(3)

Cegert, a viilalkoz6s haszn6latiiban 6116 ingatlanon, a v6llalkoz6st n6pszeriisit6 egy6b
feliratot, 6s egy6b grafikai megjelenitdst elhelyezni, helyi vddelmri 6pt1et homlokzat6n, csak

kritelezo szakmai konzult6ci6 lefolytatds6t kdvet5en,

az egy6b vonatkoz6 eloir6sok

betart6s6val lehet.
V.

FEJEZET

r0 rz rc z ti s zAKMAT KoNZULric r 6
21. Rendelkez6s a szakmai konzultrlci6rtil

26.$

(1) A teleptil6si <inkorm6nyzat k6relemre a teleptil6sk6pi kovetelmdnyekr6l - a k6relem
be6rkez6s6tol sz6mitott 8 napon beliil, az <inkormitnyzat hivatalos helyis6g6ben - szakmai
konzult6ci6t 6s ezen beltil szakmai tilekoztat6st (a tov6bbiakban: szakmai konzult6ci6)
biztosit.
(2) Helyi egyedi v6delmti 6pitm6nyt, vagy helyi v6delmri tertileten 16v5 6pitm6nyt 6rint6
6pit6si tev6kenys6g eset6n a szakmai konzultiici6t kcitelez6.

(3) A k6relemhez mell6kelni kell a teleptil6sk6pi
bej elent6 si elj 6r5s me gkezd6 s6hez

ci s

v6lemdnyezdsi, vagy
sze6llitott v i.z,latlerv et.

a

telepiildsk6pi

(4) A telepiil6sk6pi szakmai konzultScio az rinkormdnyzati foepit6sz, illetve amennyiben
<inkormiinyzati foepitesz folyamatos foglalkoztatilsdra nem kertil sor, a polg6rmester feladata.

(5) A (4)

bekezd6s szerinti konzult6ci6r6l a konzulttici6 felelSse eml6keztetot kdszit,
amelyben rogzitem kell a felvetett javaslatok ldnyeg6t, valamint az dnkormtnyzati foepitesz
vagy a polgiirmester l6nyeges nyilatkozatait.

(6) Az (5) bekezdds szerinti eml6keztet6ben rdgzitett, (4) bekezd6s szerinti nyilatkozatok
k<itik a teleptildsi onkorm6nyzatot a telepiil6skdpi v6lem6nyezdsi, bejelent6si 6s k<itelez6si
eljrir6s sor6n.

VI. FEJEZET
TELEPTJLESTEru VELEMENYEZESI ELJiru{S
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22. A v6lem6nyez6si

eljfrissal 6rintett 6pitmdnyek ktire
27.5

(1) Az 6pit6si

tev6kenys6ggel 6rintett telek helye szerinti teleptil6s polg6rmestere
teleptil6sk6pi velem6nyezesi elj6r6st (a tov6bbiakban: v6lemenyezesi elj6r6s) folytat le az
6pit6stigyi 6s 6pit6sfeltigyeleti hatosdgi elj6r6sokr6l 6s ellenorz6sekrol, valamint az 6pit6stigyi
hat6s6gi szolg6ltat6sr6l sz6l6 korm6nyrendeletben meghatiirozott (2) bekezdds szerinti
enged6lyez6si elj6r6sokat megelozoen, amelyndl a telepiil6srendez6si 6s 6pitdszeti-mriszaki
tervtan6csokrol sz6l6 korm6nyrendelet szerinti teriileti dpit6szeti-muszaki terr,tan6csnak nincs
hat6skore, 6s amennyiben cisszevont telepitdsi elj6r6st, ezen beltil telepit6si hat6svizsgtiati
szakaszt nem kezdemenyezett az epitteto.

23. A v6lem6nyez6si

eljrlrfs r6szletes szabilyai
28.S

(1) A

polg6rmester 6pitm6ny 6pft6s6re, b6vit6s6re, teleptildsk6pet 6rinto ttalakitfsfra
ir6nyul6 6pit6si, cisszevont vagy fennmaradiisi engedelyezdsi elj6r6sokhoz ad teleptil6sk6pi
v6lem6nyt.

(2) A v6lemdnyezesi elj6r6s lefolytat6s6hoz a k6relmezo

(epitteto) k6relmet papir alapon
nytijtja be, 6s a v6lem6nyezend6 6pitdszeti-mriszaki dokumentSci6t elektronikus forunttban az
6pft6siigyi hat6s6gi eljttrtshoz biztositott elektronikus t6rhelyre feltolti, melyhez a
po I grirmesternek ho zzdf1r 6st bi zto sit.

(3) A k6relemnek tartalmaznia kell az epitteto

vagy k6relmezo nev6t es cim6t, valamint a
tewezett 6s v6lem6nyez6,sre k6rt 6pit6si tevdkenys6g helydt, az erintett telek helyrajzi szttm6t.
A kdrelemhez az (4) bekezd6s szerinti dpit6szeti-mriszaki dokument6ci6t kell melldkelni.

(\

Az 6pitdszeti-mriszaki dokument6ci6nak a v6lem6nyezeshez az alfhbi munkardszeket kell
tartalmaznia;

a) a telepiildsk6pi kcivetelm6nyeknek val6 megfelel6st igazolo 6pit6szeti-mtiszaki tervet,

b) ha tervezefr., a rekl6mhordoz6k itbriuol6siit,
c) a rendeltet6s meghatirozitsitt, valamint

d) a telepiil6skdpi kcivetelm6nyeknek val6 megfelel6sr6l sz6l6 r<ivid mtiszaki leir6st.

(5) A polg6rmester

a k6relem be6rkez6s6t k<ivet6en halad6ktalanul bek6ri az onkormttnyzati
foepitesz szakmai 5ll6spontj 6t.

(6) A v6lemdnyezesi eljirds soriin vizsg6lni kell:
a) a teleptil6skdpi k<ivetelm6nyeknek val6 megfelel6st,

b) a telepiildskdpi szempontb6l meghat6roz6 tertiletbe t6rt6no illeszkeddst (telepit6s, be6pitds,
anyaghaszn6lat, t<imegform6l6s, homlokzati kialakit6s, z6ldfeliileti kialakft6s, stb.),
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c) a koztertilet ment6n az dpiilet kialakit6s6nak m6dj6t 6s feltdteleit,

d) koztertileten folytatott 6pit6si tev6kenyseg vegz6se esetdn a koztertilet burkolat6nak,
mrit6rgyainak, koztitrgyainak, n<iv6nyzet6nek, tov6bbri a diszvil6gito berendez6sek 6s
rekl 6mhordo z6k kial ak itirsirt.

(7) A polg6rmester
a)

enged6lyez5,sre

v6lem6nydben:

-

felt6tel meghatiroztrsixal vagy felt6tel n6lktil

6pft6si tev6kenys6get, vagy

-

javasolja a tewezett

b) enged6lyezesre nem javasoljaatewezett 6pit6si tevdkenysdget, ha
ba) a k6relem vagy melldklete nem felel meg az e rendeletben meghat6rozottaknak, vagy

bb) a tervezett 6pit6si tevdkenys6g nem
teleptil6sk6pi kdvetelmdnyeknek.

felel meg a teleptil6sk6pi rendeletben foglalt

(8) A polg6rmester vdlemdnye tartalmazza:
a) a k6relmezo (epineto) adatait,

b) atervezett 6pit6si tev6kenys6g rovid leir6s6t, hely6t, cfm6t

6s a telek

helyrajzi szttmifi,

c) a (7) bekezd6s szerinti v6lem6ny6t 6s annak r6szletes indokol6srlt.

(9) A polg6rmester vagy f6polg6rmester a kdrelem be6rkez6s6tol sz6mitott 15 napon beltil
megkilldi v6lem6ny6t az epittetonek vagy a k6relmez6nek, tov6bb6 v6lem6nydt elektronikus
form6ban fe lto lti az elektronikus tiirhe lyre.
(10) A teleptil6sk6pi v6lem6ny ellen cin6ll6 jogorvoslatnak nincs helye, az csak az 6pit6stigyi
hat6s6gi tigyben hozott dont6s keret6ben vitathat6.

VII. FEJEZET
TELEPOLESKEPI BEJELENTESI
24. A bejelent6si

eljirf

ELilruis

ssal 6rintett 6pitm6nyek, reklimhordoz6k,

rendeltet6sviltozisok kOre
2e.s

(1) A

polg6rmester - a nyilvilntartott mriemldki 6rt6ket vagy mrieml6ket 6rinto, az
orriks6gv6delmi hat6s6ghoz tort6n6 bejelentdshez vagy oroks6gv6delmi engedelyhez kdtdtt
tev6kenysdg kiv6tel6vel - telepiil6sk6pi bejelent6si elj6rdst (a tov6bbiakban: bejelent6si
elj6r6s) folyathat le,

a) az dpitdstigyi 6s 6pit6sfeliigyeleti hat6sSgi elj5r6sokr6l 6s ellen6rzdsekr6l, valamint

az

6pit6siigyi hat6s6gi szolgiitatirsr6l sz6l6 kormiinyrendeletben 6pit6si enged6lyhez nem kdtdtt
6pit6si tev6kenys6 gek megke zdesdhez,

l5

b

) 6p i tmd ny e k rend e ltet

6sen

ek me gv ilto ztatfsirho z,

c) 6s a rekl6mok, illetve rekl5mhordoz6k elhelyezesehez.

25.

A bejelent6si eljrf,r{s r6szletes szabflyai
30.$

(1) A bejelent6s tartalmazzai

a) abejelento nev6t,
b) abejelent6 lakcim6t, szewezet eset6n sz6khely6t,

c) a folytatni kiv6nt 6pit6si tev6kenys6g, rekl6m, illetve rekl6mhordoz6 elhelyezese vagy
rendeltet6

s

v

b,ltoztatds me gj elol6 sdt,

d) a tervezett 6pit6si tevdkenys6g, rekl6mok, rekl6mhordoz6k vagy rendeltet6sv6ltoaat6s
hely6t, a telek helyralzi szitmdt,

e) az epitesi tev6kenys6g elvdgz6se, a rendeltet6svtitozds megval6sit6sa vagy a rekl6mok,
rekl6mhordoz6k elhelyez6s6nek tervezett id6tartam6t.

(2) A bejelent6shez a teleptil6sk6pi kdvetelm6nyeknek val6 megfelel6st igazolo 6pit6szeti-

mriszaki tervet, tov6bb6 rendeltet6sviitozits eset6n a telepiil6srendezdsi eszkcizcik
rendeltet6sekre vonatkoz6 krjvetelmdnyeinek val6 megfelel6st rgazolo dokument6ci6t kell
mell6kelni.
(3) A polg6rmester a bejelent6st k<jvet6 15 napon beltil hat6sfugrhatitrozatban

a) a

tervezett 6pit6si tev6kenys6get, rekl6m, reklSmhordoz6 elhelyez6s6t vagy
rendeltet6sviitoztathst - feltdtel meghat6rozdsixal vagy an6lkiil - tudom5sul veszi, ha a
bejelent6s

aa) megfelel a 30. $ (1) 6s (2)bekezdesben meghatftrozott kcivetelm6nyeknek,6s
ab) atervezett 6pit6si tevdkenys6g vagy rendeltet6sviitoztatds illeszkedik a teleptil6skdpbe 6s
megfelel a teleptil6sk6pi kdvetelm6nyeknek, a tervezett rekl6mhordoz6 elhelyez6se
illeszkedik a teleptildsk6pbe, megfelel a teleptil6sk6pi kovetelm6nyeknek, valamint a rekl6melhelyez6si rendeletben foglalt elhelyez6si k<jvetelmdnyeknek,

b) megtiltja az 6pit6si tev6kenys6get, rekl6m, rekl6mhordoz6 elhelyez6s6t vagy
rendeltet6svttltoztatls megkezd6s6t, 6s - a megtilt6s indokainak ismertet6se mellett figyelmezteti a bejelentot a tev6kenys6g bejelent6s n6lktili elkezd6sdnek 6s folyat6silnak
jogkovetkezmdnyeire, ha a bejelent6s
ba) nem felel meg a 30. $ (1) 6s (2) bekezd6s6ben meghatdrozott kovetelm6nyeknek, vagy

bb) a

tervezett 6pit6si tev6kenys6g vagy rendeltetdsviitoztatds nem illeszkedik a
teleptildsk6pbe, vagy nem felel meg a teleptil6skdpi 6s rendeltet6sviitozirs esetdn a
teleptil6srendez6si eszk6zben foglalt kdvetelm6nynek, rekl6mhordoz6 elhelyez6se eset6n nem
illeszkedik a telepiil6sk6pbe, nem felel meg a teleptil6sk6pi kdvetelmdnynek vagy nem felel
meg a rekl6m-elhelyezesi rendeletben foglalt elhelyez6si kovetelm6nyeknek.
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VIII. FEJEZET

A TElEpUtrsrsru
26.

r0rrtszrs, rrtnpUtnsrspt ninsic

A telepiil6sk6pi ktitelez6si eljrirfs
31.$

polg6rmester ellenorzi a bejelentesi kdtelezetts6g teljesit6sdt 6s a bejelentett
tev6kenyseg folytat6s6t, 6s ha bejelentdsi eljSr6s lefolyat6s5nak elmulas4dsdt 6szleli, a
tev6kenys6g folltat6srit a bejelent6si elj6r6s sorSn megtiltotta vagy azt tudom6sul vette, de
att6l eltdr6 v6grehajt6st tapasztal,

(1) A

a) a 32. $ szerint j6r el, vagy

b) reklim, rekl6mhordoz6

elhelyez6se eset6n 15 napon beltil 6rtesiti a f6viirosi 6s megyei

korm6nyhivatalt.

32.$

(l)

A polg6rmester ezen rendeletben meghattrozott telepiil6sk6pi kdvetelm6nyek teljesit6se
6rdek6ben a kozigazgat6si hat6s6gi elj6r6sr6l 6s szolgilltatitsr6l sz6l6 torv6ny szabiiyar
alapjin- hivatalb6l vagy k6relemre - kotelez6si elj6rdst folytat le 6s sztiks6g eset6n kdtelez6st
bocs6t ki. A kdtelez6st :mirtalmazo hat6s6gi hattrozat a teleptil6skdp v6delm6rol sz6l6 2016.
6vi LXXIV. t<irveny 1 1. $ (l) bekezd6sdben foglaltak megt6tel6re vonatkozhat.

(2)

Atelepiil6sk6pi kotelezettsegkor6be tartozik:

a)

a

teleptil6sk6pet ront6 rekl6mok, rekl6mberendez6sek, c6g6rek megsztintet6se,

6talakit6s vagy elbont6s elrendel6se.

27. A telepiil6sk6pi birsfg kiszabisSnak esetktirei 6s m6rt6ke

33.S

(1) A telepiil6sk6pi

kotelezettsdgek megszeg6se, illetve a teleptildsk6pi k<itelezetts6g
teljesit6s6nek elmarad6sa eset6n a kiitelezett 1.000 000 forintig terjedo teleptil6sk6pi birs6ggal
srijthat6, a birs6g tribbszor kiszabhat6. A birsrlg osszeg6n6l a k<jtelez6s hat6s6ra t<irt6n6
jogkoveto magatart6s m6lt6nyolhat6.

(2)

A birsdgot a Polg6rmester jogosult kiszabni, melyet a k6pviselo testtilet rendel el, 6s

amelynek befizetdsi hat6rideje 15 nap.

(3) A birs5g azallanhaztart6sr6l sz6l620ll.6vi
m6dj6ra behajthato.
17

CXCV. tv.42. $ (3) 6rtelm6ben ad6k
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28. A teleptil6sk6pi ktivetelm6nyek alkalmazrlsrlnak tinkormfnyzati 6sztonz6se

34.S

(1) A v6dett 6rt6k tulajdonos6nak k6r6s6re a szokdsos j6 karbantart6si feladatokon tfilmeno, a
v6detts6ggel risszefiigg6sben sziiks6gesse vtio, a tulajdonost terhel6 munk6latok
frnanszir o zisftho z az o nko rm ii ny zat t 6m o g at 6st

ad h

at.

a) A tiimogat6s
b)

m6rt6k6t az rinkormirnyzat k6pviselo-testiilete dvente a kolts6gvet6sben
hatfirozzameg.
A t6mogat6s ingatlanra eso mdrt6ket - az onkorm6nyzati kolts6gvetds keretei kozritt az cinkormiin y zati (kepvi selo te sttil ete) el lapitj a me g.

(2) Az egyedi helyi v6delemmel drintett ingatlan tulajdonosa a helyi ad6 kivet6sekor az erre
vonatkoz6 rendelkezes szerint ad6kedvezm6nyben, illetve ad6mentessdgben rdszestilhet.
A kedvezm6ny vagy mentess6g egydbk6nt az lpitmenyadora, vagy a vddett ertel<hez
kdtodo helyi ad6ra 6llapithat6 meg.
(3) Az ad6kedvezm6ny

a tulajdonosokat

tulajdoni h6nyaduk ar6nyiiban illeti meg

() Az ad6kedvezm6ny mdrt6kdt a helyi ad6kr6l sz6l6 dnkorminyzati rendeletben

kell

meghatitrozni.

(5) Az (1) bekezdds szerinti dnkorm6nyzatit6mogat6s csak az esetben nyrijthat6, ha

a) a v6dett

drdket

a tulajdonos megfelel6 m6don fenntartja

(karbantartja), azt neki

felr6hat6 m6don nem ktirositja,

b) a karbantart6ssal 6s az 6pit6ssel

cisszeftiggo hat6s6gi eloir6sokat 6s szabdlyokat

marad6ktalanul betartj a.

(6) Az ad6kedvezm6ny vagy elengedds felt6tele a t6nyleges munka szabdlyszeni, megfelelo
mennyis6gri 6s minosdgri elv6gz6se, amelyet az illetdkes 6pit6stigyi hat6s6g - sztiks6g
eset6n szak6rt6k bevon6s6val - ellen6riz.
(7) Nem adhat6 <inkorm6nyzati tttmogat6s vagy ad6kedvezmdny, ha a v6dett 6rt6kkel
dsszefi.igg6sben enged6ly n6lkiil vagy enged6lyt6l elt6r6en, illetve szabiiytalanul v6geztek
6pit6si munk6t.

(8) Ebben az esetben az elengedett ad6 p6tl6lag meg6llapitand6 ds behajtand6, a t6mogat6s
visszafizetend<i. E rendelkez6s a szabhlytalan beavatkoz6st6l szttmitott 5 6vig
6rv6nyesitendo.

ZiN6

X. FEJEZET
ES {TMENETI RENDELKEZESEK
t8

29. Hat6lybal6p6s

3s.s

(1)

Ezen rendelet az elfogaditst kciveto 15. napon l6p hat6lyba.

(2) Ezenrendelet eloir6sait ahatiiyba

l6pdst kovetoen indult tigyekben kell alkalmazni.

30. Atmeneti rendelkez6sek

36.$

(1) A

rendelet hat6lyba l6p6s6t megelozoen megindult v6lem6nyezesi 6s bejelent6si
elj6r6sokra vonatkoz6an az llleszked6si szab6lyokat 6s a vonatkoz6 jogszab6lyok 6tmeneti
rendelkez6seit kell alkalmazni.

(2)

Ateleptil6sk6pi k6telez6si eljdr6sra 6s a teleptil6sk6pi birs6g kiszabtlsiira a magasabb
szintri, vonatkoz6 jogszab6lyok el6ir6sait kell alkalmazni.
31. Hatflyon

kiviil helyezd rendelkez6sek
37.$

rendelet hatrilybal6pdsevel egyidejrileg a tlflSZ telepiil6sk6pi
valamint a
k6vetelm{nyeket meghatfrozo r6sze, a helyi v6delmi, a rek|lmhordoz6,

(1)

Hatiiy1t veszti

e

k6rddsk<jr6t szab6'lyoz6 rendelet'
telepiil6sk6pi v6lem6n yezlsi,bejelent6si 6s kotelezdsi eljSr6s

Cserh6tszentiv6n, 2017 . december

"

jegyzo

polg6rmester
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1.

mell6klet a....12017.(

A teleptil6s helyi v6delem alatt

l.

. '

")onkorm6nyzatirendelet

6116

6pit6szeti tirtiks6geinek jegyz6ke

fejezet

terven szerepld helyi v6delemre
Helyi terileti v6delem alatt 6tt6 teriiletek a Szabilyozfsi
javasolt6ptitetekingatlanjainakteljesteriiletei,6samiieml6kektelkei.

2. fejezet

a v6detto

megegyezik
A helyi teriileti v6delem alatt rill6 teriiletek t6rk6pi lehatfrolSsa
at(t 2' mell6klet 2' feiezetilben szerepl6
hagyomfn yt 6rz6 teriilet lehatirolisft bemut

t6rk6pi lehatirol6ssal.

3. fejezet

A helyi egyedi v6delem alatt
a

6116

6rt6kek:

n6pi lak6hrlz (80

hrsz)

teljes 6piilet

egyedi helyi 6pit6szeti tirtiks6g
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2. mell6klet a ....12017 . (

) onkorm6nyzati rendelet

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat{roz6 teriiletek jegyz6ke

l.

fejezet

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatirozri teriiletek elnevez6se

a)

6s

lehat{rolfsa

v6dett, hagyominlL orzo

tertilet
A teleptil6s tertlet6n l6vo, 6s a Szab6lyoz6si terven feltiintetett mrieml6ki 6r<iks6g
valamely kateg6ri6j6batartoz6 6ptilet 6s a helyi egyedi vddelemre tervezett dpiiletek
ingatlanj ainak telj es teriilete.

b)

jellemzo falusias tertilet
A szab5lyozitsiterv falusias lak6, 6s telepiildskozpont vegyes tertiletei, kiv6ve a
v6dett, hagyom6nyt orzo teriletk6nt kijelcilt helyi v6delmri tertiletk6nt lehat6rolt
tenileteket.

c)

jellemz6 gazdasdgiteriilet
A teleptil6sszerkezeti terven ipari-, kereskedelmi-, szolgiiltato gazdas6gi tertiletek

egydb be6pit6sre nem szdnt

d)

tertilet
A fenti kateg6ri6kba nem tartozS kiilteriiletek

21

2. fejezet

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletek lehatr{rol6sdnak t6rk6pi bemutatSsa

I

is

{

...

I

\
i

a.

lE

F

tertilet

Jelegzetss
Be6pit6sre nom

22

ter0let

A vonatkozd jogszabdlyok jegyzdke is itt alkalmazott rdviclitdsek
Ttirv6nyek

Tktv
Etv

Ket.

Akr

v6delm6rol sz6lo 2016. dvi LXXIV. torvdny
az epitett k<irnyezet alakit6s6r6l 6s v6delm6rSl szol6 1991. 6vi LXXVI
torv6ny
a vil6goroks6grol szbl6 2011. 6vi LXXVII. t<irvdny
a kultur6lis 6roks6g v6delm6rol sz6l6 2001. 6vi LXN. torvdny
a kdzigazgat6si hat6siryr eljirds 6s szolg6ltatds {italfinos szab6lyair6l sz6l6
2004.6vi CXL. t<irv6ny
az titalttnos kozigazgat6si rendtart6sr6l s2616 20 | 6. 6vi C L. t<irv6ny
a jogalkot6sr6l sz6l6 2010.6vi CXXX. tiirv6ny
a telepiildsk6p

V6grehajt6si rendeletek

Tr

a teleptil6sfejlesztdsi koncepci6r6l, az integr6lt teleptil6sfejlesztdsi strat6giSr6l
6s a teleptil6srendezdsi eszk<jzokrol, valamint egyes teleprildsrendez6si saj 6tos
jogintezmenyekrol s2616 3 1412012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a kultur6lis oroksdg vddelm6vel kapcsolatos szab6lyokr6l sz6l6

49612016

(XII. 28.) Korm. rendelet

Rr

Rkr

a telepiil6skdp vddelm6rol sz6l6 t6rv6ny rekl6mok kozzetetelevel kapcsolatos
rendelkezdseinek v6grehaitristtrSl szolo 10412017 . (IV. 28.) Korm. rendelet
a rekl6mt6bl6k, rekl6mhordoz6k 6s egy6b rekl6m c6hi berendez6sek kozutak
melletti elhelyez6s6nek rdszletes szab6lyair6l sz6l6 22412011. (X. 21.) Korm.
rendelet
at6lekoz6d6st segit6 jelz6st megjelenito rekliimcdhi eszkozdk kdzutak melletti
elhelyez6s6nek r6szletes szabiiyairol sz6l6 42112015. (XII. 23.) Korm.
rendelet
az orszhgos telepiil6srendez6si 6s 6pit6si k<ivetelm6nyekr6l szolo 25311997.
(XII.20.) Korm. rendelet
sz6l6 6112009. (XII. t4 IRM rendelet
a
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uu@uJ(

Cserhitszentivin Ktizs6g 6n korminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
9/2017. (XII.2 1.) szimri rendelete
a telepiil6sk6p v6delm6r6l
Cserh6tszentiv6n kozs6g Onkorm6nyzatinak Kdpviselo-testtilete a telepiil6skdp v6delmdrol sz6l6
2016. evi LXXIV. torv6ny 12. $ (2) bekezdds a)-h) pontjaiban foglat felhatalmazds alapjhn, az
Alaptorv6ny 32. cikk (l) bekezdds a) pondSban foglalt feladatkor6ben elj6rva, az ali.},bi rendeletet
alkotja:

I. FEJEZET
BEVEZ ET(J RE ND E LKEZ E S E K

l.

A rendelet c6lja, hatilya

6s 6rtelmez6 rendelkez6sek

l.s
(l)

A rendelet c6lja CserhStszentiv6n kozs6g sajrltos teleptil6sk6pdnek t6rsadalmi bevoniis 6s
konszenzus 6ltaltortdno v6delme 6s alakftSsa
- a helyi 6pit6szeti oroksdg tertileti 6s egyedi vddelem (a tovrlbbiakban: helyi v6delem)
meghatirozirsixal, a v6dett6 nyilvdnitris a v6delem megsztintetds szabdlyoziisilval;
- te I e p i.i I 6skdp i szem pontb6l me ghatiroz6 terii I etek me gh at6 r ozisiw al;
- te I ep ii I 6sk6p i kovete I m6nyek me ghatir oz6srival ;
- te I epii I 6sk6p-6rvdnyes it6 s i e szkdzok szabiiy oz6s6val,
- telepiil6sk6pi onkormrlnyzati t6mogatrisi ds osacinzo rendszer alkalmazSs6val.

(2)

A helyi v6delem c6lja a telepiil6s telepiil6sk6pe 6s trjrtdnelme szempontj6b6l meghatilroz6
epiteszeti <iroksdg kiemelkedo 6rt6kii elemeinek vddelme, a jellegzetes karakter6nek a jovo

nemzed6kek szirmira t<jrt6no meg6vdsa.
A helyi v6delem alatt 6116 6pit6szeti 6roks6g a nemzeti kcizos kulturdrlis kincs rdsze,ez€,rt fenntartSsa,
v6delmdvel osszhangban l6vo hasznrllata 6s bemutat6sa kozdrdek.
Tilos a helyi v6dett 6pftdszeti droksdg elemeinek veszdlyeztet6se, megrongii6sa, megsemmisit6se.

(3) A telepi.il6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletek meg6llapit6s6nak c6lja a teriiletek
jellemzo, drt6kes teleptil6sk6pi megjelen6s6nek megorzlse, a tewezell 6pitkez6sek meghatirozo
teriiletek jellegzetessegeihez t6rtdno illeszked6sdnek elosegitdse, az dpitett kornyezet minosdgdnek
javit6sa, tovSbbrl az lpitett 6s term6szeti kornyezet harm6niSj6nak megteremt6se.

(4)

A rendelet hatiiya kiterjed Cserhiltszentivrln kozsdg teljes igazgat6si teriilet6re

(5)

E rendelet alkalmazisitban haszn6lat fogalmak es magyariuataik

a)

v6dett teleptil6sszerkezetti teriilet (helyi tertileti vddelem): a k6pviselo-testtilet rlltal v6dettd
nyilv6nitott teleptil6srdsz (telekstruktrira, utcavonal-vezet6s, utcak6p, vagy utcak6p r6szlet),
ahol tertileti 6pft6szeti kovetelm6ny lehet a be6pft6s eryedi telepft6si m6dja, a bedpft6si m6d, a
bedpit6s jellemzo szintszhma, vagy az dptilet legmagasabb pontja, a kerti 6pitm6nyek-,
miit5rgyak-, kerit6sek kialakitdsa, tovilbbri a koztertilet-alakitrlsi terv kotelezetts6ge.

b)

v6dett telepiil6skarakterii teriilet (helyi tertileti vddelem): a kdpviselo-testtilet 6ltal vddettd
nyilv6nitott teleptil6sr6sz, ahol egyedi teriileti dpit6szeti kovetelm6ny lehet az epitmenyek,
saj6tos 6pftm6nyfajt6k ds miitrirgyak anyaghaszniiata 6s elhelyezdse, az dpiiletek
tdmegformSliisa (megengedett legnagyobb sz6less6gi 6s hosszanti m6ret, vagy ezek arhnya,
tetozet kialakit6si m6dja, tetogerinc6nek a telek homlokzat6hoz k6pest meghatilrozott ir6nya,
tetofel6pitm6nyek), az 6ptiletek homlokzati kialakitrisa (homlokzati architektrira,
homlokzattagol6s, nyil6srend, nyillsoszt6s, diszek, tagozatok, kieg6szito elemek, egydb
mfiszaki berendez6sek homlokzati elhelyezhet5s6ge), 6s a zoldfeli.iletek kialakit6sa (fas sz6r0
novdnyfajok telepithetos6ge, telepiildskdpi illeszked6se, a zoldfeltileten elhelyezheto kerti
6pftm6nyek 6s burkolatok teleptl6sk6pi illeszked6se), rekl6mhordoz6k elhelyezhetosdge.

c)

v6dett egyedi dpit6szeti vagy term6szeti ertdk (helyi egyedi v6delem): a k6pviselo-testtilet 6ltal
vddettd nyilv6nitott 6pitm6ny (6piilet, 6ptilet belso kialakit6s), 6pitm6nyr6sz (6ptiletr6sz),
(vagy anyaghasznllat, tomegform6liis, homlokzati kialakit6s), t6j- 6s kert6pft6szeti alkot6s,
egyedi tajerrek, nov6nyzet (helyi term6szetv6delmi tertilet), szobor, k6pzomiiv6szeti alkot6s,
utcabfitor, valamint az iitaluk 6rintett telek eg6sze, vagy telekr6sze.

d)

6rt6kvizs96lati dokument6ci6: a megfelelo szak,kepzetts6ggel rendelkezo szemdly(ek),
szervezet(ek) 5ltal k6szitett olyan 6rt6kvizsg6lati dokument6ci6, amely felt6rja 6s
meghatirozza a telepiil6s szempontj5b6l hagyom6nyt orzo, az ott 6lt 6s 6lo emberek,
kcizoss6gek munk6j6t 6s kultirr6jAt ttikrozo sajdtos megjelen6sii, a telepiil6sk6pet meghatiroz6
dpitdszeti 6s t6ji 6rt6keket, amelyek v6delemre 6rdemesek. A vizsg6latnaktartalmaznia kell a
v6delemre javasolt 6rt6k tort6neti, mriszaki, eszt6tikai, term6szetijellemzoit.

e) v6dett 6rt6k krirosod6sa: minden olyan esem6ny,

beavatkoziis, amely a v6dett 6rt6k teljes vagy
r6szleges megsemmisiilds6t, karakter6nek el6nytelen megv6ltoztatisitt, riltalSnos esztdtikai
6rt6kcsokken6st eredm6nyez.

0

arculati jellemzo: a teleptil6si kcirnyezet vizu6lis megjelen6s6t meghat6roz6 jellemzq amely
lehet kultur6lis, l6pt6kbeli, formai, anyaghasznitlati (kozvetitell erzet) 6s minos6gi (stilus);

g)

ceger'. valamely mesters6gre vagy tev6kenys6gre utal6 t6rgyat, figur6lis elemet, cimerszerii
i$r itt tartalmaz6 eptletlartozek;

h)

egydb mriszaki berendez6s: 6piiletre szerelt mriszaki eszkoz, betrikb5l elhelyezett felirat;

i)

telepiildsk6p: a teleptil6s vagy telepiildsr6sz epitett 6s term6szeti kornyezetdnek vizuiilis
megjelen6se;

j)

teleptil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriilet: jellegzetes, 6rt6kes, hagyom6nyt orzo
6pitdszeti arculatot, teleptil6skaraktert hordozo vagy meghat6roz6 telepiil6s, vagy egy
telepiil6s ilyen j ellemzokke I b fr6 lehat6rolhat6 telepiil6sr6sze;

k) Citylight form6tumf

eszkoz'. olyan fiiggoleges elhelyezdsii berendezds, amelynek m6rete
hozzixetolegesen 118 cm x 175 cm 6shozzixetolegesen 2 negyzetmdter Lithat6, papiralapri
reklfimkdzz6t6telre alkalmas feliilettel vagy 72"-90" k6p6tl6jri, 16:9 arinyt,6116 helyzetri
digitSlis kijelzovel rendelkezik;

l)

CityBoard form6tumri eszkoz: olyan 2,5 m6tertol 3,5 m6ter magass6gri k6t lSbon 6116
7-9 negyzetm6ter, l6that6, papir- (vagy f6lia-) alapri, nem
ragasrtotl, hetuk6l megvil6gitott reklfimkozz6t6telre alkalmas, h6ts6 f6nyforr6s iital
megviL{gitott feliilettel, vagy ilyen m6retti digit5lis kijelzovel rendelkezik;

berendez6s, amelynek mdrete

m) funkcionilis c6lokat

szolgSl6 utcabftor: olyan utasv6r6, kioszk 6s inform6ci6s vagy mrls cdhi
berendez6s, amely l6tesit6s6nek cdlj6t tekintve elsodlegesen nem reklfrmkozz6tdtelre, hanem
az adolt tertileten t6nylegesen felmeriilS, a berendez6s funkci6jrlb6l ad6d6 lakoss6gi igdnyek
kiel6git6s6re szolgSl;

n)

c6l[ berendezds: az onkorm6nyzati hirdetot6bla, az onkorm5nyzati falitjsilg, az
inform5ci6s vitrin, az ttbaigazit6 hirdetmdny, a koz6rdekii molin6, valamint a Citylight
inform6ci6s

form6tumri eszkoz 6s CityBoard form6tumi eszkoz;

o) koz6rdekri

molin6: olyan, elsodlegesen a teleptil6s 6let6nek valamely jelentos esem6ny6rol

val6 koz6rdekri t6j6koztathst tartalmaz6, nem merev anyagb6l k6sztilt hordoz6feltiletri
hirdetm6ny, amely falra vagy mris feltiletre, illetve k6t feltilet kozott van kifeszitve oly m6don,
hogy az nem k6pezi valamely 6pitm6ny homlokzat6nak tervezett 6s enged6lyezeltrdszdt.

p) koz6rdekti reklSmfeliilet: olyan rekl6mhordoz6

vagy rekliimhordoz6t tarto berendez6s,
amelyen a rekl6m kozzetetele m6s, egy6b c6hi berendezds kozteriileten val6 l6tesitds6re,
2

fenntartiis6ra tekintettel kozdrdekbol biztositott, 6s amely ezen egydb c6l[r berendez6stol
elkiilontilten keriil elhelyezdsre;

q)

m6s c6l[r berendez6s: [az onkorminyzat szabiiyoz|si szrind6kdt6l fiiggo tartalommal kell
meghatirozni] pl. a pad, a ker6kprir6llv6ny, a hullad6kgytijto, a telefonfiilke, a rekl6mfeliiletet
is tartalmaz6, krizteriilet fol6 nyfl6 6rny6kol6 berendez6s, korl6t 6s a kcizteriileti illemhely

r)

onkorm5nyzati falifjs6g: az onkormdnyzat 6ltal a lakossrig t|jekoztatina c6lj6b6l l6tesitett 6s
fenntartott, elsodlegesen az onkorm6nyzat testiiletei, szervei, tiszts6gviseloi tev6kenys6g6rol a
lakoss5got tileko4ato berendez6s, mely az onkormiinyzat miikrid6sdt szolgiilo dpiiletek
homlokzat6n keriil elhelyez6sre 6s mely a koz6rdekii tijdkoztatfsi c6lt meghalad6an rekl6mok
kdzzetetelere is szolg6lhat;

s)

onkorm6nyzati hirdetotSbla: az onkormSnyzat

0

ttbaigazito hirdetm6ny: koz6rdekii informSci6t nyrijt6 olyan koztertileti jelz6s, amelynek
funkci6ja idegenforgalmi eligazit6s, kozoss6gi kozleked6si szolgriltat6sr6l t6jdkoztaths, vagy

iital a lakossSg t6j6koztat5sa c6lj6b6l l6tesitett
fenntartott, elsodlegesen a telepiil6s 6lete szempontj5b6l jelentos inform6ci6k,
kozlem6nyek, tillkonat6sok, igy ktilonosen a telepiil6s dlet6nek jelentos esem6nyeivel
kapcsolatos informrlci6k kozzetetelere szol9516, koztertileten elhelyezett t6bla, mely a
kozdrdekii tijdkoztatisi cdlt meghalad6an reklSmok kozzltdtelere is szolg5lhat;

6s

egydb kciz6rdekii tfijekoztaths;

II. FETEZET
A HELYI VEDELEM

2.

A helyi v6delem feladata,6ltal6nos szabdlyai, tinkorminyzatikdtelezetts6gek
2. S.

Helyi v6detts6g keletkez6se

(1) A helyi

6s megsziin6se

v6detts6g a16 helyez6srol, illetve annak megsziin6s6r6l

a

k6pviselo-testtilet ezen

rendelet6vel d<int.
3. S.

(1) A helyi v6detts6g ali helyezdst, illetve annak megsztintetds6t b6rmely, a partners6gi rendeletnek
megfelelo term6szetes vagy jogi szem6ly irSsban kezdemdnyezheti, erre teleptil6srendez6si eszkoz
oroks6gv6delmi hat6stanulm6nya, vagy on5ll6 6rt6kvizsg6lat

is

javaslatot tehet.

(2) A kezdem6nyez6snek tartalmaznia kell:

a)

b)

egyedi 6pitm6nyek 6s term6szeti 6rt6kek eset6n:
a v6dendo 6rt6k megnevezdsdt, sztiksdg eset6n k<irtilhat6rolSs6t,
a pontos helyi megjel<il6s6t (utca,hilzszitm,helyrajzi szim,6piilet-, illetve telekr6sz),
a v6dendo 6rtdk rcivid leir6srlt, dokument6lSs6t (irodalom, fot6k),

-

akezdem6nyezdsindokl6s6t,

telepiil6sszerkezet, teleptil6skarakter v6delemre javasolt teriilet esetdn:
a v6dendo teriilet megnevezds6t,
a v6dendo teriilet kortilhat6roLis6t,
a v6dendo 6rtdk rcivid leir6s6t, dokumentillilsitt,
a kezdem6nyez6s indokl5s6t.

-

4. $.
J

(1) A v6delemmel kapcsolatos dont6s el6k6szit6s6rol

a fodpit6sz gondoskodik.

(2) A vddett6 nyilv5nit6shoz yagy annak megsziintet6sehez elozetes 6rtekvizsg6lati dokument6ci6t
kell k6sziteni, amelyhez:

a)

be

b)

tov6bbS

kell szerezni

a drintdst elok6szito teleptil6si foepitesz szakv6lem6ny6t,

a v6dendo 6rt6k jellegdtol ftiggoen a miieml6kv6delmi, a

term6szetv6delmi, a

regeszeti szakhat6s6g, valamint a szak6rtok v6lem6ny6t.

(3) A v6dett6 nyilv6nitrishoz, illetve annak megsziintet6s6hez be kell szerezni

a teleptil6si, megyei 6s

terii I eti f oepitdsz v6lemdnydt.

@) Az elok6szitdshez be kell szerezni az lrintett ingatlantulajdonosok, 6s a partners6gi rendelet
szerinti 6rdekeltek

5l lSspontj 6t.

(5) A helyi v6detts6g al5 helyez6si, illetve annak megsziintet6s6re iriinyul6 elj5rr{s megindit5srlr6l

az

6rdekelteket 6rtesiteni kell:

a) az egyedi 6rt6kre vonatkoz6 kezdem6nyez6s

esetdn az 6rtesitdst az drdekeltnek ir6sban

k6zbesiteni kell,

b)

a

c)

ahaszniilo 6rtesit6se

d)

amennyiben az 6rdekeltek felkutatrisa ardnytalan neh6zs6gekbe titkozne, az lrtesitdstiket a
kozze tetellel megtort6ntnek kell tekinteni.

teriileti 6rt6k eset6n az 6rtesit6s tort6nhet kizdrolag a helyben szok6sos kozzetetellel,
a

tulajdonos ritj6n tort6nik,

v6detts6ggel kapcsolatos javaslatot
m6don 30 napra kozz6 kelltenni.

(6) A

-

az errol sz6l6 drjnt6st megel5z6en

-

a helyben szok5sos

(7) A kozze tetel idotartama alatt a javaslat 6s az lrt€kvizsg6lati dokumentilci6 megtekint6s6t

a

telepiil6sen biaositani kell.

s.s.

(l)

A helyi v6dettsdg elrendel6s6rol

6s megsziintet6sdrol a 6. $.-ban foglaltak szerint 6rtesiteni

kell

a) az 6rdekelteket,
b) az illet6kes Foldhivatalt,
c) az illet6kes 6pit6silgyi hat6siigot,
d) tertileti v6delemn6l az 6rdekelt krizmtiveket.
6.$.

(l)

A helyi v6delem al6helyez6s, illetve annak megsziintet6s6nek
be kelljegyezni.

(2)

Ahelyi fenn6llSsSnak t6ny6t a hivatalos helyszinrajzon fel kelltiintetni azalilbbiak szerint:

,,A Cserh6tszentiv6n kozs6g Onkorm6nyzata

.

a t6nydt azingatlan-nyilvrintartSsba

....s2. rendelete alapj6n v6dett telepiil6si

6rtdk."
v6delmet a Helyi Epit6si Szabilyzatban 6s a Szabiiyozbsi Tervben fel kellttintetni, 6s erre
a rendeletben utalni kell.

(3) A helyi

4

@) Az ingatlan-nyilv6ntart6si, illetve -helyszinrajzi bejegyzesrol a jegyzo gondoskodik, a

dont6st

koveto 15 napon beliil.

(5) A bejegyz6s esetleges

elmaradiisa a vddettsdg

hat|lyit nem 6rinti.

3. A teriileti v6delem meghatriroz6sa

7.S
(

1) A tertileti

vddelem a telepi.il6s jellegzetes, 6rt6kes, hagyomrlnyt orzo, v6dett telepiil6sszerkezetere,

telekstruktririlira, utcavonal-vezetdsdre, utcak6p r6szletdre, tov6bb6 telepiilds- 6s t6jkarakter elemeire
vonatkoz6, az 1 . mell6klet 1. fejezet6ben meghathrozott helyi teriileti v6delemii teleptil6sszerkezetre 6s
teleptil6skarakterre terjed ki.

(2) A teriileti

v6delem az erintett loldr6szletek eg6sz6re, vagy rdszdre terjed ki, az 7. szdmi mell6klet

I . fej ezet6ben meghat6ro zottak szeri nt.

4. Az egyedi v6delem meghatirozisa

8.S

(1) Az egyedi v6delem a teleptil6s

jellegzetes,6rt6kes, illetve hagyom6nyt t\rzt| lpiteszeti arculat6t,

telepiildskarakter6t meghathroz6, az l. mell6klet 3. fejezet6ben meghat6rozott 6pitm6nyekre,
alkalmazott anyaghaszndlatra, tomegform6l6sra, homlokzati kialakitSsra, tflj- 6s kertdpit6szeti
alkotSsra, egyedi t6j6rt6kre, nov6nyzetre, szoborra, kdpzomiiv6szeti alkotSsra, utcabfitorra terjed ki.

(2)
3

Az egyedi v6delem az erintett loldr6szletek eg6sz6re, vagy r6sz6re terjed ki, az 1. szfimi mell6klet

. f ejezteben m e gh at6ro zottak szerint.

5. Az egyedi v6delemhez kapcsol6d6 tulajdonosi ktitelezetts6gek

e.$

l.

melldklet 3. fejezet6ben szereplo, helyi egyedi v6delem alatt iil6 epitlszeti ciniksdget a
tulajdonos koteles j6karbantartani, 6llapot6t meg6vni, a haszniiat nem vesz6lyeztetheti az adott

(1) Az

6pit6szei <iroks6g fennmaradiis6t.

(2) A helyi

v6delem alatt 6116 elemet nem vesz6lyeztetheti, telepiil6skdpi vagy mriszaki szempontb6l
kiirosan nem befolySsolhatja az adott epiteszeti <iroks6gen vagy kcizvetlen kornyezet6ben vlgzetl
6pit6si tevdkenysdg, tertilethaszn6lat.

(3) Az egyedileg v6dett ingatlanon rij hirdet6s, reklSm nem helyezheto
(4)

A

el.

v6dett 6pitm6nyen rij parapet konvektor, klimaberendez6s, napkollektor
k<jztertiletrol is l6that6 egys6ge nem helyezheto el.

(5) A v6dett

vagy

napelem

A

v6delem

6pitmdnyen antenna, hirk<izldsi egys6g nem helyezheto el

(6) V6dett dpftm6ny teljes
megsztntet6s6nek,

bont6sa csak a vddelem megsziintet6se ut6n enged6lyezheto.

vagy

r6szleges bont6s enged6lyez6s6nek felt6telek6nt

az

egyes

6piiletr6szeknek,tartozdkoknak, az irj 6ptiletbe (6piileteibe) tort6no be6p(t6se vagy azok megorz6se
eloirhat6. Mtieml6kk6 nyilv6nft6s esetdn a helyi egyedi v6delem megsztintetheto.

5

a v6delem megsziin6sdt kcivet6en, illetve a nciv6nyzet
kipusztulSsa eset6n, tov6bb6 kozvetlen 6let- vagy balesetveszdlyes helyzet megsztintet6se
6rdek6ben enged6lyezhet6. A v6dett nov6nyzet kipusztul6s6t kert6szeti szakv6lem6nnyel kell
igazolni.

(7) V6dett novenyzet kiv6giisa csak

III. FEJEZET
A TELEPLJLESKEPI SZEMP)NTBdL MEGHATAR,ZO TERLJLETEK
6. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletek megillapitisa
10.s

(l) A telepi.ildsk6pi szempontb6l meghatiiroz6 teriiletek (ellegzetes, 6rt6kes, hagyom6ny.t orzo tovrlbb6 v6dett - 6pit6szeti arculatot, teleptil6skaraktert hordozo vagy meghatiroz6 teleptil6sr6szek) a
kovetkezok (lehatSrol5st l6sd a 2. mell6klet 1. fejezetben):

a) v6dett, hagyom6nyt
b)
c)

orzo teriilet
jellemz6 falusias tertilet
jellemz6 gazdasilgi tertilet

d)

egy6b be6pit6sre nem szSnt tertilet

IV. FEIEZET
A TELE PTiLE S KE PI KOVE TE LM ENYE K

7.

Epitm6nyek anyaghaszn fulatira vonatkozri iltalinos 6pit6szeti ktivetelm6nyek
11.

(l)

A teleptil6s igazgatisi tertilet6n

teriilet kiv6tel6vel

-

-

a

S

jellemzo gazdasbgi tertilet 6s az egy6b be6pit6sre nem sz6nt

faburkolatri homlokzatot alkalmazni tilos.

(2) A teleptil6s igazgatisi tertiletdn -

a

jellemzo gazdasiryi teriilet kiv6tel6vel

-

fem-, mtianyag-,

pala- 6s csempeburkolatri homlokzatot alkalmazni tilos.

(3)

A

telepiil6s igazgatisi tertilet6n - a jellemzo gazdasitgi tertilet kivdtel6vel
bitumenes hulllmlemez-, 6s f6mszerkezetii tet6h6jal6st alkalmazni ti los.

8.

-

hullilmpala-,

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 tertiletekre vonatkoz6 teriileti 6pft6szeti
ktivetelm6nyek
12.S

(1)

A v6dett, hagyom5nyt orzo tertileten a be6pit6s telepft6si m6dja

csak a kialakultnak megfelelo
jellemzo
oldalhatrlrra,
kialakult
lehet'. az dpi.ileteket a
a
be6pitett telekhatrir ment6n kell 6pfteni.

(2) A v6dett, hagyom6nyt
(3)

orzo tertileten a kialakult 6pitm6nymagass5got kell megtartani.

A v6dett, hagyomrlnyt orzo tertileten l6vo kozteriiletekre kcizteriilet-alakit6si terv k6szitendo

6

(4) A v6dett, hagyom5nyt

orz6 teriileten a kerit6sek ftirdszelt ldckerit6sek lehetnek, sot6tbarna
szinnel, sztiks6g eset6n kb lihazattal, a hagyomiinyos fagyrill6 andezit kdb5l, fugivva.

9.

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatdrozri teriiletekre vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti
ktivetelm6nyek
13.$

(1) A vddett,

hagyomrinyt orzo tertileten az dpiiletek tetoform6ja illeszkedjen a hagyom6nyos dptiletek
tetoform6j6hoz, tetofel6pitm6ny, 6s tetosikb6l ki6l16 tetoablak n6lkiil, hagyom6nyos tetohajl6sszoggel.

(2) A v6dett, hagyom5nyt

orzo tertileten a tetofed6s anyaga dgetett agyag legyen, hagyomiinyos

szfnben.

(3) A v6dett, hagyom5nyt

orzo teriileten az 6piiletek hagyom6nyos nyil5srendje (nyfl6s 6s falfeliilet
arbnya, nyfl6sok arinyai) 6s nyilSsoszti{sa (tivegoszt6sa), valamint homlokzati tagozatai 6s diszit6sei
megorzendok, illetve a hagyom6nyos m6don alakftand6k ki.

(4) A falusias

lak6 teriileten az dpiiletek homlokzati falfeltilete vakolt legyen, feh6r szinnel, vagy a
fold szinek (s6rga, drapp, barna) halv6nyabb fimyalataival.

(5) A v6dett, hagyom6nyt orzo teriileten az egydb mtiszaki berendez6sek (parabola antenna, napelem,
napkollektor, klima kiilt6ri egys6g, stb.) az utcai- 6s az oldalhomlokzaton nem helyezhetSk el.
(Lehetos6g szerint a h6ts6kert felSli mell6kdpitm6nyeken elhelyezhet6k)

(6) A v6dett, hagyom6nyt orzo tertileten az epitesi telkeken a2
n

ov6nyek

te I ep itds6he

z kertepiteszeti terv sziiksd

metemel magasabbra novo fi.s szfurtt

ge s.

10. A helyi v6delemben r6szesiil6 teriiletekre 6s helyi egyedi v6delmii 6rt6kekre vonatkoz6
6pit6szeti ktivetelm6nyek

14.$

(1) A helyi v6delemii teriileten a felszfni csapad6kviz elvezetok

burkolata 6s kapubejir6 hidak
oldalfalai csak a helyi hagyom6nyos fagySll6 andezit k6b6l, vagy azzal harmoniz6l6 szinti egy6b
fagy iil6 kobol 6piilhetnek, fuginva.

(2) A

helyi v6delem alatt

6piiletek eset6ben birmilyen kiilso v5ltoztatilst 6rinto 6pit6si
tev6kenys6g, bovit6s, rit6pft6s pl. homlokzatvakoliis, szinezds, nyilSszitro csere, tet6 fehijit6s, tetot6r
be6pit6s

-

5116

csak rdszletes 6rt6kvizsg6laton alapul6

-terv

alapj6n lehetsdges.

(3) A helyi vddelem alatt 5116 6piilet (dpitmdny)

etalakit6s sordn az 6pi.ilet tcimeg6t, homlokzatiit,
anyaghaszniiatifi, jellegzetes formai kialakit6s6t a falfeltiletek 6s nyil6szhr6k arinyitt megv6ltoztatni
nem lehet. A homlokzati diszfto-elemeket (fa faragvirnyok, gipszek, tagozatok, mozaikok, festett
diszit6sek, szobrok, egy6b 6rt6kek) meg kell orizni. Meg kell orizni az eredeti 6ptletkieg6szitoket.
(korliitok, belso nyil6szfir6k, kapuk, stb.)

(4)

A helyi v6delem al6tartoz6 dptilet nem bonthat6 el (csak 6letvesz6ly eset6n). A miiszaki okokb6l
kell kdsziteni, ennek
archivril6srir6l gondoskodni kell.
sziiks6gess6 v6l6 bont6s eset6n az 6p;Jletr6l felm6r6si dokument6ci6t ds fot6kat

7

ll.

Az egyes sajitos 6pitm6nyek,

miitirgyak

elhelyez6se

ls.$

(l) A teljes telepiil6s ell6t6srit biaosit6 felszfni

energiaellSt5si 6s elektronikus hirkozl6si saj6tos
6p(tm6nyek, mrit6rgyak elhelyez6s6re alkalmas tertilet a ktiltertilet, 6s a belteriileti - telepiil6srendez6si
terv szerinti - kozlekeddsi es kozmriteriiletek.

(2) A teljes telepi.il6s

ell5t6s6t biaosit6 felszini energiaell6t6si 6s elektronikus hirkozl6si sajStos
6pitm6nyek, miitiirgyak elhelyez6s6re nem alkalmas tertiletek a beltertiletek - telepiil6srendez6si terv
szerinti - be6pit6sre sz6nt tertiletei.

(3) A teleptil6s teljes teriileten az utcandv t6bl6k, es az eligazit6 t6bl6k egys6ges, fa alapanyagri,
telepiil6sk6pbe illeszkedo kialakit6ssal l6testilhetnek, a vonatkoz6 el6irrisok szerint.

szabilyai kiizteriilten 6s a ktizteriiletr6l Lithat6
mag6nteriileten

12. Rekldmok elhelyez6s6nek r{ltaLlnos

16.$

A teljes kozigazgatirsi tertileten tiltott valamennyi e rendeletben, a telepiil6skdprol sz6l6 torvdnyben (a
tov6bbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmaz6sa alapjSn kiadott, a teleptil6sk6p v6delmdrol s2616
torv6ny reklimok kozzetetelevel kapcsolatos rendelkez6seinek v6grehajt6s6r6l sz6l6 10412017. (IV.
28.) Korm. rendeletben (a tovribbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabiilyozott reklSm kozzetetele.
17.S

(1)

ReklSmhordoz6k elhelyez6se a hagyomiinyosan kialakult telepiildsk6pet nem v6ltoztathatja meg

h6tr6nyosan.

(2) A teleptil6s teriilet6n

(3)

az 6ptiletek tetozeten rekl6mhordoz6k, f6nyrekl6mok nem helyezhetok el.

Rekl6mc6l[ 6pitm6ny, rekliimhordoz6, rekliimnak minosiilo falfest6s, felirat, plak6t helyi egyedi
6116 dpiileten, illetve azelotte l6vo koaerfileten nem helyezheto el.

v6delem alatt

(4) A helyi v6delmii teriileten rekl6mhordozo az eptletek utcai homlokzatiin
kiv6tel6vel

-

nem helyezheto el.

-

6pit6si rekl6mh6l6

(5) Mag5ntulajdonban rill6 ingatlanon elhelyezett rekkimhordoz6 a telekhatrirt nem keresztezheti
kozvetlentil

6s

a telekhat6ron nem helyezheto el.

(6) Funkcion6lis c6hi utcabritorokt6l szirmiva, egy adott ritszakasz menetir6ny szerinti azonos oldal6n
citven m6teren beltl tov6bbi rekl6mhordoz6 nem helyezheto el. A tilalom nem vonatkozik a
reklfimkozz6tdtelre nem haszn6lt informSci6s c6hi berendez6sekre, funkcioniilis c6hi utcabftorokra,
koz6rdekri rekllmfe liil etre, tov5bb6 az epitesi rekllm h 51 6ra.

(7)

Rekl6mhordoz6 megvillgftrisa c6lj5b6l kizilrolag

80

lumer/Watt m6rt6ket

meghalad6

hat6konys6gfi, statikus meleg feh6r szinii fenyforrisok haszndlhat6k.

(8) Rekl6m anal6g 6s digitrilis feltileten, 6lland6 6s villtoz6 tartalommal is kozz6teheto.

(9) A koz6rdekii molin6, az epitesi reklSmhril6 6s a koaertlet ftil6 nyril6 6rny6kol6

berendez6s

kiv6tel6vel molin6, ponyva vagy h5l6 rekl5mhordoz6kent, reklSmhordozot tarto berendezdsk6nt nem
alkalmazhat6.

(10) A teleptil6s tertiletdn CityBoard form6tumir

eszkoz, tov6bb6 a belteriileten

eszkoz nem helyezheto el.
8

Citylight form6tumri

13.

Reklim kdzzbt6tele a telepiil6sk6pi szempontb6l megh athroz6 teriileteken
18.$

(l) A vddett, hagyom6nyt
kizfuolag-

orzo tertileten reklim kozzetetele, illetve rekl6mhordoz6k elhelyez6se
- funkcioniilis cdlokat is szolg6l6 utcabritor alkalmazisi. al lehets6ges.

6s legfeljebb 3 db

(2) A falusias lak6tertileten rekl5m, legfeljebb I m2 teriiletri rekl6mhordoz6 feltilettel, illetve
rekliimhordo zot tarto berendez6s elhelyezheto.

(3) Nem helyezheto el reklimhordoz6, reklimhordoz6ttarto berendez6s a helyi tertileti v6delem alatt
6l16 teriileteken.

14.

A funkcionilis c6lokat szolgrll6 utcabritorokra vonatkoz6 szab6lyok

le.s
(2) A v6dett, hagyomSny,t orzo tertileten l6tesitett funkcion6lis cdhi utcabirtor

eset6n kizilrolag az

utcabritor erre kialakitott feliilete veheto ig6nybe rekl6mkozz6t6tel cdlj5b6l.

(4) A funkcion6lis c6lir utcabritoron rekl6mhordoz6t tart6
legfeljebb 1 m2 teri.iletii rekliimhordoz6

(4) A

berendezds

feliiletri rekl6m kiv6tel6vel

-

-

az utasv6r6ban elhelyezett

nem helyezheto el.

funkcion6lis c6lokat szolg5l6 utcabritork6nt l6tesitett informSci6s c6lir

berendez6s

reklilmkozz6t6telre alkalmas feliiletdnek legfeljebb k6tharmadSn teheto kozze rekl6m. A m5s c6hi
berendez6s rekl6mc6lra nem haszn6lhat6, kiv6ve a kozteriilet lo16 nyirl6 6rny6kol6 berendez6s eset6n,
amelynek eg6sz fel iilete hasznosithat6 rekl6mc6lra.

15. Egyes utcabritorok elhelyez6s6re vonatkoz6 kiiltinleges szabilyok

20.s

(1)

A

teleptil6s kozigazgatitsi teriiletdn kizir6lag olyan utasvSr6 l6tesftheto, amely megfelel

a

vonatkoz6 jogszab6lyok szerinti technol6giai felt6teleknek.

(2) A telepiil6s kozigazgatisi tertilet6n

k<jzmiivelSd6si

cdhi henger alakri hirdetooszlop

nem

l6tesitheto.

(3) Inform6ci6s c6l[ berendez6s az alilbbi gazdasdgi reklSmnak nem minSstil6 koz6rdekii inform6ci6
kozl6s6re l6tesitheto:
a) az onkormSnyzat mtikodds kor6be tartoz6 inform6ci6k;
b) a telepiil6s szempontjSb6l jelentos esem6nyekkel kapcsolatos informr{ci6k;
c) a teleptildsen el6rheto szolg6ltat5sokkal, iigyintdzdsi lehetos6gekkel kapcsolatos t5j6koztat6s
nyrijt6sa;

d)
e)
f)

idegenforgalmi 6s kiizleked6si informrici6k;
a t6rsadalom egeszet vagy sz6les rdtegeit 6rint6, elsosorban 6llami inform6ci6k'
tov6bbi, gazdasbgi rekliimnak nem min6siilo kdz6rdekti informSci6k

(5) Az inform6ci6s c6lf

berendez6s feliilet6nek legfeljebb k6tharmada veheto igdnybe rekl6m
kozzetetelere, feltilet6nek legal6bb egyharmada a (4) bekezd6s szerinti kcizdrdekti inform6ci6t kell,
tartalmazzon.

(6) A m6s c6l0 berendez6s rekl6mc6lra nem haszn5lhat6, kiv6ve a koztertilet fol6 nyril6 6rny6kol6
berendez6s. A koztertilet fol6 nyrh16 5rny6kol6 berendez6s eg6sz feliilete hasznosithat6 rekl6mc6lra.
16. Reklimhordoz6ra, reklimhordoz6 berendez6sekre vonatkoz6 ktivetelm6nyek
9

21.$

(l ) A teleptil6s kozeriiletein reklilmhordoz6

a) horganyozott 6s szinterezett ac6lb6l, vagy szinterezett alumfniumbol k6sziilt eszkozon;
b) plexi vagy biaonsrlgi iiveg mogott;
c) h5ts6 f6nyforr6s 6ltal megvil6gitott eszkozben;
d) 6lland6 6s v6ltoz6 tartalmat is megjelenfto eszkozon;
e) egym6st6l szirmitott 2 m6teres tilvols6gon beliil - ide nem 6rtve az egyetlen funkcion6lis c6hi
utcabritoron tortdno tobb rekl6mhordoz6 elhelyez6sdt - sem horizont6lisan, sem vertikSlisan
nem

helyezheto el.

(2) A koz6rdekti rekl6mfelillet, 6s az utasv6r6 kivdtel6vel a rekl6m elhelyez6s6re szolg5l6
reklSmhordoz6n kialakithat6 reklimfeli.ilet legal6bb egyharmadin az onkorm6nyzat neve az
inform6ci6s c6hi berendez6sekre megrillapftott informSciokkozzdtetel6re jogosult.

17. Kdzmfivel6d6si c6h[ hirdet6oszlop l6tesit6se
22.$

(1) A telepiil6s

kozigazgatitsi tertilet6n

a kozmiivelod6si int6zm6nyek legfeljebb I m2 feltiletri

kcjzmtivelod6si c6lir hirdet6feliilethaszniiatira jogosultak, hirdetooszlop nem 6pftheto.

(2) Valamennyi ktizmrivelod6si intezmeny telepi.il6sk6pi bejelent6si elj6r6sban kezdem6nyezheti
legfelj ebb 1 m2

fe

I

tiletri kozmiivel6d6s i hirdetofeli.i let

a

l6tes ft6s6t.

18. Elt6r6s jelent6snek min6sitett esem6nyr6l val6 trij6koztatils 6rdek6ben
23.$

(l) A polg6rmester jelentosnek minositett

esemdnyrol val6 t6j6koztat5s 6rdek6ben, a jelentSsnek

minositett esem6ny idotartamiira, legfeljebb azonban valamennyijelentds esem6ny eset6n, egyiittesen
napt6ri 6vente tizenk6t h6t idotartamra a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint telepiildsk6pi bejelent6si
elj6r6sban elt6r6st enged6lyezhet a rekliim kozzetevlje szlmara.

(2) A polg6rmester dont6se nem p6tolja, illetve helyettesiti a rekl6m kozzetetelehez sziiks6ges,
jogszabrilyban eloirt egy6b hat6s6gi enged6lyeket, melyeknek a beszerzdse a rekl6m k<izz6tevoj6nek
feladata.

(3) A rekl6m kozzetevoje azelterest a telepiil6skdpi bejelent6si eljrlriis lefolyat6s6ra ir6nyul6 ir6sbeli
k6relm6vel kezdem6nyezheti.

19. Elt6r6s 6pit6si rekl6mhil6 kihelyez6s6nek enged6lyez6se 6rdek6ben
24.$

(l) A polg6rmester -

teleptil6skdpi bejelent6si elj6r5sban - az 6pit6si tev6kenys6g 6pit6si napl6val
igazolt megkezd6s6tol sz6mitott 3 h6nap idotartamra, vagy az 6pit6si tev6kenys6g idotartamrira 6pft6si

reklSmh616 kihelyez6s6t enged6lyezheti.

(2) A polg5rmester kiv6telesen, ktilcincisen az epitesi tev6kenys6g folyt5n a teleptil6sk6p v6rhat6
javul6s5ra tekintettel az (1) bekezdds szerinti hat6ridot legfeljebb egy alkalommal 3 h6napra
meghosszabbithatja, amennyiben a k6relmezo a k6relmet az (1) bekezd6s szerinti idotartam lejirtifi
megel6z6 30 nappal benyrijtja.
(3) Egy dpiilet azonos koztertiletre ndzo homlokzatinkizir6lagegy 6pitdsi rekl6mh5l6 helyezheto el

l0

20. Az egy6b miiszaki berendez6sekre vonatkoz6 telepiil6sk6pi ktivetelm6nyek

2s.$
(I

) CdgtSbl6t helyi v6delmri

6piilet homlokzatiln elhelyezni tilos.

(2)

Uzletfeliratot helyi v6delmii 6pilleten 6s v6dett, hagyom6nyt Srzo teriileten l6vo 6piiletek
homlokzat6n ktilon5l16 betiikbol kell elhelyezni.

(3) Cegert, a viilalkozits

haszniilatilban ril16 ingatlanon, a villalkozitst n6pszeriisfto egy6b feliratot, 6s
egy6b grafikai megjelenftdst elhelyezni, helyi v6delmii 6piilet homlokzatfn, csak kotelezo szakmai
konzultiici6 lefolytat6sSt kcivetoen, azegyeb vonatkoz6 eloir5sok betartiisdval lehet.

V.

FEJEZET

XO TN M Z CJ S ZAKMA

I

KO NZ UL TAC I O

21. Rendelkez6s a szakmai konzult6ci6rt6l

26.S

(1) A telepiil6si dnkormhnyzat kdrelemre a telepiildsk6pi krivetelmdnyekrSl a k6relem be6rkez6s6tol
sz6mftott 8 napon beliil, az onkormilnyzat hivatalos helyis6g6ben szakmai konzult6ci6t 6s ezen
beliil
szakmai til ekoztatist (a tov6bb iakban : szakmai konzu lt6c i6) b iao s it.

(2) Helyi egyedi vddelmii 6pitm6ny't, vagy helyi v6delmii teriileten l6vo dpitmdnyr 6rinto

tev6kenys6g eset6n a szakmai konzultdci6t kotelezo.

(3) A kdrelemhez melldkelni kell a telepiil6sk6pi v6lem6nyezdsi, vagy a teleptil6sk6pi
elj6r6s megkezd6s6hez cisszeiillitott v6zlattervet.

6pit6si

bejelent6si

(4) A

telepiildsk6pi szakmai konzult6ci6 az rinkorm6nyzati f(Sepitesz, illetve
amennyiben
onkormiinyzati flepitesz folyamatos foglalkoztatas5ra nem kertil sor, u potga..Lrter
feladata.

(5)

A (4) bekezdds szerinti konzultr{ci6r6l a konzult6ci6

feleldse eml6keztetot k6szit, amelyben
rrigziteni kell a felvetett javaslatok l6nyeg6t, valamint az dnkorm6 nyzati
foepit1sz vaw apolgiirmester
ldnyeges nyi latkozatait.

(6) Az (5) bekezd6s szerinti eml6keztetoben rogzftett, (4) bekezd6s
szerinti nyilatkozatok k<itik a
teleptildsi onkorm6nyzatot a telepiil6skdpi v6lem6i-yeze.l, t"3"t"nt6si
6s k6telez6si eljr{r6s sor6n.
VI. FEJEZET
TELE P OLES KEPI VE LE METWEZES

I ELJiruiS

22. Av6lem6nyez6si eljirdssal 6rintett 6pitm6nyek
ktire

27.$

(1) Az 6pftdsi

tevdkenysdggel 6rintett telek helye szerinti
teleptilds polgrirmestere telepiildsk6pi
v6lem6nyezdsi elj6r6st (a tov6bbiakban:
vdlemdnyezdsi elj6rds) folytat le az 6pfr6stigyi
6s
dpitdsfeltigyeleti hat6srigi elj5rSsokr6l 6s ellen<lrzdsekr6l,
valamint az dpit6siigyi hat6s6gi
szolg6ltat6sr6l sz6l6 korm:inyrendeletben meghathrozott
(2) bekezdds szerinti enged6lyez6si
eljiir6sokat megeloz6en, amelyndl a teleptil6srendez6si
6s 6pit6szeti-miiszaki teManiicsokr6l sz6l6

ll

korminyrendelet szerinti teriileti 6pit6szeti-mriszaki tervtan6csnak nincs hat6skore, 6s amennyiben
az
cjrsszevont telepit6si elj6r6st, ezen beliil telepit6si hat6svizsg6lati szakasrt nem kezdemdnyezett
6pfttet6.
23. A v6lem6nyez6si

eljirris r6szletes szabflyai
28.$

A polg6rmester 6pitm6ny 6pitds6re, bovitds6re, teleptil6sk6pet 6rinto fitalakitesilra ir6nyul6 6pit6si,

(l)

cisszevont vagy fennmarad6si enged6lyez6si elj6r6sokhoz ad telepiil6sk6pi vdlemdnyt.

eljrlr6s lefolyat6s6hoz a k6relmezo (epitteto) k6relm6t papir alapon nyrljtja be, 6s
a v6lem6nyezend6 6pit6szeti-mriszaki dokument6ci6t elektronikus form5ban az epitesiigyi hat6s6gi
eljrlrrishoz biaositott elektronikus t6rhelyre felt<ilti, melyhez a polg6rmestemek hozzbferest biztosit.

(2) A v6lem6nyez6si

(3) A k6relemnek tartalmazniakell az dpitteto vagy k6relmezo nevlt 6s cim6t, valamint

a tervezett 6s

(4)
v6lem6nyez6sre k6rt 6pit6si tev6kenys6g hely6t, az lrintett telek helyraj zi szhmifi. A k6relemh ez az
bekezd6s szerinti 6pft6szeti-miiszaki dokument6ci6t kell mell6kelni.

(4) Az epiteszeti-mriszaki dokument6ci6nak a v6lem6nyezeshez az al6bbi munkar6szeket

kell

tartalmaznia'.
a) a telepiil6sk6pi kovetelm6nyeknek val6 megfelel6st igazol6 6pit6szeti-miiszaki tervet,

b) ha tervezett, a rekl6mhordoz6k itbri,zolilsifi,
c) a rendeltet6s meghatSrozAsht, valamint
d)

a

telepiildsk6pi kovetelm6nyeknek val6 megfelel6srol sz6l6 rovid mriszaki lefr6st.

(5) A polg5rmester

a k6relem be6rkez6s6t kovetoen halad6ktalanul bek6ri az onkorm6nyzati foepitesz

szakmai 6ll6spontj6t.

(6) A v6lemdnyez6si

eljAr6s sor6n vizsg6lni kell:

a) a teleptildsk6pi ktlvetelm6nyeknek val6 megfelel6st,

szempontb6l meghat6roz6 tertiletbe tort6no illeszked6st (telepitds, be6pit6s,
kialakit6s, stb.),
anyaghaszn6lat, t6megformill6rs, homlokzati kialakitSs, zoldfeltileti

b) a teleptil6sk6pi

c) a koztertilet ment6n az epiletkialakitSs6nak m6dj5t 6s felt6teleit,
koztertilet burkolatanak, mtit6rgyainak,
d) kozteri.ileten folytatott 6pit6si tev6kenys6g v6gz6se eset6n a
6s rekl5mhordoz6k kialakit6s6t'
berendez6sek
k6zt6rgyainak, nov6nyzet6nek, tovSbb5 a dis-zvilagit6

(7) A polg6rmester

v6lem6nYeben:

felt6tel n6lktil
enged6lyez6sre - feltdtel meghat6roz6s6val vagy
tev6kenYs6get, vagy

a)
b)

en

-

javasolja

a

tervezett 6pit6si

ha
ged6lyez6sre nem j avasolj a a terv ezett 6pit6si tev6kenys6get'

aze rendeletben meghat6rozottaknak' vagy
ba) a k6relem vagy melleklete nem felel meg
a telepiil6sk6pi rendeletben foglalt telepiil6sk6pi
bb) a tervezett 6pit6si tev6kenys6g nem felel meg
kovetelmdnYeknek.
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(8) A polg5rmester v6lem6nye tartalmazza'.
a) a kdrelmezo (epitteto) adatait,

b)

a tervezett 6pit6si tev6kenys6g

rovid leirrlsrit, hely6t, cfm6t 6s a telek helyrajzi szamilt,

c) a (7) bekezd6s szerinti v6lem6nydt ds annak r6szletes indokol6s6t.

(9) A polg6rmester vagy fopolg6rmester a k6relem be6rkez6s6tol sz6mitott 15 napon beltil megkiildi
v6lem6ny6t az epittetonek vagy akerelmezonek, tov5bb6 v6lem6ny6t elektronikus form6ban felt<ilti az
elektronikus t6rhelyre.
(10) A teleptildsk6pi vdlem6ny ellen on6l16 jogorvoslatnak nincs helye, az csak az 6pft6siigyi hat6s6gi
tigyben hozott dont6s keret6ben vitathat6.

VII. FEJEZET
TELE PALES KE PI B EJE LENTESI E LJAT|S
24. A bejelent6si eljririssal 6rintett 6pitm6nyek, reklimhordoz6k, rendeltet6sviltozfsok

ktire
2e.$

(1) A polg6rmester - a nyilv6ntartott mrieml6ki 6rt6ket vagy miiemldket 6rint6, az orciksdgv6delmi

hat6srighoz tort6no bejelent6shez vagy oroks6gv6delmi enged6lyhez kotott tev6kenysdg kivdtel6vel
telepill6sk6pi bejelent6si elj6rSst (a tovribbiakban: bejelent6si elj6r6s) folyathat le,

-

a) az epitesiigyi 6s 6pit6sfeltigyeleti hat6s6gi elj6rrisokr6l 6s ellenorz6sekrol, valamint az 6pftdsiigyi
hat6s6gi szolg6ltat5s16l sz6l6 korm6nyrendeletben 6pft6si engeddlyhez nem kotott 6pitdsi
tevdkenys6gek megkezd 6sdhez,

b) 6pitm6nyek rendeltetds6nek megv6ltoztatbsilhoz,
c) ds a rekl6mok, illetve rekl5mhordozok elhelyezesehez.

25. A bejelent6si

elj6ris r6szletes szabilyai
30.$

(I

) A bejele ntds tartalmazza:

a) abejelento nev6t,
b) abejelentS lakcimdt, szervezet eset6n sz6khely6t,

c) a folyatni kivSnt 6pit6si tev6kenys6g,
rende ltet6sv

illtoztatis

me gj

e

I

reklSm, illetve rekl6mhordoz6 elhelyez6se vagy

dl 6s6t,

d) a ter:tezett 6pft6si tev6kenys6g, rekl6mok, rekl6mhordozok vagy rendeltet6sviitoztatis hely6t,
telek helyraj zi szimit,

e) az 6pftdsi tev6kenys6g elv6gz6se, a

rendeltet6svSltoz6s megval6sft6sa

vagy

a

a

rekl6mok,

reklilmhordo z6k elhely ez6sdnek terv ezett id6tartamr{t.
(2) A bejelent6shez a telepiil6sk6pi kovetelm6nyeknek val6 megfelel6st igazol6 6pit6szeti-mriszaki
tervet, tov6bb6 rendeltet6sviltozirs eset6n a teleptildsrendez6si eszkozok rendeltet6sekre vonatkoz6
kovetelm6nyeinek val6 megfelel6st igazol6 dokument6ci6t kell mell6kelni.
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(3) A polg6rmester a bejelent6st koveto l5 napon beliil hat6s6gi hat5rozatban
a) atervezett 6pit6si tev6kenys6get, rekl6m, rekliimhordozo elhelyezes6t vagy rendeltet6sviitoztathstfelt6tel meghataroziis6val vagy an6lki.il - tudomiisul veszi, ha a bejelent6s
aa) megfelela 30. $ (1) 6s (2) bekezd6sben meghathrozott kovetelm6nyeknek,6s
ab) atervezett 6pit6si tev6kenys6g vagy rendeltet6sv6ltoztat6s illeszkedik a teleptildsk6pbe 6s megfelel

a

telepiil6sk6pi kovetelm6nyeknek, a tervezett rekldmhordoz6 elhelyez6se illeszkedik a
a telepiil6sk6pi kovetelm6nyeknek, valamint a rekliim-elhelyez6si

telepi.il6sk6pbe, megfelel

rendeletben foglalt elhelyezdsi kovetelm6nyeknek,

b) megtlltja az 6pit6si tev6kenys6get, rekl6m, rekl6mhordoz6 elhelyezes6t vagy rendeltet6sviltoztatis
megkezd6sdt, 6s - a megtiltris indokainak ismertet6se mellett - figyelmezteti a bejelentot a
tev6kenys6g bejelent6s ndlkiili elkezd6s6nek 6s folytat6s5nak jogkovetkezm6nyeire, ha a bejelentds
ba) nem felel meg a 30. $ (1) 6s (2) bekezd6s6ben meghat6rozott kcivetelm6nyeknek, vagy

bb) atervezett 6pit6si tev6kenys6g vagy rendeltet6sv6ltoaat6s nem illeszkedik a teleptildskdpbe, vagy
nem felel meg a telepiil6sk6pi 6s rendeltet6sviiltoziis eset6n a teleptil6srendezdsi eszkozben foglalt
kovetelm6nynek, reklilmhordoz6 elhelyezdse eset6n nem illeszkedik a teleptil6sk6pbe, nem felel meg a
telepi.il6skdpi kcivetelm6nynek vagy nem felel meg a rekl6m-elhelyez6si rendeletben foglalt
elhelyez6si kovetelm6nyeknek.

VIII. FEJEZET
A TELEPTJLESKEPI KOTELEZES, TELEPOLESKEPI NiNSiC
26. A teleptl6sk6pi ktitelez6si elj6r6s

31.S

(1) A polgdrmester ellen6rzi a bejelent6si kritelezetts6g teljesit6s6t 6s a bejelentett

tevdkenys6g

folytat6sSt, 6s ha bejelent6si elj6rrls lefolytat6srlnak elmulasZ6s6t 6szleli, a tev6kenys6g folyat6s6t a
bejelent6si elj6r5s sor6n megtiltotta vagy azt tudom6sul vette, de att6l elt6ro v6grehajtSst tapasztal,

a) a32. $ szerint j6r el, vagy

b) rekl6m, reklSmhordoz6 elhelyez6se eset6n 15 napon beltil 6rtesiti a fov6rosi 6s megyei
korm6nyhivatalt.

32.S

(1) A

polg5rmester ezen rendeletben meghatdrozott telepiil6sk6pi kovetelm6nyek teljesitdse
6rdek6ben a kozigazgatrisi hat6s6gi elj6r5sr6l ds szolg6ltat6sr6l sz6l6 torv6ny szabiiyai alapj6n hivatalb6l vagy k6relemre - kotelez6si elj6r6st folyat le 6s sztiks6g eset6n kotelez6st bocs5t ki. A
kotelez6st tartalmazi hat6s6gi hatitrozat a telepiildsk6p v6delm6rol sz6l6 2016. evi LXXN. tcirvdny
I 1 . $ ( 1) bekezd6s6ben foglaltak megt6tel6re vonatkozhat.

(2)

A teleptil6sk6pi kotelezetts6g k6r6be tartozik:

a)

a telepiil6sk6pet ront6 rekl6mok, rekl6mberendez6sek, c6g6rek megsziintet6se, 6talakit6s vagy

elbont6s elrende16se.

27. A telepiil6sk6pi birsrig kiszabisinak esetktirei 6s m6rt6ke

33.S
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(1)

A telepiil6skdpi kotelezettsdgek megszeg6se, illetve a telepiil6skdpi kcitelezetts6g teljesitds6nek
elmarad6sa eset6n a kotelezett 1.000 000 forintig terjedo telepiil6skdpi birs6ggal sfjthat6, a birs6g

tobbszor kiszabhat6.

A

birs6g osszeg6n6l

a

kotelez6s hatisira torl6no jogkoveto magatart6s

m6lt6nyolhat6.

(2)

A birs6got a Polg6rmester jogosult kiszabni, melyet
befizet6si hat6rideje l5 nap.

(3)

A birs6g aziilamhdztart6sr6l

s26162011. dvi

a k6pviselo testiilet rendel el, 6s amelynek

CXCV.tv.42. $ (3)

6rtelm6ben ad6k m6dj6ra

behajthat6.

IX. FEJEZET
oNTofuUANYZATI TAruoe,ITAsT ES OSZTONZ d RENDSZE R
28. A telepiil6sk6pi ktivetelm6nyek

alkalmazisfinaktinkorminyzati tiszttinz6se
34.S

(1)

v6dett 6rt6k tulajdonosSnak k6r6s6re a szok6sos j6 karbantart6si feladatokon trilmen6, a
v6detts6ggel osszefiigg6sben sziiks6gess6 v616, a tulajdonost terhel6 munkilatok

A

frnanszirozilsithoz az onkormSnyz at thmogatbst adhat.

a)

Atbmogatils m6rt6kdt az <inkorm6nyzat k6pvisel6-tesfiilete 6vente a krilts6gvetesbenhatilrozza
meg.

b) A tfumogatils ingatlanra

es6 m6rt6k6t - az <inkorm6nyzati kdlts6gvet6s keretei k6zott
rinkorm6nyzati (k6pvi sel6 testtil ete) 6llapitj a me g.

(2) Az egyedi helyi vddelemmel 6rinteff ingatlan tulajdonosa a helyi ad6 kivet6sekor az

-

az

erre

vonatkoz6 rendelkezds szerint ad6kedvezm6nyben, illetve ad6mentessdgben r6szesiilhet.
A kedvezm6ny vagy mentess6g egy6bk6nt az lpitmdnyad6ra, vary a v6dett 5rtekhez kdt6d6 helyi

adoraSllapithat6 meg.

(3) Az ad6kedvezm6ny

a tulajdonosokat tulajdoni hSnyaduk ardnyilban

(4) Az ad6kedvezm6ny m6rt6k6t
(5) Az (1)

a

illeti meg.

helyi ad6kr6l sz6l6 onkorminyzati rendeletben kell meghatLrozni.

bekezd6s szerinti cinkorminyzatithmogatds csak az esetben nyfijthat6, ha:

a) a vddett 6r6ket a tulajdonos megfelelo m6don fenntartja (karbantartja),

azt neki felr6hat6

m6don nem kSrositja,

b) a

karbantart5ssal

6s az

6pft6ssel osszefiiggo hat6sigi el6irSsokat

6s

szab6lyokat

maraddktalanul betartj a.

(6)

Az

ad6kedvezmeny vary elenged6s felt6tele a t6nyleges munka szabillyszerii. megfelel6
mennyis6gri 6s minos6gii elv6gz6se, amelyet az illet6kes 6pit6siigyi hat6s6g - sziiks6g esetdn
szak6rt6k bevon6s6val - ellen6riz.

(7) Nem adhat6 <inkorm5nyzatitilmogatirs vagy ad6kedvezmeny,ha

a v6dett 6rt6kkel risszeftigg6sben
enged6ly n6lki.ilvagy enged6$61elt6r6en, illetve szabdlfialanul v6geztek 6pit6si munk6t.

(8) Ebben az esetben az elengedett ad6 p6tl6lag meg5llapitand6 6s behajtand6, a tilmogatils
visszafrzetend6. E rendelkez6s aszabillTtalan beavatkozilstolszfimitott 5 6vig 6rv6nyesitend6.

X

FEJEZET
ZAN6 ES ITMENETI RENDELKEZESEK
29.Hathlybal6p6s
l5

3s.s
(l

) Ezen rendelet az kihirdet6se

(2)

napj6n l6p hat6lyba.

Ezen rendelet eloirrisait a hatrilyba l6p6st kovetoen indult iigyekben kell alkalmazni

30. Atmeneti rendelkez6sek

36.$

(l) A rendelet hatiiyba l6p6s6t megelozoen megindult v6lemdnyezdsi

6s bejelentdsi elj6r6sokra
jogszabrllyok
6tmeneti rendelkezdseit kell
vonatkoz6an az illeszked6si szab6lyokat 6s a vonatkoz6
alkalmazni.

(2) A telepiildsk6pi

kotelezdsi elj6r6sra 6s a telepiil6skdpi bfrs6g kiszabiis6ra a magasabb szintti,

vonatkoz6 jogszab6lyok eloir6sait kell alkalmazni.
31. Hatrllyon

kiviil

helyez6 rendelkez6sek

37.S

(l)

Hat6ly6t veszti e rendelet hat6lybal6pds6vel egyidejtileg a HESZ teleptil6sk6pi kovetelm6nyeket
meghatiroz6 r6sze, a helyi v6delmi, a rekl6mhordoz6, valamint a telepi.il6sk6pi v6lem6nyez6si,

bej el ent6si 6s ktitelez6si elj6r6s kdrd6skordt szabiiy oz6 rendelet.

Cserh6tszentiv in, 2017 . december 20

A

dr.Turza

Siraky Attila
polg6rmester

l6

J6zsef

1.

mell6klet a 912011. (X11.20.) cinkormiinyzati rendelethez

A telepiil6s helyi v6delem alatt

6116

6pit6szeti tirtiks6geinek jegyz6ke

1. fejezet

Helyi teriileti v6delem alatt 6116 teriiletek a Szabhlyozisi terven szerepl6 helyi v6delemre javasolt
6ptiletek ingatlanjainak teljes teriiletei, 6s a miieml6kek telkei.

2. fejezet

A helyi tertileti v6delem alatt rill6 teriiletek t6rk6pi lehatfrolisa megegyezik a v6dett, hagyomfnyt
6rz6 teriilet lehatiroldsit bemutat6 2. mell6klet2.fejezet6ben szerepl6 t6rk6pi lehatdrolissal.

3. fejezet

A helyi egyedi v6delem alatt rlll6 6rt6kek:
a

n6pi lak6hdz (80 hrsz)teljes 6ptilet
egyedi helyi 6pit6szeti tirtiks6g

I

2.

mel I 6klet a

9 . 120

1

1

.

(XIl.2l. )) onkorrn6

ny zati rende I ethez

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatriroz6 teriiletek j egyz6ke

1. fejezet

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletek elnevez6se

a) v6dett, hagyomrinyt

6s

lehatirolisa

orzo teriilet

A telepillds teriilet6n ldvo, 6s a Szabhlyoz6si terven felttintetett miieml6ki 6roks6g valamely
kategoriilibatartoz6 dptilet 6s a helyi egyedi v6delemre tervezett dpiiletek ingatlanjainak
teljes tertilete.

b)

jellemzo falusias tertilet
A szabiiyozilsi terv falusias lak6, 6s telepiildskozpont vegyes teriiletei, kiv6ve a v6dett,
hagyom6nyt orzo teriiletk6nt kijelolt helyi v6delmii tertiletk6nt lehat6rolt teriileteket.

c)

jellemz6 gazdashgi teriilet
A teleptil6sszerkezeti terven ipari-, kereskedelmi-, szolg6ltat6 gazdashgi teriiletek

d)

egy6b be6pitdsre nem szSnt teriilet
A fenti kateg6ririkba nem tartoz6 kti lteriiletek

2. fejezet

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat{roz6 teriiletek lehatdrolisdnak t6rk6pi bemutatisa

I

c
a!

a

aaaa
t

*

t
*"..d-ry

{
{
t

Z*
-fI

ffi

\

l.(F

l

I
hi

626 teriilet

V6dett,
i ..\

Be6pil6sre nem szdnt teriilet

2

teriilet

A vonatkozd jogszabdlyok jegyzike

ds

itt alkalmazott rdviditdsek

Tiirv6nyek

Tktv.

a telepiil6sk6p v6delm6rol sz6l6 2016. evi

Etv.

az epitelt krirnyezet alakit6sSr6l 6s v6delmdrSl sz6l6 1997. evi
a vil6goroks6grol sz6l6 2011. 6vi

Akr.

LXXVIII. tdrvdny

LXXVII. torv6ny

a kultur5lis oroks6g v6delm6rol sz6l6

Ket.

LXXN. torv6ny

2001.6vi LXN. torvdny

akozigazgat5si hat6s6gi elj6rris 6s szolg6ltati{s iiltallnos szab6lyair6l szolo 2004. evi
CXL. torv6ny
az 6ltal6no s kozi gazgatds i ren dtart5sr6 I sz6 I 6 20 1 6 . 6v i C L. t6rv6ny

ajogalkot6sr6l sz6l6 2010.6vi CXXX. torv6ny

V6grehajt{si rendeletek

Tr.

a teleptil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrillt telepiil6sfejleszt6si strat6gi5r6l 6s a
teleptil6srendez6si eszk<izokr6l, valamint egJes telepiil6srendez6si saj6tos
jogint6zm6nyekr6l s2616 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a kultur6lis ortiks6g v6delm6vel kapcsolatos szab6lyokr6l sz6l6 49612016.

(XII. 28.)

Korm. rendelet

Rr

a

Rkr.

a rekl6mt6bl5k, rekl6mhordoz6k 6s egy6b reklSm c6lir berendez6sek k<izutak

telepiil6skdp v6delm6r6l sz6l6 tdrv6n), reklSmok kozzdtdtellvel kapcsolatos
rendelkez6seinek v6grehajtris6r6l sz6l6 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet
melletti

elhelyez6s6nek r6szletes szabhlyair6l sz6l6 2241201 1. (X. 21.) Korm. rendelet

a tiljekoz6d6st segit6 jelzdst megjelenit6 rekl6mcdhi

eszk<jz<jk kcizutak melletti

elhelyez6s6nek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 42112015. (XII. 23.) Korm. rendelet
azorszilgos teleptil6srendez6si 6s 6pit6si kdvetelm6nyekr6l sz6l6 25311997. (XII.20.)

Korm. rendelet
a jogszabfllyszerkeszt6sr6l sz6l6 6112009. (XII. 14.) IRM rendelet
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