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Cserhitszentivin ktizs69 6n kormin yzatilnak
..........12018. (......./.......) szimri rendelete
a teleptl6sk6p v6delm6r5l
Cserh6tszentiv6n kozs6g OnkorrnilnyzatinakK6pviselo-testtilete a teleptil6skdp v6delmdrbl szolo2016.
6vi LXXIV. torvdny 12. $ (2) bekezd6s a)-h) pontjaiban foglalt felhatalmaziis alapj6n, az Alaptorv6ny
32. cikk (l) bekezd6s a) pontjrlban foglalt feladatkor6ben elj6rva, azali.},bi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
B EVEZE

l.

Td

R E NDE LKEZ

A rendelet c6lja, hat{lya

ES EK

6s 6rtelmez6 rendelkez6sek

r.s

(1)

A rendelet cdlja CserhStszentiv6n kozs6g saj6tos teleptil6sk6p6nek t6rsadalmi bevoniis ds
konszenzus 6ltal tortdno v6delme 6s alakit6sa
- a helyi dpftdszeti or<iks6g tertileti 6s egyedi v6delem (a tov6bbiakban: helyi v6delem)
meghat6roz6s5val, a v6dett6 nyilv6nit6s a vddelem megsztintet6s szabhlyozis|val;
- te lepti l6sk6pi szem pontb6l meghatiiroz6 terii letek meghat6 rozhshv al;
- tel epii l6sk6p i kovete I m6nyek meghatiroz6s6val ;
- telepiildskdp-6rv6nyesft6si eszkozrik szabiiy oziis6val,
- telepi.ildskdpi onkormSnyzati t6mogat6si 6s cisztonzo rendszer alkalmaz6s6val.

(2)

A helyi v6delem celja a teleptil6s telepiil6sk6pe 6s t<jrtdnelme szempontjrlb6l meghatitrozo
6pft6szeti oroks6g kiemelkedo 6rt6kii elemeinek v6delme, a jellegzetes karakter6nek ajdvo nemzed6kek
szamir a tort6no meg6v6sa.
A helyi vddelem alatt 6116 6pft6szeti oroksdg a nemzeti kozos kulturr{lis kincs r6sze,ez6,rt fenntart6sa,
v6delm6vel osszhangban l6vo haszniiata 6s bemutat6sa koz6rdek.
Tilos a helyi v6dett dpitdszeti oroksdg elemeinek veszelyeztet6se, megrong6liisa, megsemmisit6se.

(3)

A telepiil6skdpi szempontb6l meghatiiroz6 tertiletek meg6llapitrisrlnak c6lja a teriiletek jellemzo,
drtdkes telepiil6sk6pi megielen6s6nek megorzdse, a tervezett 6pftkezdsek meghat6roz6 tertiletek
jellegzetessegeihez tort6nd illeszkeddsdnek elosegitdse, az 6pitett kornyezet minos6gdnek javit6sa,
tov6bb6 az epitetl 6s term6szeti kornyezet harm6n i6j 6nak megteremt6se.

(4)

A rendelet hatiilya kiterjed CserhStszentivrln

(5)

E rendelet alkalmazhsitban haszniilat fogalmak 6s magyar6zataik

a)

k<izs6g teljes igazgat6si teriilet6re

v6dett telepi.il6sszerkezetri teriilet (helyi teriileti v6delem): a k6pviselo-testiilet 6ltal v6dett6
nyilv6nitott teleptil6sr6sz (telekstrukttra, utcavonal-vezet6s, utcakdp, vagy utcak6p r6szlet),
aholtertileti 6pit6szeti kovetelm6ny lehet a be6pit6s eryeditelepftdsi m6dja, a be6pit6si m6d, a
bedpit6s jellemzo szintszhma, yagy az 6piilet legmagasabb pontja, a kerti dpitm6nyek-,
mtitSrgyak-, kerit6sek kialakit5sa, tov6bbd a k<jzteriilet-alakitdsi terv kdtelezetts6ge.

b) v6dett teleptil6skarakterti

tertilet (helyi teriileti vddelem): a k6pviselo-testiilet riltal vddett6
nyilv6nftott telepiil6sr6sz, ahol egyedi teriileti dpitdszeti kcjvetelmdny lehet az 6pitmdnyek,
sajritos 6pitmdnyfajt6k 6s miitSrgyak anyaghaszniilata 6s elhelyez6se, az 6piiletek
tomegform6lisa (megengedett legnagyobb szdless6gi 6s hosszanti m6ret, vagy ezek ar6nya,
tetozet kialakft6si m6dja, tetogerinc6nek a telek homlokzatiihoz kdpest meghat6rozott ir6nya,
tetofel6pitm6nyek), az dpiiletek homlokzati kialakit6sa (homlokzati architektfra,
homlokzattagol6s, nyiliisrend, nyiliisosztiis, diszek, tagozatok, kiegdszito elemek, egy6b
miiszaki berendezdsek homlokzati elhelyezhetos6ge), 6s a zoldfeli.iletek kialakitrisa (f6s szirri
nov6nyfajok telepithetos6ge, telepiildsk6pi illeszked6se, a zoldfeliileten elhelyezheto kerti
6pftm6nyek 6s burkolatok teleptil6sk6pi illeszked6se), rekl6mhordoz6k elhelyezhet6s6ge.
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c)

v6dett egyedi 6pit6szeti vagy term6szeti 6rtek (helyi egyedi v6delem): a k6pviselo-testiilet 6ltal
v6dett6 nyilv6nitott 6pitm6ny (6piilet, 6piilet belso kialakit6s), 6pitm6nyr6sz (6piiletr6sz), (vagy
anyaghaszn6lat, tomegform6l6s, homlokzati kialakitris), t6j- 6s kert6pit6szeti alkotSs, egyedi
tajertdk, nov6nyzet (helyiterm6szetv6delmi tertilet), szobor, k6pz6miiv6szeti alkot6s, utcab[itor,
valamint az 6ltaluk drintett telek eg6sze, vagy telekr6sze.

d)

6rt6kvizs96lati dokument6ci6:

a megfelelo szakk6pzetts6ggel rendelkezo szem6ly(ek),
szervezet(ek) 6ltal k6szitett olyan 6rt6kvizsg6lati dokument6ci6, amely felt6rja 6s meghatilrozza
a telepiil6s szempontjiib6l hagyom6nyt orzo, az ot| elt 6s 6lo emberek, kozossdgek munk6j6t 6s
kultfir6jAt tiikrozo saj6tos megjelen6sri, a teleptil6sk6pet meghat6roz6 dpitdszeti 6s tiij i drtdkeket,
amelyek v6delemre 6rdemesek. A vizsg6latnak tarlalmaznia kell a v6delemre javasolt 6rt6k
tort6neti, m ii szaki, eszt6ti kai, term6szet i j e I lemz6 it.

e) v6dett 6rtdk krirosod6sa: minden olyan esem6ny, beavatkozSs,

amely a v6dett 6rt6k teljes vagy
r6szleges megsemmistil6s6t, karakter6nek elonytelen megv5ltoztatilsilt, altalilnos eszt6tikai
6rt6kcsokkendst eredm6nyez.
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arculati jellemzo: a teleptil6si kornyezet vizu5lis megjelen6s6t meghat6rozo jellemzo, amely
lehet kultur6rlis, l6pt6kbeli, formai, anyaghasznitlati (kozvetitett erzet) 6s minos6gi (stilus);

g)

ceger'. valamely mesters6gre vagy tev6kenys6gre utalo thrgyat, figuriilis elemet, cimerszerii
6br6t tartal maz6 6ptiletta rtozek;

h)

egy6b m[iszaki berendez6s: 6ptiletre szerelt mriszaki eszkoz, betiikbol elhelyezett felirat;

i)

telepiil6sk6p: a telepiil6s vagy telepiil6sr6sz epitett 6s termdszeti kornyezet6nek vizu6lis
megjelen6se;

j)

telepiildsk6pi szempontb6l meghat6roz6 tertilet:jellegzetes, 6rtdkes, hagyom6ny,t orzo epiteszeti
arculatot, telepiil6skaraktert hordoz6 vagy meghatiroz6 telepiilds, vagy egy teleptil6s ilyen
j ellemz6kkel b ir6 lehat6rolhat6 teleptil6sr6sze;

k) Citylight formiitumri eszkoz'. olyan fiiggoleges elhelyez6sri berendezds,

amelynek m6rete

hozzixetolegesen 1 18 cm x 175 cm 6s hozzbvetolegesen 2 negyzetm6ter lilthat6, papiralap[
reklfimkozz6t6telre alkalmas feltilettel vagy 72"-90" k6p5tl6jri, 16:9 arfinyt, iil6 helyzeti
digit6lis kij elzovel rendelkezik;

l)

CityBoard formiltumfi eszkciz: olyan 2,5 mdtertol 3,5 m6ter magass5gri k6t l6bon 5116
berendez6s, amelynek m6rete 7-9 negyzetm6ter, l6that6, papir- (vagy f6lia-) alapri, nem
ragasztott, h6tu116l megvil5gftott rekl6mkozz6t6telre alkalmas, h6ts6 fenyforr5s 6ltal
megviklgitott feliilettel, vagy ilyen m6ret[i digit6lis kijelzovel rendelkezik;

m) funkcionrilis c6lokat szolgril6 utcabritor: olyan utasviir6, kioszk

6s inform6ci6s vagy m6s

c6l[

berendez6s, amely l6tesit6s6nek c6ljrit tekintve elsodlegesen nem reklirmkozz6t6telre, hanem az

adott tertileten t6nylegesen felmeriil6, a berendez6s funkci6jrib6l ad6d6 lakossSgi igdnyek
kiel6git6s6re szolg5l;

n)

inform6ci6s c6lir berendezds: az onkorm6nyzati hirdetot6bla, az onkorm5nyzati fali:fjsSg, az

inform6ci6s vitrin, az ttbaigazit6 hirdetmdny, a kriz6rdekri molin6, valamint a Citylight
form6tumt eszkoz 6s CityBoard formStumri eszkoz;

o)
p)

koz6rdekti molin6: olyan, elsodlegesen a telepiilds 6let6nek valamely jelentos esem6ny6rol val6
koz6rdekri tillkoztatdst tartalmaz6, nem merev anyagb6l k6sziilt hordoz6feliiletii hirdetm6ny,
amely falravagy m6s feltiletre, illetve k6t feltlet kozott van kifeszitve oly m6don, hogy az nem
kep ezi val ame ly 6p itmdny h om lokzat6n ak tervezett 6 s en ged6 ly ezett r 6szdt.
koz6rdekii rekkimfeltilet:olyan rekl6mhordozovagy rekl6mhordoz6ttarto berendez6s, amelyen
a rekl6m kozzetetele m6s, egy6b c6l[ berendez6s koztertileten val6 l6tesit6s6re, fenntart6siira
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tekintettel koz6rdekbol biztositott, 6s amely ezen egy6b c6lri berendez6stol
elktilontlten kertil
etnetvezesre'

q) ;t J;

;rendez6s:
onkorm inyzat szabdtyozitsi sz6nd6k6t6r fiiggo tarrarommar ke1
meghatiroznil pl. apad,.[az.
a ker6kp6r6llv6ny, a huliad6kgyiijto, a telefonfti"fte, a rekl6mfeltiletet
is tartalmaz6, kozterlilet fol6 nyril6 iirny6kol6 berendezZs,
korl6t 6s a koztertiieti illemhely

r)

cinkorm6nyzati faliirjsrig: az dnkormbnyzat irltal a lakossSg tiljekoztat;sa
celjihol l6tesitett 6s
fenntartott, elsodlegesen az cinkorm6nyzat testiiletei, szervei, tiszsdgviseloi
tev6kenys6g6rol a
lakoss6got tijekortaio berendez6s, mely az onkorm5nyzat miik6d6s6t
szolgrll6 6ptiletek
homlokzat5n keriil elhelyez6sre 6s mely a koz6rdekii tillkortatsi c6lt
meghalad6an rekl6mok
kozzetetelere i s szolg6lhat;

s)

rinkorm6nyzati hirdetot6bla: az cinkormiinyz at illtal a lakoss6g titjekoztat1sa c6ljrib6l
l6tesitett 6s
fenntartott, elsodlegesen a teleptil6s 6lete szempontj5b6l
informaci6-k,
kozlem6nyek,
.l"teniOs

trlj6koztatSsok, igy kiilontjsen a teleptil6s 6let6nek jelentos esem6nyeivel kapcsolatos
inform6ci6k k6zzetetelere szolg5l6, kcizeri.ileten elhelyezett tirbla, mely a k-oz6rdekii
thj ekoztatdsi c6 lt me ghal ad6an rekldm ok kozzetetelere i s szo I grll h at;

t)

itbaigazito hirdetmdny: ktiz6rdekti inform6ci6t nyrijt6 olyan ktizteri.ileti jelz6s, amelynek
funkci6ja idegenforgalmi eligazit6s, kozoss6gi k<izleked6si szolg6ltat6sr6l taj6koztatis, vagy
e gy6b koz6rdekri tij ekoztatis
;

II. FEJEZET
A HELYI VEDELEM

2.

A helyi v6delem feladata, 6ltal6nos szab6lyai, tinkormfnyzatikiitelezetts6gek
2.S

Helyi v6detts6g keletkez6se

6s megsziin6se

(1) A helyi v6detts6g al5 helyez6srol, illetve annak megsziin6s6rol a k6pviselo-testiilet

ezen

rendelet6vel dont.

3.S

(1) A helyi v6detts6g al6 helyez6st, illetve annak megszrintet6s6t b6rmely, a partners6gi rendeletnek
megfelel6 term6szetes vagy jogi szem6ly ir6sban kezdem6nyezheti, erre teleptil6srendez6si eszkoz
<irdks6gv6delmi hatristanulm6nya, vagy 6n6ll6 6rt6kvizsgSlat is javaslatot tehet.

(2\ A

kezdem6nyez6snek tartalmaznia kell:

a)

b)

egyedi 6pitm6nyek 6s term6szeti 6rt6kek eset6n:
a v6dend6 6rt6k megnevez6s6t, sziiks6g eset6n kdrtilhatrirol6sSt,
a pontos helyi megjel<il6s6t (utca,hilzszilm,helyrajzi szim,6ptilet-, illetve telekr6sz),
a v6dend6 6rt6k rdvid leirrls6t, dokument6l6srit (irodalom, fot6k),
a kezdem6nyez6s indoklSsSt,

-

telepiil6sszerkezet, telepiil6skarakter v6delemre javasolt tertilet eset6n:
- a v6dend6 teriilet megnevez6s6t,
- a v6dend6 tertilet kdrtilhat6rol6s6t,
- a v6dend6 6rt6k rdvid leir5s5t, dokumentSlSsSt,
- akezdem6nyez6s indokl6sit.

J

4.S

(I

)

A v6delemmel kapcsolatos dont6s elok6szit6s6rol a fo6pit6sz gondoskodik'

(2) A v6dett6 nyilvdnit6shoz vagy annak megsziintet6

sdhez elozetes 6rt6kvizsg6lati dokument6ci6t kell

k6sziteni, amelYhez:

kell szereznia dont6st elok6szito telepiil6si foepitesz szakv6lem6ny6t,

a)

be

b)

a r6g6szeti
tov6bb6 a vedendb 6rt6k jelleg6tol fiiggoen a miieml6kv6delmi, a term6szetv6delmi,
szakhat6s6g, valam int a szak6rtok v6lem6ny6t'

(3) A v6dett6 nyilv6nit6shoz, illetve annak megsziintet6s6hez be kell szerezni a teleptil6si f66pit6sz
v6lem6ny6t.

@)

rendelet szerinti
Azelok6szit6shez be kell szerezni azlrintettingatlantulajdonosok, 6s a partners6gi
6rdekeltek 6ll6spontj5t.

(5) A helyi v6detts6g al6helyezesi, illetve annak megsztintet6s6re ir6nyul6 elj5r6s megindit5s6rol

az

6rdekelteket 6rtesiteni kell:

6rt6kre vonatkoz6 kezdemdnyez6s eset6n az 6rtesit6st az ltdekeltnek ir6sban
k6zbesiteni kell,

a) az egyedi
b)

a

c)

ahasznillo 6rtesit6se

d)

amennyiben az 6rdekeltek felkutat6sa ar6nytalan neh6zs6gekbe iitkozne, az 6rtesitdsiiketakozze
t6tellel megtort6ntnek kell tekinteni.

tertileti 6rt6k eset6n az 6rtesit6s tort6nhet kizhr6lag a helyben szok6sos kozze tetellel,
a

tulajdonos ftj6n tort6nik,

(6) A v6detts6ggel kapcsolatos javaslatot
m6don 30 napra kozz6 kell tenni.

(7)

-

az errol s2616 dontdst megelozoen

-

a helyben szok6sos

A

kozz6 tetel id6tartama alatt a javaslat es az ertekvizsgfllati dokument6ci6 megtekint6s6t a
telepiil6sen biztositani kell.
s.s

(1) A helyi v6detts6g elrendel6s6rol

6s megsztintet6s6rol a 6. $.-ban foglaltak szerint 6rtesiteni

kell:

a) az 6rdekelteket,
b) az illet6kes Foldhivatalt,
c) az illet6kes 6pitdstigyi hat6s6got,
d) teriileti v6delemn6l az 6rdekelt kozmriveket.
6.S

(1) A helyi v6delem

al6 helyez6s, illetve annak megsztintet6s6nek a t6ny6t az ingatlan-nyilv6ntartilsba

be kelljegyezni.

(2) A helyi v6delem

fenn6llSs6nak t6ny6t a hivatalos helyszinrajzon fel kell ttintetni azalilbbiakszerint:

,,A Cserh6tszentiv6n kozs6g

sz. rendelete alapj6n v6dett telepiil6si

OnkormSnyzata

6rtek;'

(3) A helyi v6delmet a Helyi

Epit6si Szabitlyzatban 6s a SzabSlyozisi Tervben fel kell tiintetni, 6s

a rendeletben utalni kell.
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@) Az ingatlan-nyilv6ntartiisi, illetve -helysz(nrajzi bejegyzesrol
krjveto l5 napon beltil.

(5) A bejegyz6s esetleges

a jegyzo gondoskodik,

a diintdst

elmarad6sa a v6detts6g hatiilyitt nem 6rinti.
3. A

teriileti v6delem meghatdrozisa
7.S

(1) A tertileti v6delem

a telepiilds jellegzetes, 6rt6kes, hagyom6nyt orzo, v6dett telepiil6sszerkezetdre,

telekstruktriril6ra, utcavonal-vezetdslre, utcak6p r6szletdre, tov6bb6 telepiil6s- 6s trijkarakter elemeire
vonatkoz6, az l. melldklet l. fejezetdben meghatflrozott helyi teri.ileti vddelmti telepiildsszerkezetre 6s
telepi.il6skarakterre terjed ki.

(2) A tertileti v6delem

az lrintett ftildr6szletek eg6sz6re, vagy rdsz6,re terjed ki, az 1. szitmfi melldklet

I . fej ezetdben meghat5ro zottak szerint.

3.

Az egyedi v6delem meghatirozSsa

8.$

(l)

Az egyedi v6delem a telepiilds jellegzetes,6rt6kes, illetve hagyom6nyt orzo epiteszeti arculatiit,
telepi.il6skarakter6t meghatdroz6, az 1. mell6klet 3. fejezet6ben meghatiirozott 6pitm6nyekre,
alkalmazott anyaghasznilatra,tomegformSliisra, homlokzatikialakit6sra, t6j- 6s kert6pitdszeti alkotSsra,
egyedi thjertekre, nov6nyzetre, szoborra, k6pzomiivdszeti alkotSsra, utcabftorra terjed ki.

(2) Az egyedi
3

v6delem az ertntetl ftjldr6szletek eg6sz6re, vagy r6sz6re terjed ki, az

l.

szbmt mell6klet

. fejerteben meghatSrozottak szerint.
5. Az egyedi v6delemhez kapcsol6d6

tulajdonosi ktitelezetts6gek

e.s
melldklet 3. fejezet6ben szereplo, helyi egyedi v6delem alatt 6116 5pitdszeti oniks6get a
tulajdonos koteles j6karbantartani, 6llapot6t meg6vni, a haszn6lat nem vesz6lyeztetheti az adott

(l) Az l.

6pit6szei oroks6g fennmarad6sSt.

elemet nem vesz6lyeztetheti, telepiil6sk6pi vagy-mtiszaki szempontb6l
kornyezetdben vdgzett
k6rosan nem befoly6solhatja az adott 6pit6szeti or6ks6gen vagy kozvetlen

(Z) Ahelyi

v6delem alatt

5116

6pit6si tev6kenys6g, teriilethaszn6lat.

(3)Azegyedilegv6dettingatlanonrijhirdet6s,rekl6mnemhelyezhetoel.

(4)

klimaberendezds, napkollektor
koaeri.iletrof is l6that6 egys6ge nem helyezheto el'

A

v6dett 6pitm6nyen

(5) A v6dett

rij parapet - konvektor,

vagy

napelem

el'
6pitm6nyen antenna, hirkozl6si egys6g nem helyezheto

(6)Vddett6pftm6nyteljesbontSsacsakav6delemmegsztintetdseut6nenged6lyezheto.Av6delem
az egyes 6ptiletr6szeknek'
megsztintet6s6nek, vagy r6szleg"rbori6, enged6lyezZs6nek.felt6telek6nt
meg6rz6se el6irhat6'
azok
vagy
rtZno be6pit6se
tartoz6kokn uy, * tl"tpttetUJ teptifeteiUei tt
Mrieml6kk6 nyilv6nii5s eset6n

a

tretyi egyedi v6delem megsztntetheto.
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(7) Vddett nov6nyzet

kivrig6sa csak a v6delem megsztin6set kovetoen, illetve a nov6nyzet kipusztul6sa

eset6n, tov6bb6 kozvetlen 6let- vagy balesetveszdlyes helyzet megsziintetdse drdek6ben
enged6lyezheto. A v6dett nov6nyzet kipusztul6s6t kert6szeti szakv6lem6nnyel kell igazolni.

III. FEJEZET
A TELEPLJLESKEPI SZEMPONTBOL MEGHATLROZO TEROLETEK
6. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletek megillapitisa
10.s

(1) A teleptil6sk6pi szempontb6l meghatinoz6 teriiletek (ellegzetes, drt6kes, hagyom6nyt orzo tov6bb5 v6dett - 6pit6szeti arculatot, telepiil6skaraktert hordozo vagy meghatiroz6 teleptil6sr6szek) a
kovetkezok (lehat6rol6st l6sd a 2. mell6klet

l. fejezetben):

a) v6dett, hagyom6ny,t
b)
c)

orzo teriilet
jellemzo falusias teriilet
jellemzo gazdasigi tertilet

d)

be6pit6sre nem sz6nt teriilet

IV. FEJEZET

A
7

TE LE PTJLE S TN PT XOVE TE LM E NY E K

Epitm6nyek anyaghaszn illathravonatkoz6 dltalinos 6pit6szeti ktivetelm6nyek
11.S

(1) A telepiil6s igazgatisi teri.ilet6n - a jellemzo gazdasigi tertilet 6s a be6pit6sre nem sz6nt terijlet
kivdtel6vel - koz6ptiletek 6s lak66piiletek teljes feltlet6n faburkolatri homlokzatot alkalmazni tilos.

(2)

A telepiilds igazgathsi tertilet6n- a jellemzo gazdasdgi teriilet kivdtel6vel
6s csempeburkol atir hom lokzatot alkal mazn i ti los.

(3) A telepiil6s igazgatisi teriilet6n,koz6piileten
6s teljes

8'

-

f6m-, mrianyag-, pala-

6s lak66piileten hull6mpala-, bitumenes hull6mlemez-,

feliileten fdmszerkezetri tetoh6jal6st alkalmazni tilos.

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatfroz6 teriiletekre vonatkoz6 teriileti 6pit6szeti
ktivetelm6nyek
12.$

(l

)

A vddett, hagyom6nyt 6rzo teriileten a be6pit6s telepit6si m6dja csak
a kialakultnak megf-elelo ;ehet:
az 6ptileteket a jellemzo oldalhat6rra, a kialakult
bedpftett telekhat6r ment6n kell 6piteni.

(2)

A v6dett, hagyomrinyt 6rzd teriileten a kialakult 6pftmdnymagassiigot
kell megtartani.

(3) A vddett, hagyomiinyt orzo tertileten l6vo kriaerilletekre koztertilet-alakftrlsi
(4) A vddett, hagyomrinyt

terv k6szitendo.

orzo tertileten a kerit6sek ftirdszelt l6ckeritdsek
lehetnek, sot6tbarna szinnel,

sztiksdg eset6n k6lirbazattar, a hagyom6nyos
fagy6il6 andezit k6b6l, fug6zva.
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9.

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatfroz6 teriiletekre vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti
ktivetelm6nvek
13.S

)

A vddett, hagyom6nyt orzo teriileten

az dptiletek tetoforrn6ja illeszkedjen a hagyom6nyos 6piiletek
tetoform6j6hoz, tetofel6pitm6ny, 6s tetosikb6l ki6l16 tetSablak n6lkiil, hagyom6nyos tetohajl6sszoggel.
(

1

(2) A v6dett, hagyom6nyt orzo terilleten atetofed6s

anyaga 6getett agyaglegyen, hagyom6nyos szinben.

(3) A vddett, hagyom6nyt orzo tertileten

az dpiiletek hagyom6nyos nyiliisrendje (nyilis 6s falfeliilet
(tivegoszthsa), valamint homlokzati tagozatai 6s diszft6sei
nyil6sok
arinyar)
6s
nyil6soszt6sa
arhnya,
megorzendok, illetve a hagyomiinyos m6don alakitand6k ki.

(4) A falusias lak6 tertileten

az 6ptiletek homlokzati falfeliilete vakolt legyen, feh6r szinnel, vagy a fold

szinek (s6rga, drapp, barna) halv6nyabb rlrnyalataival.

(5) A v6dett, hagyomSnyt orzo teriileten az egyeb miiszaki berendez6sek (parabola antenna, napelem,
napkollektor, klima ktilt6ri egys6g, stb.) az utcai- 6s az oldalhomlokzaton nem helyezhetok el.
(Lehetos6g szerint a hSts6kert fel6li mell6k6pitm6nyeken elhelyezhetok)

(6) A telepiil6s teriilet6n javasolt a3. szimt mell6kletben felsorolt

oshonos nov6nyek telepft6se.

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

(1) A helyi v6delemri

teriileten a felszini csapad6kviz elvezetok burkolata 6s kapubejSr6 hidak
oldalfalai csak a helyi hagyom6nyos fagy6ll6 andezit k6b6l, vagy azzal harmoniz6l6 szinti egy6b
fagy iil6 k6bol 6piilhetnek, fitgizv a.

(2) A helyi v6delem

alatt 6llo 6piilet (6pftm6ny) 6talakit6s sor6n az dpiilet tomeg6t, homlokzat6t,
jellegzetes
formai kialakft6s6t a falfeliiletek 6s nyil6szir6k arbnyit megvilltoztatni
anyaghaszniiatifi,
nem lehet. A homlokzati diszfto-elemeket (fa faragvitnyok, gipszek, tagozatok, mozaikok, festett

kell orizni. Meg kell orizni az

diszft6sek, szobrok, egy6b 6rt6kek) meg
6piiletkieg6szitoket.(korliitok, belso nyf

l6s

eredeti

zbr6k, kapuk, stb.)

(3)

A helyi vddelem al6tartozo 6piilet nem bonthat6 el (csak 6letveszdly esetdn).A mtiszaki okokb6l
sziiks6gess6 v5l6 bont5s eset6n az 6piiletrol felm6r6si dokumentSci6t 6s fot6kat kell kdsziteni, ennek

archivrll6s6r6l gondoskodni kell.

ll.

Az egyes sajitos 6pitm6nyek, miitirgyak elhelyez6se

1s.s

(1) A teljes teleptil6s ell5t6s6t biztosft6 felszini energiaelllt6si

6s elektronikus hirkozldsi saj6tos
- teleptl6srendez6si

6pitmdnyek, mrit6rgyak elhelyez6s6re alkalmas teriilet a ktiltertilet, 6s a beltertileti
terv szerinti - kozleked6si 6s kozmtiteri.iletek.
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(2) A teljes teleptil6s

ell6teset biztosft6 felszini energiaellStrisi 6s elektronikus hfrkozl6si saj6tos
6pitmenyek, mtit6rgyak elhelyez6s6re nem alkahnas teriiletek a belterijletek - telepill6srendez6si terv
szerinti - be6pit6sre sz6nt teriiletei.

(3) A telepiilds teljes teriilet6n az utcan6v tebl6k, 6s az ehgazit6 tebl6k egys6ges, fa alapanyagri,
telepiil6sk6pbe illeszkedo kialakitrissal l6testilhetnek, a vonatkoz6 eloir6sok szerint.

(4)

A teleptil6s teljes tertilet6n alkalmazni kell a f6nyszennyezds megakadiiyozisitra vonatkoz6 4
sz6m[ melldkletben foglalt aj6n Lisokat.
szabflyai ktizteriileten
magfnteriileten

12. Rekkimok elhelyez6s6nek 6ltal6nos

6s a

kiizteriiletr6l l6that6

16.s
A teljes kozigazgatitsi tertileten tiltott valamennyi e rendeletben, a telepiil6skdpr6l sz6l6 torv6nyben (a
tov6bbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazrisa alapj6n kiadott, a telepiil6sk6p v6delm6rol sz6l6
torv6ny rekl6mok kozzetetelevel kapcsolatos rendelkez6seinek v6grehajt6srir6l sz6l6 10412017. (lV.
28.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szab6lyozott reklilm kozzetetele.

17.$

(l)

Rekl6mhordoz6k elhelyez6,se a hagyom6nyosan kialakult teleptil6sk6pet nem viitoztathatja meg

h6tr6nyosan.

(2) A teleptil6s teriilet6n

az 6piiletek tetozeten rekl6mhordoz6k, fenyrekl6mok nem helyezhetok el

(3) ReklSmc6hi 6pitm6ny, rekl6mhordoz6, rekl6mnak minosiilo falfest6s, felirat, plak6t helyi egyedi
v6delem alatt 6l16 6ptileten, illetve azelotte l6vo kriztertileten nem helyezheto el.
(4) A helyi vddelmti teriileten rekl6mhordozo az eptletek utcai homlokzat6n
kiv6tel6vel

-

nem helyezhet6 el.

-

6pit6si rekl6mh6l6

(5) Mag6ntulajdonban 6l16 ingatlanon elhelyezett rekl6mhordoz6 a telekhatrirt nem keresztezheti

6s

kdzvetleniil a telekhat6ron nem helyezheto el.
(6) FunkcionSlis c6hi utcabritoroktol szitmitva. egy adott ritszakasz menetir6ny szerinti azonos oldal6n

otven m6teren beltil tov6bbi rekl6mhordoz6 nem helyezheto el. A tilalom nem vonatkozik a
reklilmkdzzdt6telre nem haszn6lt informrlci6s c6hi berendezdsekre, funkcion5lis c6hi utcabritorokra,
koz6rdekti rekllmfe

I

ii

I

etre, tov6b b6 az epitdsi rek l6mh

6

I

6ra.

(7) Rekl6mhordoz6 megvil6git6sa c6lj6b6l kizirolag80 lumen/Watt m6rt6ket meghalad6 hat6konys6gri,
statikus meleg feh6r szin[i f6nyforrSsok haszn6lhat6k.

(8) Rekllm anal6g 6s digitr{lis feltileten, 6lland6 6s v6ltoz6 tartalommal is kozzdteheto.

(9) A koz6rdekii molin6, az epitdsi reklSmh6l6 6s a koztertlet ftil6 nyril6 5rny6kol6

berendez6s

kiv6tel6vel molin6, pony/a vagy h6l6 rekl6mhordoz6kdnt, rekl6mhordozottart6 berendez6sk6nt nem
alkalmazhat6.

(10) A telepiilds tertilet6n CityBoard form6tumri

eszkoz, tovSbbii a belteriileten

Citylight form6tumf

eszkoz nem helyezheto el.

13.

Reklim kdzz6t6tele a telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriileteken
18.s
8

(l) A v6dett, hagyom6nyt
kizdrolag-

orzd teriileten rekl6m kozzetetele, illetve reklSmhordoz6k elhelyez6se
-funkcion6lis c6lokat is szolg6l6 utcabttor alkalnazisfival lehets6ges.

6s legfeljebb 3 db

(2) A falusias lak6tertileten

rekl6Lm, legfeljebb
reklrimhordo zot tarto berendez6s elhelyezheto.

1 m2 teriiletii rekLimhordoz6 feliilettel,

illetve

(3) Nem helyezheto el rekl6mhordoz6, rekl6mhordozot tarto berendez6s a helyi teriileti vddelem alatt
6l16 teri"ileteken.

14.

A funkcionflis c6lokat szolgril6 utcabritorokra vonatkoz6 szabdlyok

le.s
(2) A v6dett, hagyomSnyt orzo tertileten l6tesitett funkcion6lis cdlt utcabritor

eset6n

kizirolag

az

utcabritor erre kialakitott feliilete veheto ig6nybe rekl6mkozz6t6tel c6lj6b6l.

(4) A funkcion6lis c6l[ utcabftoron rekl6mhordoz6t tart6 berendezds - az utasvfur6ban elhelyezett
legfeljebb 1 m2 teriiletti rekl6mhordoz6 feliiletii rekLlm kiv6tel6vel - nem helyezhet6 el.

(4) A

funkcion6lis c6lokat szolghlo utcabtitork6nt l6tesitett informrlci6s c6lir

berendez6s

reklSmkozz6t6telre alkalmas feltilet6nek legfeljebb k6tharmadSn teheto kozze reklitm. A m6s cdhi
berendez6s rekl5mc6lra nem haszn6lhat6, kiv6ve a koaeriilet fol6 ny[16 6rnydkol6 berendez6s esetdn,
amelynek e g6sz fel iilete hasznos ithat6 reklSmc6 lra.
I

5.

Egyes utcabritorok elhelyez6s6re vonatkoz6 kiiltinleges szabdlyok

20.$
(l ) A teleptileskozigazgatrlsi teriilet6nkizir6lagolyan utasv6r6 l6tesithet6, amely megfelel
jogszab6lyok szerinti technol6giai felt6teleknek.

a

vonatkoz6

(2) A telepiil6skozigazgatiisi tertilet6n kozmtivelod6si c6l[ henger alakri hirdetooszlop nem l6tesitheto.

(3) lnform6ci6s cdlf berendez6s azalibbi gazdasiryi rekl6mnak nem minosiilo koz6rdekii inform6ci6
k<izl6s6re l6tesitheto:
az onkormilnyzat miikod6s kor6be tartoz6 inform5ci6k;

a)
b)
c)

d)
e)
"0

a teleptil6s szempontjSb6l jelentSs esem6nyekkel kapcsolatos inform6ci6k;

a telepiil6sen el6rhet6 szolg6ltat6sokkal, iigyint6zdsi lehetos6gekkel kapcsolatos tSjdkoztat6s
ny[jt6sa;
idegenforgalmi 6s kozleked6si inform6ci6k;
a t6rsadalom egeszetvagy sz6les r6tegeit 6rinto, els6sorban 6llami informSci6k;
tov6bbi, gazdasigi rekliimnak nem minostilo k6z6rdekti informSci6k

berendezds feli.ilet6nek legfeljebb k6tharmada veheto ig6nybe reklim
kozzetetelere. feliilet6nek legal6bb egyharmada a (4) bekezd6s szerinti koz6rdekti inform6ci6t kell,
tartalmazzon.

(5) Az inform6ci6s c6hi

(6) A m6s c6lir berendezds rekl6mc6lra nem hasznSlhat6, kiv6ve a kozteriilet lo16 nyril6 6rny6kol6
berendez6s. A kozteriilet lo16 nyril6 6rny6kol6 berendez6s eg6sz feliilete hasznosithat6 rekl6mc6lra.
16. Rekl{mhordoz6ra, reklimhordoz6 berendez6sekre vonatkoz6 ktivetelm6nyek
21.$
(1) A telepiil6s koaeriiletein rekl6mhordoz6
9

a)
b)
c)
d)
e)

horganyozott ds szinterezett acelb6l, vagy szinterezett aluminiurnb6l kdsztilt eszkcizon;
plexi vagy biztonsrlgi iiveg mogott;
h6ts6 fdnyforrrls Sltal megviklgitott eszkozben;
6lland6 6s v6ltoz6 tartalmat is megjelenfto eszkozrin;
egym6st6l szSmitott 2 m6teres t6vols6gon beltil - ide nem 6r9e az egyetlen funkcionrilis c6lri
utcabtitoron tort6no tcjbb rekl6mhordoz6 elhelyez6s6t - sem horizont6lisan, sem vertik5lisan
nem

helyezheto el.

(2) A koz6rdekii

reklSmfeli.ilet, 6s az utasv6r6 kiv6tel6vel a rekl6m elhelyezds6re szolg6l6
rekl6mhordoz6n kialakithat6 rekl6mfeltilet legal6bb egyharmad6n az onkorm inyzatneye azinformiici6s
c6 I ri beren d ez6 sekre me 96l I ap itott i n form 6c i 6k kozzdtetel 6re j o go su I t.

17. Ktizmiiveltid6si c6hi hirdet6oszlop l6tesit6se
22.S

(1) A teleptil6s kozigazgatitsi

teriilet6n a kozmfivelod6si int6zm6nyek legfeljebb

kozmtivelod6sic6hi hirdetofeltilethaszniiatirajogosultak, hirdetooszlop nem 6pithet6.

I

m2 felijletii

(2) Valamennyi kozmiivel6d6si intezmeny teleptil6sk6pi bejelent6si elj6rrlsban kezdem6nyezheti
I

egfelj ebb 1 m2 fel ii letii kozmrivelod6si

h

a

irdetofelii let I 6tesit6sdt.

18. Elt6r6s jelent6snek min6sitett esem6nyr6l val6 trlj6koztatis 6rdek6ben
23.$

(1) A polg6rmester jelentosnek min6sitett esem6nyrol val6 tS,j6koztatris drdek6ben, a jelent6snek
minositett esemdny idotartam6ra, legfeljebb azonban valamennyijelentos esem6ny eset6n, egyiittesen
naptSri 6vente tizenk6t h6t idotartamra a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint telepiil6sk6pi bejelent6si
elj6ri{sban eltdr6st enged6lyezhet a rekliim kozzetevoje sz6m6ra.
(2) A polg5rmester dont6se nem p6tolja, illetve helyettesiti a rekl6m kozzetetelehez sztiks6ges,
jogszab6lyban eloirt egy6b hat6s6gi enged6lyeket, melyeknek a beszerz6se a rekl6m kozz6tevoj6nek
feladata.

(3) A rekl6m kozzetevbje az elterest a teleptildskdpi bejelent6si eljrlr6s lefolyat6sSra ir6nyul6 irrisbeli
k6relm6vel kezdemdnyezheti.

19. Elt6r6s 6pit6si reklimhdl6 kihelyez6s6nek enged6lyez6se 6rdek6ben
24.S
A polg6rmester - teleptl6skdpi bejelent6si eljrlr6sban - az epitesitevdkenys6g 6pit6si napl6val igazolt
megkezd6sdt5l szilmitott 3 h6nap id6tartamra, yagy az 6pitdsi tev6kenys6g idotartam6ra 6pft6si
rekLimh6l6 kihelyez6sdt enged6lyezheti.
( 1)

(2) A polg6rmester kiv6telesen, ktilonosen az epitesi tev6kenysdg folyt6n a telepiil6sk6p v5rhat6
javul6s6ra tekintettel az (1) bekezd6s szerinti hatrlridot legfeljebb egy alkalommal 3 h6napra
meghosszabbithatja, amennyiben a k6relmezo a k6relmet az (l) bekezd6s szerinti idotartam lejflrtii
megellzb 3 0 nappal benyrijtja.
(3) Egy 6piilet

azonos koaeriiletre n6zo

homlokzatinkizirolagegy 6pit6si rekl6mh6l6 helyezheto el.

20. Az egy6b miiszaki berendez6sekre vonatkoz6 telepiil6sk6pi ktivetelm6nyek

t0

2s.s
(I

) C6gt6bl6t helyi v6delmii 6pi.ilet homlokzat6n elhelyezni tilos

(2)

Uzletfeliratot helyi v6delmii dpiileten 6s v6dett, hagyom6nyt orzo tertileten l6vo 6piiletek
homlokzat6n kiil<in6ll6 betiikbol kell elhelyezni.

(3)

Cegert,a vrillalkoz6s haszniiatilban 6l16 ingatlanon, aviillalkozirst n6pszeriisfto egy6b feliratot, 6s

egy6b grafikai megjelenit6st elhelyezni, helyi v6delmii dpiilet homlokzat6n, csak kotelezo szakmai
konzultiici6lefolytat6s6t kcivetoen, azegyeb vonatkoz6 eloir6sok betart6s6vallehet.

FEJEZET
XOTOMZTJ SZAKMAI KONZ ULTACI 6
V.

21. Rendelkez6s a szakmai konzultrici6r6l

26.$
(1) A telepiil6si onkorminyzat k6relemre a telepiil6sk6pi kovetelm6nyekrol - a k6relem be6rkezds6tol
sz6mitott 8 napon beltil, az onkorm6nyzat hivatalos helyis6g6ben - szakmai konzult6ci6t 6s ezen beltil
szakmai t6j dkoaatrist (a tov6bb iakban : szakmai konzu ltiic i6) biaosit.

(2) Helyi egyedi v6delmti 6pitm6nyt, vagy helyi v6delmri tertileten l6vo 6pitm6ny 6rinto

6pft6si

tev6kenys6g eset6n a szakmai konzultdci6t kotelezo.

(3) A k6relemhez mell6kelni lehet a telepiildsk6pi v6lem6nyez6si, vagy a teleptildsk6pi bejelent6si
elj 5r6s megkezd6s6hez ossze5l

I

itott v6zlattervet.

(4) A telepiil6sk6pi szakmai konzult5ci6 az onkorm6nyzati fodpitdsz, illetve amennyiben 6nkormiinyzati
foepitesz folyamatos foglalkoztat6s6ra nem keriil sor, a polg6rmester feladata.
(5) A (4) bekezd6s szerinti konzult6ci6r6l a konzultaci6 felelose eml6keztetot kdszit, amelyben rogziteni
kell a felvetett javaslatok l6nyeg6t, valamint az onkormiinyzati fodpitdsz vagy a polg6rmester ldnyeges

nyilatkozatait.

(6) Az (5) bekezd6s szerinti eml6keztetoben rogzitett, (4) bekezdds szerinti nyilatkozatok kotik

a

telepiil6si cinkorm6nyzatot a telepiil6sk6pi v6lem6nyez6si, bejelentdsi 6s kotelez6si elj6r6s sor6n.
VI. FEJEZET
TE LE P OLE S KE PI VE TN U E TVYNZ N S T E LJATLS

22. Av6lem6nyez6si eljir{ssal 6rintett 6pitm6nyek ktire
27.S

(1) Az 6pitdsi

tev6kenys6ggel 6rintett telek helye szerinti telepiilds polg:irmestere teleptil6sk6pi

v6lem6nyez6si elj6r6st (a tov6bbiakban: v6lem6nyez6si elj6r6s) folytat le az 6pit6siigyi 6s
6pit6sfeliigyeleti hat6s6gi elj6r5sokr6l 6s ellen6rz6sekrol, valamint az 6pft6siigyi hat6s6gi szolgriltat6sr6l
sz6l6 korm6nyrendeletben meghat5rozolt (2)bekezdes szerinti engeddlyezdsi elj6r6sokat megeloz6en,
amelyndl a teleptil6srendez6si 6s 6pit6szeti-miiszaki tervtan6csokr6l sz6l6 korm6nyrendelet szerinti
tertleti 6pit6szeti-miiszaki tervtan6csnak nincs hat6skore, 6s amennyiben osszevont telepit6si elj6riist,
ezen beliil telepit6si hat6svizsg6lati szakaszt nem kezdemlnyezett az epitteto.
23. A v6lem6nyez6si

eljirfs
11

r6szletes szabilyai

28.S
(I

)

A polg6rmester 6pitrn6ny 6pit6s6re, bovft6s6re, telepiildsk6pet 6rinto Atalakitirsfua ir6nyulo 6pit6si,

osszevont vagy fennmarad6si engeddlyez6si elj6r6sokhoz ad telepi.il6sk6pi v6lem6nyt.

(2) A v6lem6nyez6si elj6r6s lefolytatSs6hoz a k6relmezo (6pitteto) k6relm6t papir alapon nyfrjtja be, ds
a v6lem6nyezendo 6pit6szeti-miiszaki dokument6ci6t elektronikus form6ban az epitesiigyi hat6s6gi
elj6rSshoz biztositott elektronikus tdrhelyre feltolti, melyhez a polgiirmesternek hozzaferest biztosit.

(3)A k6relemnek tartalmaznia kell azepitteto vagy k6relmezo nevet 6s cim6t, valamint a tervezett 6s
v6lem6nyezdsre k6rt 6pit6si tev6kenys6g hely6t, az lrintetl telek helyraj zi szfimbt. A k6relemh ez az (4)
bekezd6s szerinti 6pit6szeti-m[iszaki dokument6ci6t kel I mel l6keln i.

(4) Az epiteszeti-mriszaki

dokumentiici6nak

a

v6lem6nyezdshez

az al6bbi munkar6szeket kell

tartalmaznia:
a) a teleptil6sk6pi kcivetelm6nyeknek val6 megfelel6st igazol6 6pft6szeti-miiszaki tervet, helyi v6delmii

6pitm6ny, vagy ingatlan eset6n a helyi v6delemnek val6 megfelel6st is igazolo 6pit6szeti-mriszaki tervet,

b6rmilyen termdszetv6delmi oltalom alatt 6116 ingatlan eset6n az illet6kes nemzeti park 6s
term6 szetv6d

e

I

m

a

i hat6 s6g el ozete s hozziyiilrulilsdt,

b) ha tervezett, a rekl6mhordoz6k 6,brbzol6sit,

c) a rendeltetds meghat6rozAsdt, valamint
d)

a

telepiil6sk6pi kovetelmdnyeknek val6 megfeleldsrol sz6l6 rcjvid miiszaki leir6st.

(5) A polgiirmester a kdrelem

be6rkez6s6t kovetoen halad6ktalanul bek6ri az onkorm6nyzati fSepitesz

szakmai 5ll6spontj6t.

(6) A v6lem6nyez6si elj6rris

sor6n vizsg6lni kell

a) a teleptil6sk6pi kovetelmdnyeknek val6 megfeleldst,

b) a

telepiil6sk6pi szempontb6l meghatSroz6 teriiletbe tort6no illeszked6st (telepit6s, be6pit6s,

anyaghasznitlat, tiimegform5l6s, homlokzati kialakft6s, zoldfeltileti kialakit6s, stb.),
c) a kozteriilet ment6n az ep;Jlet kialakit6s6nak m6dj6t 6s felt6teleit,

d) kdaertleten folytatott 6pit6si tev6kenys6g v6gz6se eset6n a koztertilet burkolat6nak, mrit6rgyainak,
koa6rgyainak, novdnyzet6nek, tov6bb6 a diszvil6git6 berendez6sek 6s rekliimhordoz6k kialakit5s6t.

(7) A polg6rmester

v6lem6ny6ben:

a) enged6lyez6sre - felt6tel meghatiiroz5sSval vagy felt6tel n6lktil
tev6kenys6get, vagy

-

javasolja a tervezet 6pft6si

b) enged6lyez6sre nem j avasolj a a terv ezett 6pftdsi tev6kenys6get, ha
ba) a k6relem vagy mell6klete nem felel meg az e rendeletben meghat6rozottaknak, vagy

bb) a tervezett 6pft6si tev6kenys6g nem felel meg a teleptildsk6pi rendeletben foglalt teleptil6sk6pi
kovetelm6nyeknek.

(8) A

pof g5rmester vdlem6nye tartalmazza:

a) a k6relmezo (6pitteto) adatait,

t2

b) a tervezett 6pit6si tev6kenysdg rovid leir6s6t, hely6t, cfm6t 6s

a

telek helyrajzi szarnat,

c) a (7) bekezd6s szerinti v6lem6nydt 6s annak r6szletes indokol6s5t.

(9) A polg6rmester vagy fopolg6rmester a k6relem be6rkez6s6tol sz6mitott l5 napon beliil megkiildi
v6lem6ny6t az epittetonek vagy a k6relmezonek, tovSbb6 v6lem6ny6t elektronikus form6ban feltolti az
elektronikus tilrhelyre.

(10) A telepi.il6sk6pi v6lem6ny ellen on6l16 jogorvoslatnak nincs helye, az csak az epitestgyi hat6srigi
iigyben hozott drint6s keret6ben vitathat6.

VII. FEJEZET
TE LE POLE S KE PI B E J E L E NTE S I

ELTAT|S

24. A bejelent6si eljrirrlssal6rintett 6pitm6nyek, reklimhordoz6k, rendeltet6sviltozisok

ktire
2e.$

(1) A polg6rmester - a nyilvSntartott miieml6ki 6rt6ket vagy miieml6ket 6rinto, az oroks6gv6delmi
hat6s6ghoz tort6no bejelent6shez vagy oroks6gv6delmi enged6lyhez kotott tev6kenys6g kivdtel6vel
telepiil6sk6pi bejelent6si elj6r5st (a tovSbbiakban: bejelent6si eljrir6s) folytathat le,

-

a)az 6pit6stigyi 6s dpit6sfeli.igyeleti hat6s6gi elj6r6sokr6l 6s ellen6rz6sekrol, valamint az 6pit6siigyi
hat6s6gi szolg6ltatSsr6l sz6l6 kormSnyrendeletben 6pft6si enged6lyhez nem k<jtott lak66piileteket,
koz6piileteket, gazdasigi dpiileteket 6s kerit6seket, helyi vddelmii 6pitm6nyeket 6rint6, mindenf6le
6pit6si tev6kenys6gek megkezddsdhez,
b

)

6p

itm6nyek rende ltet6 s6nek

c) ds a rekl ilmok,

iI

me gv

iitoztatisihoz,

letve rekl 6mhordo z6k elhely ez6s6hez.

25. A bejelent6si elj6r6s r6szletes szabilyai

30.$
(

1

) A bejelentds tartalmazza:

a) abejelento nev6t,
b) abejelento lakcim6t, szewezet esetdn sz6khely6t,

c)a folytatni kiv5nt 6pit6si tev6kenys6g, rekl5m, illetve

rekl6mhordoz6 elhelyez6se vagy

rendeltet6sv illtoilatis megi elol6s6t,

d) atervezett 6pit6si tev6kenys6g, rekl6mok, rekl6mhordozokvagy rendeltet6svdltoztatds hely6t, a telek
helyrajzi szamh|

e) az

6pit6si tev6kenys6g elv6gz6se,

a

rendeltet6sv6ltoz6s megval6sit6sa

vagy

a

reklSmok,

rekl6mhordo zok elhely ez6s6nek terv ezett idotartam5t.

(2) A bejelent6shez a teleptl6sk6pi kovetelm6nyeknek val6 megfelel6st igazolo 6pit6szeti-miiszaki
teryet, helyi v6delmti 6pitm6ny vagy ingatlan eset6n a v6delmi elofrilsoknak megfelel6st is igazol6
6pitdszeti-mriszaki tervet, b6rmilyen term6szetv6delmi oltalom alatt 6116 ingatlanok eset6n az illet6kes
nemzeti park 6s a term6szetv6delmi hat6s6g elozetes hozzijhrulirsrit, tovSbbS rendeltet6svflltozirs eset6n
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a telepiil6srendezdsi eszkozok rendeltet6sekre vonatkoz6 kovetelmenyeinek val6 rnegfelel6st igazol6
dokument6ci6t kel I mel l6kelni.
(3) A polg6rmester a bejelent6st koveto l5 napon belill hat6s6gi hat6rozatban
a) atervezett 6pft6sitevdkenysdget, rekl6m, rekl5mhordozo elhelyezes6t vagy rendeltet6sviltoztatistfelt6tel meghatdroz6s6val vagy an6lkiil - tudomiisul veszi, ha a bejelentds
aa) megfelela 30. $ (1) 6s (2) bekezd6sben meghatarozott kovetelm6nyeknek,6s
ab) atervezett 6pit6si tev6kenysdg vagy rendeltet6sv6ltoztat5s illeszkedik a teleptil6skdpbe ds megfelel
a telepiil6sk6pi kovetelm6nyeknek, atervezett reklSmhordozo elhelyezese illeszkedik a teleptil6sk6pbe,
megfelel a telepii16sk6pi kovetelm6nyeknek, valamint a rekl6m-elhelyez6si rendeletben foglalt
elhelyez6si kovetel m6nyeknek,

b) megtlltja az epitesi tev6kenysdget, rekl6m, rekkimhordozo elhelyezes6t vagy rendeltetdsviitoztatils
megkezd6sdt, 6s - a megtilt6s indokainak ismertet6se mellett - figyelmezteti a bejelentot a tev6kenys6g
bejelent6s n6lktili elkezd6sdnek 6s folytat6s6nakjogkovetkezm6nyeire, ha a bejelent6s
ba) nem felel meg a 30. $ (1) 6s (2) bekezd6s6ben meghatrirozott kovetelm6nyeknek, vagy
bb) atervezett 6pit6si tev6kenys6g vagy rendeltet6svrlltoztat6s nem illeszkedik a telepiil6sk6pbe, vagy
nem felel meg a telepiildsk6pi 6s rendeltetdsv6ltoz6s eset6n a teleptildsrendez6si eszkozben foglalt
kovetelm6nynek, rekl6mhordoz6 elhelyez6se eset6n nem illeszkedik a telepiil6sk6pbe, nem felel meg a
telepiil6sk6pi kovetelm6nynek vagy nem felel meg a rekl6m-elhelyez6si rendeletben foglalt elhelyez6si
kovetelm6nyeknek.

VIII. FEJEZET

A TELEPOLESKEPI KOTELEZES, TELEPOLESKEPI NiNSiC
26. A telepiil6sk6pi ktitelez6si

eljiris

31.$

(1) A polg6rmester ellenorzi a bejelent6si kritelezetts6g teljesit6s6t 6s a bejelentett tev6kenys6g
folytat6s6t, 6s ha bejelent6si eljrlr6s lefolytatiisrinak elmulaszt6s6t 6szleli, a tev6kenysdg folytat6s5t a
bejelent6si elj6r6s sorSn megtiltotta vagy azt tudom6sul vette, de att6l elt6r6 v6grehajt6st tapasztal,
a) a32. $ szerint j6r el, vagy

b)

rek16m, rekl5mhordoz6 elhelyez6se eset6n 15 napon beltil drtesiti
kormilnyhivatalt.

a

foviirosi 6s megyei

32.S
1 ) A polg5rmester ezen rendeletben meghatbrozott teleptil6sk6pi kovetelm6nyek teljesit6se 6rdek6ben
akozigazgat6si hat6s6gi elj6r5sr6l 6s szolgriltatrisr6l sz6l6 torvdny szabiiyai alapjbn - hivatalb6l vagy

(

- kotelez6si elj6r5st folyat le 6s sziiks6g eset6n kotelez6st bocs6t ki. A kotelezdsttartalmaz6
hat6srigi hatirozat atelepi.il6skdp v6delm6rol sz6l6 2016. evi LXXIV. torv6ny 11. g (l) bekezddsdben
fogl altak megt6tel 6re vonatkozhat.

k6relemre

(2)

A telepiil6sk6pi kotelezettsdg kor6be tartozlk:

a)

a teleptil6sk6pet ront6 rekl6mok, rekl6mberendez6sek, c6g6rek megsztintet6se, 6talakitils vagy
elbontiis elrendel6se.
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27. A telepiil6sk6pi birs:ig

kiszabisinak esetktirei

6s

m6rt6ke

33.$

(l)

A teleptil6skdpi kotelezettsdgek megszegdse, illetve a telepi.il6sk6pi kotelezetts6g teljesit6s6nek
elmarad6sa eset6n a kotelezett 1.000 000 forintig terjedo teleptildskdpi birsrlggal srijthat6, a birs6g
tcibbszor kiszabhat6. A birs6g risszegdn6l a kcitelez6s hat6s6ra toft6no jogkoveto magatart6s
mdltrinyolhat6.

(2)

A birs6got a Polgiirmester jogosult kiszabni, melyet

a kdpviselo testiilet rendel el, 6s arnelynek

befizetdsi hat6rideje 15 nap.

(3)

A birs6g aztilamhilnart5sr6l sz6lo2011.6vi CXCV.tv.42. $ (3)

6rtelm6ben ad6k m6dj6ra

behajthat6.

0 Nro n*ti

x yzATr

IX. FEJEZET
ri*t o cari s t E s O s z rO Nz ci RE ND s z E R

28. A teleptil6sk6pi ktivetelm6nyek

alkalmazisinak tinkorminyzati tiszttinz6se
34.$

(l) A

a szok6sos j6

karbantart6si feladatokon tflmeno, a
v6dettsdggel osszefiigg6sben sztiksdgessd v616, a tulajdonost terhelo munkiilatok finanszirozisihoz

v6dett 6rtdk tulajdonos6nak kdr6s6re

az o nkorm6 ny zat titmo gatrist adhat.

a)

A thmogatits mdrt6k6t

az onkorm6nyzat k6pviselo-testiilete 6vente a kolts6gvetdsben hatirozza

meg.

b) A t6mogat5s ingatlanra

eso m6rt6k6t - az cinkorm6nyzati kolts6gvet6s keretei kozotl
onkorm6nyzati (k6pv i sel o testiilete) 5ll apitj a meg.

-

az

(2) Az egyedi helyi v6delemmel 6rintett ingatlan tulajdonosa

a helyi ad6 kivet6sekor az erre vonatkoz6
rendelkez6s szerint ad6kedvezm6nyben, illetve ad6mentess6gben r6szesiilhet.
A kedvezm6ny vagy mentess6g egy6bk6nt az epitmenyad6ra, yagy a v6dett ertel<hez kotodo helyi
adora 6llapithat6 meg.

(3) Az ad6kedvezm6ny

a tulajdonosokat tulajdoni hrlnyaduk arinyitban

illeti meg.

@) Az ad6kedvezm6ny mdrt6k6t a helyi ad6kr6l sz6l6 onkormfmyzati rendeletben kell meghatirozni.

(5) Az(l) bekezd6s

a)
b)

szerinti cinkorm6nyzatitbmogatits csak az esetben nyrijthat6, ha:

megfelelo m6don fenntartja (karbantartja), azt neki felr6hat6 m6don
nem k6rositja,
a karbantart6ssal 6s az 6pit6ssel osszefiigg6 hat6sigi el6fr5sokat 6s szabrilyokat marad6ktalanul
betartja.
a v6dett 6r6ket a tulajdonos

(6) Az ad6kedvezm6ny vagy elenged6s felt6tele a t6nyleges munka szabhlyszeri, megfelel6
mennyisdgii 6s minos6gri elv6gz6se, amelyet az illet6kes 6pit6siigyi hat6srig - sziiks6g eset6n
szak6rtok bevon5sSval

-

ellenoriz.

(7) Nem adhat6 onkorm6nyzatithmogatirs vagy ad6kedvezm6ny, ha a vddett 6rt6kkel

osszeftigg6sben

enged6ly n6lkiil vagy enged6lyol elt6roen, illetve szab|lytalanul v6geztek 6pit6si munk6t.

(8) Ebben az esetben az elengedett ad6 p6tl6lag megrillapitand6 6s behajtand6, a

t6mogat6s
visszafizetendo. E rendelkez6s a szabiiytalan beavatkozirstol szimitott 5 6vig 6rv6nyesitendo.
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X. FEJEZET
zAno ns irrueNprr RENDELKEZESEK

29. Hatdlybal6p6s

3s.$
(I

)

(2)

Ez a rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba
Ezen rendelet eloirrisait a hatiilyba l6p6st kovetoen indult i.igyekben kell alkalmazni

30. Atmeneti rendelkez6sek

36.$

(1) A rendelet hatilyba l6pds6t megeloz6en megindult

v6lem6nyez6si 6s bejelent6si elj6rSsokra
jogszab6lyok
vonatkoz6an az illeszked6si szab5lyokat 6s a vonatkoz6
iitmeneti rendelkez6seit kell
alkalmazni.

(2) A telepiil6sk6pi

kotelez6si elj6r6sra 6s a telepiil6skdpi birs6g kiszab6s6ra a magasabb szintti,

vonatkoz6 jogszab6lyok eloir6sait kell alkalmazni.
31.

Hatilyon kivtil helyez6 rendelkez6sek
37.$

(l)Jelen rendelet hatiiyba

l6pds6vel

Onkorm6nyzata K6pviselo{esttilet6nek

egyidejiileg hatiiyirt veszti Cserh6tszentivdn Kozsdg
a Telepi.il6sk6p v6delmdrol sz6l6 912011 .(XII.21.)

onkorm6nyzati rendelete.

(2) E rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejtileg hatiiyirt veszti a helyi 6pit6si szab|lyzatr6l sz6l6 712006
(IV.3.) szimliu Onkormdnyzati rendelet telepiil6skdpi kovetelm6nyeket meghatirozo rdsze, a helyi
v6delmi, a rekliimhordoz6, valamint a telepiil6sk6pi v6lem6nyezdsi, bejelent6si 6s kritelez6si elj6rris
k6rd6skor6t szabbly ozo rendelet.

Cserhdtszentl in, 20T8. j rin i us

.

Siraky Attila sk.

dr. Turza Csaba J6zsefsk.

jegyzo

polg5rmester
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1.

melldklet a....12018. (

A teleptil6s helyi v6delem alatt

l.

) iinkorm6nyzati rendelet

5116

6pft6szeti tirtiks6geinek jegyz6ke

fejezet

Helyi teriileti v6delem alatt r{116 teriiletek a Szabrilyozisi terven szerepl6 helyi v6delemre
javasolt 6piiletek, helyi teriileti v6delmii ingatlanjainak teljes teriiletei, 6s a miieml6kek
telkei. (korrfbbi dtint6s alapjfn)

2. fejezet

A helyi teriileti v6delem alatt 6116 tertiletek t6rk6pi lehatiroldsa megegyezik a v6dett,
hagyominyt 6rz6 teriilet lehatfroklsft bemutat6 2. mell6klet 2. fejezet6ben szerepld
t6rk6pi lehatf ro16ssal.

3. fejezet

A helyi egyedi v6delem alatt
a

:1116

6rt6kek:

n6pi laktfhriz (80

hrsz)

teljes 6piilet

egyedi hetyi 6pit6szeti tirtiks6g
(6rt6kvizs gf lati dokumenticiti szerint)

2. mellekleta....12018.

(...

.....) cinkorminyzatirendelet

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat{roz6 tertiletek jegyz6ke

1. fejezet

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletek elnevez6se

a)

6s lehat{ro16sa

v6dett, hagyomdnyl orzo

tertilet
A teleptil6s tertilet6n 16v6, 6s a Szabiilyoz6si terven felttintetett mtiemldki orriksdg
valamely kateg6rit$abatartoz6 dptilet 6s a helyi egyedi v6delemre tervezett 6piiletek,
helyi tertileti vddelmti ingatlanj ainak telj es tertilete.

b)

jellemzo falusias tertilet
A szabitlyoz6si terv falusias lak6, 6s teleptil6skozpont vegyes teriiletei, kiv6ve a
v6dett, hagyom6nyt orzo tertiletkdnt kijelolt helyi v6delmri tertiletk6nt lehat6rolt
tertileteket.

c)

jellemz6 gazdasdgitertlet
A 04919 hrsz-ri major 6s a Kossuth Lajos utca v6g6n levo gazdasSgi teruletek

be6pit6sre nem sz6nt

d)

teriilet
A fenti kateg6ri6kba nem tartozo kiiltertiletek

2. fejezet

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatfroz6 teriiletek lehat{rolds6nak t6rk6pi bemutat{sa
tllr
il}sai!$
x}

6

Jelegzetes gazdasdgi terti let

6n6 ter0let

Be6pit6sre nem szAnt teriilet

teriilet

3. melldklet a ....12018.

(.......

) onkorm5ny zati r endelet

Frisitf sra, ntiv6nytelepit6sre j avasolt dshonos ntiv6nyek j egyz6ke
Lombos fafaiok
tudom{nyos (latin) elnevez6s

magyar elnevez6s

Acercampestre

mezeijuhar

Acerplatanoides

korai juhar

Acerpseudoplatanus

hegyi juhar, j6vorfa

Acertataricum

tatSr juhar, feketegyrini

Alnusglutinosa (allerg6n)

enyves dger,mdzg6s 6ger, berekfa

Alnusincana

hamvas 6ger

Betulapendula (allerg6n)

koz<ins6ges

Betulapubescens

sz6rris nyir, pelyhes

Carpinusbetulus

kcizrins6ges gyertyrin

Cerasusavium (Prunusavium)

vadcseresznye, mad6rcseresznye

Cerasusmahaleb (Prunusmahaleb)

sarjmeggy, ttirok meggy

Fagussylvatica

koz<ins6ges

Fraxinusangustifoliassp. pannonica

magyar kSris

Fraxinusexcelsior

magas k6ris

Fraxinusornus

virilgos k6ris, mannak6ris

Juglansregia

k<izrins6ges di6

Malussylvestris

vadalma

Padusavium

zelnicemeggy, m6jusfa

Populus alba *

feh6r ny6r, eztist nyiir

Populuscanescens *

sziirke nyilr

juhar

nyir, bibircses nyir

nyir

btikk

Populusnigra *

fekete ny6r, topolyafa, csomoros ny6r

Populustremula

rezgo

Pyruspyraster

vadkorte, vackor

Quercuscerris

csertdlgy, cserfa

Quercuspetraea (Q. sessilifl ora)

kocs6nytalan tolgy

Quercuspubescens

molyhos tdlgy

Quercusrobur (Q. pedunculata)

kocs6nyos tolgy, mocs6rt6lgy

Salix alba (allergdn)

feh6r

Salix fragilis

t6r6keny friz, cs<irege fiiz

Sorbusaria

lisztes berkenye

Sorbusaucuparia

madSrberkenye

Sorbusdomestica

h6zi berkenye, fojt6ska

Sorbustorminalis

bark6ca berkenye, bark6cafa

Tiliacordata (T. parvifl ora)

kislevehi h6rs

Tiliaplatyphyllos (T. grandifolia)

nagylevelu h6rs

Ulmusglabra (U. montana, U. scabra)

hegyi szil

Ulmuslaevis

v6nic szil, lobog6s szil, v6nicfa

Ulmus minor (Ulmuscampestris)

mezet szil, simalevehi mezei szil

nyir

fiz, eztst fljiz

Tiilevelfi faiok (feny6k)
tudomfnyos (latin) n6v
Juniperuscommunis

magyar elnevez6s
kciz6ns6ges bor6ka, gyalogfenyS

Lombos cseri6k

tudominyos (latin) n6v
Coluteaarborescens

maryar elnevez6s
pukkan6 dudaflirt

Cornusmas

hfisos som

Cornussanguinea

veresgyurti som

Crataeguslaevigata (C. oxyacantha)

kdtbibes galagonya

Crataegusmonogyna

egybib6s galagonya

Euonymuseuropaeus

csikos kecsker6g6

Euonymusveffucosus

bibircses kecsker6g6

Frangulaalnus (Rhamnus frangul a)

kutyabenge

Hippophaerhamnoides

homoktcivis

Loniceraxylosteum

tikrirke lonc, iikcirke

Prunusspinosa

kdk6ny

Rhamnuscatharticus

varjirtovis (benge)

Ribesuva-crispa

,<

Rosa canina

gyeptir6zsa

Salixcaprea

kecskefriz

Salixcinerea

rekettyefriz, hamvas friz

Salixpurpurea

csigolyafriz

Salixviminalis

kos6rk<it6

Sambucusnigra

fekete bodza

Sambucusracemosa* *

fiirtcis bodza

Spireasalicifolia

fiizlevelti gyiingyvesszo

Staphyleapinnata

mogyor6s h6lyagfa

Viburnumlantana

ostorm6nfa

Viburnumopulus

k6nyabangita

fiiz

nem ,,sz{iszds", him egyedek telepitdse javasolt csak
500 m felett javasolhat6 a telepitdse

**

Allerg6n ndv6nyfajok telepitdse kizir6lag kiiltertileten, beltertilettol 6s be6pit6sre
teri.ilettol nagy tiivolsiigra javasolhat6.

sz6nt

4. mell6kleta ....12018. (

..) onkorm6nyzati rendelet

A f6nyszennyez6s elkeriil6s6t szolg6l6 aj6nl6sok

El kell kertilni a hideg feher fenyri vil6git6st, amely 500 nanometemdl rtjvidebb
hull6mhossztsigu f6ny.t tartalmaz: Ennek megfeleloen 3000K alatti 6rt6k javasolt
a ktilt6ri vil6git6s szfnhom6rs6klet6re.
A vil6gitotestek emyilzese olyan legyen, hogy a f6n1't oda ir6nyitsa, ahol arra
sziiks6g van: Megfelelo emyozes esetdn a kibocs6tott f6ny't nem l6tjuk
kozvetlentil. A megfeleloen irdnyitott fdny nem jut a gyalogosok, j6rmrivezet6k
szem6be, az 6piiletek ablakai fel6 vagy 6ppen az egbolt iritnyiha. A f6nyeknek mdg dfszviliryitfs eset6ben is - lefel6 kell irtlnyulniuk. igy p6ld6ul a talajszintbe
6pitett f6nyvet6ket, melyek felfeld sug6roznak, el kell kertilni.
Az utcttka1 amennyire csak lehet egyenletesen, 6s amennyire csak lehet alacsony
intenzit6ssal vil6gitsuk meg: Vid6ki utakon a 0,3 cd/m2 f6nysrinis6g elegend6,
amely kb. 4 lux megvil6git6ssal eldrheto. (EU ritvil6git6si szabviny - EN13201 legalacsonyabb ritoszt6ly6nak megfelelo)
A kiiltdri vil6git6st a tdnyleges hasznftlat idejdhezjavasolt rgazitani. Este l0 6ra,
yagy 6jftl ut6n j6val kevesebb f6nyre van sziiks6g, ennek megfelel6en a
kozvllagitas f6nye cscikkenthet6. A megvil6git6si szintek ak6r 50 - 80 %-os
csokkent6se is lehets6ges. A nem kozcdhi vil6git6st teljesen ki kell kapcsolni, ha
nincs arra k<izvetlen sztiks6g.

Ezen eloir6sokat a vonatkoz6 szabvttnyok 6s jogszabtiyok figyelembe v6tel6vel
kell alkalmazni.

1

A

vonatkozd jogszabdlyok jegyzdke ds itt olkalmazott rdvidftdsek

Ttirv6nyek
v6delmdrol sz6l6 2016.6vi LXXN. torv6ny

Tktv

a teleptildsk6p

Etv

az epitett kornyezet alakitdsitrol 6s v6delm6r6l szol6 1997. evi LXXVIII.
torv6ny
a vil6g6roks6grol szolo 2011. 6vi LXXVII. tcirvdny
a

kultur6lis 6rdks6g v6delm6rol szol6 2001. 6vi

LXN. torv6ny

Ket.

a kozigazgat6si hat6s6gi elj6r6s 6s szolg6ltat6s 6ltal6nos szab6lyair6l szol6

Akr

2004.6vi CXL. trirv6ny
az iitalfinoskozigazgat6si rendtart6sr6l sz6lo 2016.6vi CL. torv6ny
ajogalkot6sr6l sz6l6 2010. evi CXXX. tdrv6ny

Vdgrehaj tf si rendeletek

Tr.

a teleptil6sfejleszt6si koncepci6rol, az integr6lt teleptl6sfejlesztesi strat6gi6r6l
6s a teleptildsrendez6si eszkozokrol, valamint egyes teleptildsrendez6si saj6tos
jogint6zm6nyekrol sz6l6 3 1412012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a kultur6lis 6roks6g v6delm6vel kapcsolatos szab6lyokr6l sz6lo

49612016.

(XII. 28.) Korm. rendelet

Rr

a teleptil6sk6p v6delm6r6l szol6 torv6n), rekl6mok kozz5tetelevel kapcsolatos
rendelkezdseinek vdgrehajt6sitrol szolo 10412017 . (IV. 28.) Korm. rendelet

Rkr

a rekl6mt6blS'k, rekl6mhordoz6k 6s egydb rekl6m c6hi berendez6sek k<izutak
melletti elhelyez6s6nek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 22412011. (X. 21.) Korm.
rendelet
a ttlekoz6d6st segito jelz6st megjelenit6 rekl6mcdhi eszkiizok kozutak melletti
elhelyez6s6nek rdszletes szabtiyair6l sz6l6 42112015. (XII. 23.) Korm.
rendelet

az orszitgos teleptildsrendezdsi 6s dpftdsi kdvetelm6nyekrol sz6lo
(XII.20.) Korm. rendelet
a jogszabdlyszerkeszt6srol sz6lo 6112009.
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(XII.

14.) IRM rendelet

25311997

Llt

tLul4A.U]

K6nvisel6-testiilet6nek
Cserhitszentivin Ktizs6s 6n
s/2018. (Vr.s.) tinkorm6nvzati rendelete
a telepiil6sk6p v6delm6rtil
Cserh6tszerrtivrln kozs6g Onkorm6nyzatbnak K6pviselo+esttilete a telepiil6sk6p v6delmdrol szolo 2016.
6vi LXXIV. trirv6ny 12. $ (2) bekezd6s a)-h) pontjaiban foglalt felhatalmaz6s alapj6n, azAlaptorv6ny
32. cikk ( I ) bekezd6s a) pontj6ban foglalt feladatkor6ben elj6rva, az alirbbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
B EVEZETd

l.

RENDE LKEZES EK

A rendelet c6lja, hatilya

6s 6rtelmez6 rendelkez6sek

1.S

(1)

A

rendelet c6lja CserhiltszentivSn kozs6g sajtitos telepiil6sk6p6nek tilrsadalmi bevoniis 6s
konszenzus eltaltort6no v6delme 6s alakit6sa
- a helyi 6pit6szeti oroksdg tertileti 6s egyedi v6delem (a tovdbbiakban: helyi v6delem)
megl'tatiroz6s6val, a vddett6 nyilvSnft5s a v6delem megszlintet6s szabiilyoz6sSval;
- te I epiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 terii letek meghat6 r ozisbv al;
- te I epii I 6sk6p i kovete I m 6nyek me ghatir ozris6val ;
- te I epti I 6sk6p-6rv6nyes itd s i e szkozok szab 6ly ozistx al,
- telepi.il6skdpi onkorm6nyzati t6mogatrisi 6s osztcinzo rendszer alkalmaz6siival.

(2)

A helyi vddelem c6lja a telepiilds teleptil6sk6pe

6s t<irtdnelme szempontjdb6l meghat6roz6
jellegzetes
karakter6nek a jovS nemzeddkek
a
vddelme,
drt6kti
elemeinek
kiemelked6
6roks6g
6pit6szeti
szamir a to rt6no m eg6vilsa.
A helyi v6delem alatt 6116 lpiteszeti oroks6g a nemzeti krizris kulturr{lis kincs rdsze, ezdrt fenntart6sa,
v6delmdvel osszhangban ldvo haszniilata 6s bemutat6sa koz6rdek.
Tilos a helyi v6dett 6pit6szeti oroks6g elemeinek veszllyeztet6se, megrong5liisa, megsemmisit6se.

(3)

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletek megiillapftSsrinak c6lja a teriiletekjellemzo,
6rt6kes telepiildsk6pi megjelen6s6nek megorzdse, a tervezett 6pftkez6sek meghat6roz6 tertiletek
javft6sa,
-iellegzetessegeihez t<irt6no illeszked6s6nek elosegitdse, az 6pitett kornyezet minos6g6nek
tov6bb5 az epitett 6s term6szeti kornyezet harm6ni6j6nak megteremt6se.

(4)

A rendelet hat6lya kiterjed Cserh:itszentivr{n

(s)

E rendelet alkalmazisiban haszn5lat fogalmak es magyarizataik:
a)

k<izsdg teljes igazgat6si teriiletdre

v6dett telepiil6sszerkezetii terillet (helyi teriileti vddelem): a k6pviselo-testtilet 6ltal vddett6
nyilv6nitott telepiil6sr6sz (telekstruktfira, utcavonal-vezetds, utcak6p, vagy utcak6p rdszlet),
aholteriileti lpiteszeti kovetelm6ny lehet a be6pft6s eryeditelepitdsi m6dja, a bedpit6si m6d, a
be6pit6s jellemzo szintszima, vagy az dpiilet legmagasabb pontja, a kerti 6pitm6nyek-,
m[itiirgyak-, kerft6sek kialakit6sa, tov6bb6 a koztertilet-alakit5si terv kdtelezetts6ge.

(helyi tertileti v6delem): a k6pviselo-testtilet 6ltal v6dett6
egyedi
teriileti epitdszeti kovetelm6ny lehet az 6pitmdnyek,
ahol
teleptildsr6sz,
nyilvrlnitott
sajrltos 6pitm6nyfajtSk 6s mtit6rgyak anyaghaszn6lata 6s elhelyez6se, az 6piiletek
tomegformSl6sa (megengedett legnagyobb sz6lessdgi 6s hosszanti m6ret, vagy ezek arinya,
tetozet kialakft6si m6dja, tetogerinc6nek a telek homlokzat5hoz k6pest meghatirozott ir6nya,
tetofel6pitmdnyek), az 6ptiletek homlokzati kialakft6sa (homlokzati architektrira,
homlokzattagoLls, nyil6srend, nyilSsosztrls, diszek, tagozatok, kieg6szito elemek, egy6b
mtiszaki berendez6sek homlokzati elhelyezhetos6ge), ds a zoldfeltiletek kialakit6sa (fas sz5r0
nov6nyfajok telepithetos6ge, telepiil6skdpi illeszked6se, a zoldfeliileten elhelyezheto kerti
6pitm6nyek 6s burkolatok teleptil6sk6pi illeszked6se), rekl6mhordoz6k elhelyezhetos6ge.

b) vddett telepiil6skarakterii teriilet

I

c)

v6dett egyedi 6pitdszeti vagy term6szeti 6rtek (helyi egyedi vddelenr): a k6pviselo-testtilet illtal
v6dett6 nyilv6nitott 6pitm6ny (6piilet, 6piilet belso kialakit6s), 6pitmdnyrdsz (6piiletr6sz), (vagy
anyaghaszn{.lat, tomegform6l6s, homlokzati kialakit6s), t6j- 6s kert6pit6szeti alkot6s, egyedi
trlj6rt6k, nov6nyzet (helyi term6szetv6delmiteriilet), szobor, k6pzomriv6szeti alkot6s, utcabttor,
valamint az iitaluk 6rintett telek eg6sze, vagy telekr6sze.

d)

a megfelel6 szakkepzetts6ggel rendelkezo szemdly(ek),
szervezet(ek) r{ltal k6szitett olyan 6rt6kvizsg6lati dokumentrici6, amely felt6rja 6,smeghatirozza
a telepiil6s szempontjiib6l hagyom6nyt orzo, az ott elt 6s 615 emberek, kozoss6gek munk6j6t 6s
kultfr6j6t ttikroz6 sajritos megjelendsii, a telepiildsk6pet meghatirozo epiteszeti 6s t6ji 6rt6keket,
amelyek v6delemre 6rdemesek. A vizsgrilatnak tartalmaznia kell a v6delemre javasolt 6rt6k
tort6neti, miiszaki, esadtikai, termdszeti jellemzoit.

e)

v6dett 6rt6k k6rosodiisa: minden olyan esem6ny, beavatkozris, amely a v6dett 6rt6k teljes vagy
r6szleges megsemmisiil6s6t, karakterdnek elonyelen megviiltoztatasfit, 6ltal6nos eszt6tikai
6rt6kcsokken6st eredm6nyez.

0

arculati jellemzo: a telepiil6si kornyezet vizu6lis megjelen6s6t meghatiirozo lellemzo, amely
lehet kulturrllis, l6pt6kbeli, formai, anyaghasznitlati (kozvetitetterzet) 6s minos6gi (stilus);

g)

ceger: valamely mestersdgre vagy tevdkenysdgre utal6 t6rgyat, figur6lis elemet, cimerszeni
6br6t tartalmaz6 6pii letta rtozek;

h)

egydb miiszaki berendez6s: 6piiletre szerelt miiszaki eszkoz, betiikbol elhelyezett felirat;

i)

teleptildsk6p: a telepi.il6s vagy telepiildsr6sz epitett 6s term6szeti kornyezet6nek vizu6lis

6rt6kvizs96lati dokument6ci6:

megjelen6se;

j)

telepiildskdpi szempontb6l meghat6roz6 teriilet:jellegzetes, 6rt6kes, hagyom6nyt orzo epiteszeti
arculatot, telepiil6skaraktert hordozo vagy meghatiroz6 telepiil6s, vagy egy teleptil6s ilyen

jellemzokkel bir6 lehat6rolhat6 telepiil6sr6sze;

k) Citylight form6tumfi

eszkciz: olyan fiiggSleges elhelyez6sti berendez6s, amelynek mdrete
hozzinetllegesen 1 18 cm x 175 cm es hozzivetolegesen 2 negyzetm6ter lilthat6, papiralapri
reklilmkozzdt6telre alkalmas feltilettel vagy 72"-90" k6p6tl6jri, 16:9 arinyi,6116 helyzetri
digit6lis kijelzovel rendelkezik;

l)

CityBoard form6tumri eszkoz: olyan 2,5 m6tertol 3,5 mdter magass6gri k6t Libon 6116
berendez6s, amelynek m6rete 7-9 negyzetm6ter, l6that6, papir- (vagy f6lia-) alapri, nem
ragasztott, hAtu116l megvikigitott reklitmkozz6t6telre alkalmas, h6ts6 f6nyforrris 6ltal
megvilSgitott feliilettel, vagy ilyen m6retri digit6lis kijelzovel rendelkezik;

m) funkcion6lis c6lokat

szolgSl6 utcabfitor: olyan utasv6r6, kioszk 6s informiici6s vagy m6s c6lf

berendezds, amely l6tesitds6nek c6lj6t tekintve elsodlegesen nem reklilmkozz6tdtelre, hanem az

adott tertileten tdnylegesen felmeriilo, a berendez6s funkci6j6b6l ad6d6 lakoss6gi ig6nyek
kiel6git6s6re szolgril

;

n)

c6lf berendez6,s: az onkorm5nyzati hirdetot6bla, az onkorm6nyzati faliijsilg, az
inform6ci6s vitrin, az fitbaigazit6 hirdetmdny, a koz6rdekii molin6, valamint a Citylight
formritumfi eszkoz 6s CityBoard formStumt eszkoz;

o)

koz6rdekii molin6: olyan, elsodlegesen a telepiil6s 6let6nek valamely jelentos esem6ny6rol val6
koz6rdekii tilekoztatdst tartalmaz6, nem merev anyagb6l k6sztilt hordoz6feliiletii hirdetm6ny,
amely falra vagy mris feltiletre, illetve k6t feltilet kozott van kifeszitve oly m6don, hogy az nem
kepezi valamely 6pitm6ny hom lokzat6nak tervezett 6s en ged6 ly ezett r 6szdt.
koz6rdekii reklimfeliilet: olyan rekl6mhordozo vagy rekl6mhordozot:uirt6 berendez6s, amelyen
a rekliim kozzetetele m5s, egy6b c6l[ berendez6s kozteriileten val6 l6tesit6sdre, fenntartiis6ra

p)

inform6ci6s

2

tekintettel kdz6rdekbol biaositott, 6s amely ezen egyeb c6lt berendezdstol elkiiloniilten kertil
elhelyezdsre;

q) mris c6lrl berendez6s: [az rinkorminyzat szabiiyozitsi

sz6nd6k6t6l fiiggo tartalommal kell
meghatiroznil pl. a pad, a ker6kp5r6llv6ny, a hullad6kgy[ijto, a telefonftlke, a rekl5mfeltiletet
is tartalmaz6, koztertilet ft16 nyril6 rimy6ko16 berendezds, korl6t 6s a kozteriileti illemhely

r)

onkorm6nyzati falirijsrlg: az cinkorminyzat iiltal a lakoss6g t6jdkoztat6sa c6lj6b6l l6tesftett 6s
fenntaftott, elsodlegesen az onkorm6nyzat testtiletei, szervei, tiszts6gviseloi tev6kenysdgdrol a
lakoss6got tilekoztato berendez6s, mely az onkorm6nyzat m[ikod6s6t szolg6l6 6pi.iletek
homlokzat6n keriil elhelyez6sre 6s mely a kozdrdekii tilekoztatisi c6lt meghalad6an rekl6mok
kozzetdtelere i s szol grilhat;

s)

onkorm6nyzati hirdetot6bla: az onkormSnyzat iital a lakoss6g tilekoztatisa c6lj5b6l l6tesftett 6s
fenntartott, elsodlegesen a telepiil6s 6lete szempontjrib6l jelentos inform6ci6k, k6zlem6nyek,

trlj6koztat6sok, igy kiilonosen a teleptilds 6let6nek jelentos esem6nyeivel kapcsolatos
informrici6k kozzetetelere szolg6l6, kozteriileten elhelyezett thbla, mely a koz6rdekii
tilekoztatisi c6 lt m egh al ad6an rekllmok kozzetetel ere i s szo g6lh at;
I

t)

ttbaigazit6 hirdetmdny: kozdrdekii inform6ci6t nyfjt6 olyan kozteriileti jelz6s, amelynek
funkci6ja idegenforgalmi eligazit6s, kozoss6gi kozleked6si szolgriltat6sr6l t6j6koztatis, vagy
e gy6b kriz6rdekti til ekoztatbs;

II. FEJEZET
A HELYI VEDELEM

2.

A helyi v6delem feladata, 6ltal6nos szabilyai, tinkormfnyzati ktitelezetts6gek
2.S

Helyi v6detts6g keletkez6se

(l) A helyi v6detts6g al6 helyez6srol,

6s megsziin6se

illewe annak megsziin6sdrol a k6pviselo-testiilet

ezen

rendelet6vel dcint.

3.$

(1) A helyi

v6detts6g al6 helyezdst, illewe annak megsziintet6sdt b6rmely, a partners6gi rendeletnek
megfelelo term6szetes vagy jogi szem6ly ir6sban kezdem6nyezhet| erre telepi.il6srendez6si eszkoz
oroksdgv6delmi hat6stanulm6nya, vary on6l16 6rt6kvizsg6lat is javaslatot tehet.

(2) A kezdem6nyez6snek tartalmaznia kell:

a)

egyedi 6pitm6nyek 6s term6szeti drt6kek eset6n:
- a v6dendo 6rt6k megnevez6s6t, sztiks6g eset6n koriilhat6rol5s5t,
- a pontos helyi megjelol6s6t (utca,hizszhm,helyrajzi szfim,6ptilet-, illetve telekr6sz),
- a vddendo 6rt6k rovid lefr6s6t, dokument6lSsSt (irodalom, fot6k),
- a kezdem6nyez6s indokl6sSt,

b) teleptil6sszerkezet, telepi.il6skarakter v6delemre javasolt
- a v6dendo teriilet megnevez6s6t,
- a v6dendo tertilet kortilhat6rol6srlt,
- a v6dendo 6rtdk rovid leir6s6t, dokument6l5s5t,
- a kezdem6nyez6s indokl6sSt.

tertilet esetdn:

4.$

(1) A v6delemmel

kapcsolatos dont6s elok6szit6s6rol afoepitdsz gondoskodik.
3

(2) A v6dett6 nyilvrinftrishoz vagy annak megsziintetdsehez

elSzetes 6rt6kvizsg6lati dokument6ci6t kell

k6sziteni, amelyhez:

a)

be

b)

tov6bbri a v6dendo 6rt6k jelleg6tol fiiggoen a mtieml6kv6delmi, a term6szetv6delmi, a r6g6szeti
szakhat6s6g, valamint a szak6rtSk v6lem6ny6t.

kell szerezni

a drjnt6st elok6szit6 telepiil6si fodpitesz szakv6lem6ny6t,

(3) A v6dette nyilvdnitirshoz, illetve annak megsziintet6sdhez be kell szerezni a teleptil6si fo6pit6sz
v6lem6ny6t.

@) Az elok6szit6shez be kell szerezni az erintett ingatlantulajdonosok, 6s a partners6gi rendelet szerinti
6rdekeltek

rll

l6spontj 6t.

(5) A helyi v6detts6g ali helyez6si, illetve annak megsziintet6sdre iriinyul6
6rdekelteket 6rtesfteni kell

eljSrSs megindft6s6rol az

:

a) az egyedi 6rt6kre vonatkoz6 kezdem6nyez6s esetdn az 6rtesft6st az lrdekeltnek iriisban
k6zbesiteni kell,

b)

a teri.ileti 6rt6k eset6n az 6rtesft6s tort6nhet

c)

ahasznfio 6rtesit6se

d)

a

kizir6lag

a helyben szok6sos kozzd

tetellel,

tulajdonos [tj6n tort6nik,

amennyiben az 6rdekeltek felkutat6sa arinytalan neh6zs6gekbe iitkcizne, az 6rtesit6stiket akozze

t6tellel megtort6ntnek kell tekinteni.

(6) A v6detts6ggel kapcsolatos javaslatot
m6don 30 napra kozzd kell tenni.

(7)

(I

-

az errol sz6l6 dont6st megelozoen

-

a helyben szokSsos

A

kozz6 tdtel idotartama alatt a javaslat es az ertekvizsgSlati dokument6ci6 megtekint6s6t a
telepi.il6sen biztositani kell.
s.s

) A helyi

vedetts6g elrendel6s6rol 6s megsztintetds6rol a 6. $.-ban foglaltak szerint 6rtesiteni kell:

a) az 6rdekelteket,
b) az illet6kes Foldhivatalt,
c) az illet6kes 6pft6stigyi hat6s6got,
d) tertileti v6delemn6l az 6rdekelt kozmtiveket
6.$

(1) A helyi v6delem al6helyez6s, illetve

annak megsztintet6s6nek a t6ny6t azingatlan-nyilv6ntart6sba

be kell jegyezni.

(2)

A helyi vddelem fennrill6s6nak t6ny6t

,,A

a hivatalos

Cserh6tszentivSn kozsdg Onkormiinyzata

helyszinrajzon fel kell tiintetni azalihbiak szerint:

sz. rendelete alapjSn v6dett telepi.il6si

6rtdk."

(3) A helyi

v6delmet a Helyi Epft6si Szabirlyzatban 6s a Szabfilyozitsi Tervben
a rendeletben utalni kell

(4) Az

fel kell tiintetni, 6s erre

ingatlan-nyilv6ntart6si, illetve -helyszinrajzi bejegyzdsrol a jegyzo gondoskodik, a dont6st
koveto 15 napon beliil.
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(5) A bejegyzds esetleges

elmarad6sa a v6detts6g

hatiiyitt nem drinti.

3. A tertileti v6delem meghatfrozisa

7.S

(1) A tertjleti v6delem

a telepiil6s jellegzetes, 6rt6kes, hagyom6ny.t orzo, vddett telepiil6sszerkezet6re,

telekstruktririlira, utcavonal-vezetds6re, utcak6p r6szletdre, tov6bbrl teleptil6s- ds t6jkarakter elemeire
vonatkoz6, az l. mell6klet 1. fejezet6ben meghathrozotl helyi teri.ileti v6delmri teleptil6sszerkezetre ds
telepiil6skarakterre terjed ki.

(2) A teriileti

vddelem az lrintett ltildr6szletek eg6sz6re, vagy r6sz6re terjed ki, az 7. szirmt mell6klet

I . fej ezet6ben meghat6ro zol1.ak szerint.

3.

Az egyedi v6delem meghatirozisa

8.$

(1) Az egyedi v6delem a telepiil6s jellegzetes,

6rt6kes, illetve hagyomrinyt orzo epiteszeti arculat6t,

telepilldskarakterdt meghatiroz6, az L mell6klet 3. fejezetdben meghat6rozott 6pftm6nyekre,
alkalmazott anyaghaszniiatra,tomegform6l6sra, homlokzati kialakitilsra,til- 6s kert6pitdszeti alkot6sra,
egyedi t6j6rtdkre, nciv6nyzetre, szoborra, k6pz6mtiv6szeti alkot6sra, utcabfitorra terjed ki.

(2)
3

Az egyedi vddelem az erintelt foldr6szletek eg6szdre, vagy r6sz6re terjed ki, az l. sz6mt melldklet

. f ej ezteben m e gh at6ro zottak szeri nt.

5. Az egyedi v6delemhez kapcsol6d6 tulajdonosi ktitelezetts6gek

e.$

(1) Az 1. melldklet 3.

fejezeteben szereplo, helyi egyedi v6delem alatt 6116 epiteszeti <iroks6get a
tulajdonos koteles j6karbantartani, rlllapot6t meg6vni, a haszn6lat nem vesz6lyeztetheti az adott
epiteszei orriks6g fennmarad6s6t.

(2) A helyi v6delem alatt rill6 elemet nem vesz6lyeztetheti, teleptil6sk6pi vagy miiszaki szempontb6l
k6rosan nem befoly6solhatja az adott 6pit6szeti <iroks6gen vagy kiizvetlen kornyezet6ben vdgzetl
6pit6si tev6kenysdg, tertilethaszndlat.

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

(4) A v6dett 6pitmdnyen

rij parapet

el

konvektor, klfmaberendez6s, napkollektor vagy napelem

kozteriiletrol is Lithat6 egys6ge nem helyezheto el.

(5) A v6dett dpitm6nyen

antenna, hirkozl6si egys6g nem helyezheto el.

(6) V6dett dpitm6ny teljes bont5sa csak a v6delem megsziintet6se utdn enged6lyezheto. A vddelem
megsziintet6sdnek, vagy r6szleges bont6s enged6lyezds6nek felt6telek6nt az eWes 6ptiletr6szeknek,
tartozdkoknak, az [j 6piiletbe (6piileteibe) tcirtdno be6pit6se vagy azok meg6rz6se eloirhat6.
Mfieml6kkd nyilv6nftSs esetdn a helyi egyedi v6delem megsztintetheto.

(7) Vddett nciv6nyzet kiv5gSsa csak a v6delem megsz[in6sdt kovetoen, illetve a nov6nyzet kipusztul6sa
eset6n, tov6bb6 kozvetlen 6let- vagy balesetvesz6lyes helyzet megsziintet6se 6rdek6ben
enged6lyezhet6. A vddett nov6nyzet kipusztulisr{t kert6szeti szakvdlemdnnyel kell igazolni.

III. FEJEZET
5

A TELEpULEsxzpt

szerupoxrrot wcrutrinozo rnniLprnr

6. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletek megillapitisa
10.s

(1) A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletek (ellegzetes, 6rt6kes, hagyomrinyt orzo tov6bb5 v6dett - 6pit6szeti arculatot, teleptil6skaraktert hordozo yagy meghat6roz6 telepiil6sr6szek) a
kovetkezok (lehat6rol6st l6sd a 2. mell6klet

a)
b)
c)

v6dett, hagyomrinyt orzo tertilet
jellemzo falusias tertilet
jellemzo gazdasdgi terlilet

d)

bedpit6sre nem sz6nt teriilet

l.

fejezetben):

IV. FETEZET
A TELEPOLESKEPI KOVETELMENYEK

7.

Epitm6nyek anyaghaszn iiatilra vonatkoz6 6ltal6nos 6pit6szeti ktivetelm6nyek
11.S

(1) A telepiil6s igazgatdsi tertlet6n - a jellemz6 gazdasiryi tertilet 6s a be6pit6sre nem sz6nt tertilet
kiv6tel6vel - koz6piiletek 6s lak66piiletek teljes feli.ilet6n faburkolatri homlokzatot alkalmazni tilos.

(2)

A telepiil6s igazgatisi teri.ilet6n- a jellemzo gazdasiryi tertilet kiv6tel6vel- f6m-, mtianyag-, pala6s csempeburkolatir hom lokzatot alkalmazn i ti los.

(3) A telepiiles igazgatirsi tertilet6n,koz6piileten 6s lak66piileten hull6mpala-, bitumenes hull6mlemez-,
6s te lj e s fel

8.

i.i

I

eten flmszerkezetri tetoh

6j al

6st al kalmazn i ti

I

o s.

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletekre vonatkoz6 teriileti 6pit6szeti
ktivetelm6nvek
12.S

1) A v6dett, hagyom6nyt

6rzo tertileten a be6pit6s telepit6si m6dja csak a kialakultnak megfelelo lehet:
az 6pi.ileteket a jellemzo oldalhat6rra, a kialakult be6pftett telekhatrir ment6n kell 6piteni.
(

(2)

A v6dett, hagyomrinyt 6rzo teriileten a kialakult dpitm6nymagass6got kell megtartani.

(3) A vddett, hagyom6nyt

orzo teriileten l6vo koztertiletekre krizteriilet-alakitrisi terv k6szitendo.

(4)

A v6dett, hagyomilnyt orzo teriileten a kerit6sek ftirdszelt l6ckeritdsek lehetnek, srjt6tbarna szinnel,
sziiks6g eset6n ko li$azattal, a hagyomrinyos fagy6l16 andezit k6b6l, fugirzva.

9.

A teleptil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletekre vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti
ktivetelm6nyek
13.$

6

(l)

A v6dett, hagyomrinyt orzo teriileten az 6piiletek tetoform6ja illeszkedjen a hagyomiinyos 6piiletek
tetoforrn6jrihoz, tetofel6pitrn6ny, 6s tetosikb6l ki6ll6 tetoablak ndlkiil, hagyomSnyos tet6hajhisszoggel.

(2) A vddett, hagyomSnyt orzo teriileten a tetofedds anyaga 6getett

agyag legyen, hagyom6nyos szinben.

(3) A v6dett, hagyomilnyt

orzo tertileten az 6piiletek hagyom6nyos nyil6srendje (nyil6s 6s falfeliilet
arilnya, nyil6sok arrinyai) 6s nyfl6soszt6sa (tivegosZ6sa), valamint homlokzati tagozatai 6s dfszit6sei
megorzendok, illetve a hagyom5nyos m6don alakftand6k ki.

(4) A falusias

lak6 teriileten az 6piiletek homlokzati falfeli.ilete vakolt legyen, feh6r szinnel, vagy a flold

szfnek (s6rga, drapp, barna) halv6nyabb itmyalataival.

(5) A v6dett, hagyomrinyt

orzo tertileten az egyeb miiszaki berendezdsek (parabola antenna, napelem,

napkollektor, klima ktilt6ri egys6g, stb.) az utcai- 6s az oldalhomlokzaton nem helyezhetok el.
(Lehetosdg szerint a h6ts6kert feloli mel l6k6pitm6nyeken elhelyezhetok)

(6) A telepiil6s tertilet6n javasolt

a

3

.

szimi mell6kletben felsorolt oshonos nov6nyek telepit6se

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

(l)

A helyi v6delemii teriileten a felszfni csapaddkviz

elvezetok burkolata 6s kapubej6r6 hidak

oldalfalai csak a helyi hagyomiinyos fagy6116 andezit k6b6l, vagy azzal harmoniz6l6 szfn[i egy6b
fagy ii16 kobol 6piilhetnek, fugbzv a.

(2) A helyi vddelem alatt iil6 6piilet (6pitmdny) 6talakit6s

sorSn az 6piilet tomeg6t, homlokzat6t,

anyaghaszndlatifi,jellegzetes formai kialakit6s6t a falfeliiletek ds nyil6szirok arinyitt megv6ltoztatni
nem lehet. A homlokzati diszito-elemeket (fa faragvirnyok, gipszek, tagozatok, mozaikok, festett

diszft6sek, szobrok, egy6b 6rt6kek)

meg kell orizni. Meg kell orizni az

eredeti

6piil etki eg6szitoket.(korl6tok, bel s5 nyilSs zbr 6k, kapuk, stb.)

(3)

A helyi v6delem al6tartozo 6piilet nem bonthat6 el (csak 6letvesz6ly eset6n).A miiszaki okokb6l
szi.iks6gess6 v5l6 bontSs eset6n az 6ptiletrol felm6rdsi dokument6ci6t 6s fot6kat kell k6sziteni, ennek

archiv6l6sSr6l gondoskodni kell.

ll.

Az egyes sajitos 6pitm6nyek, miit6rgyak elhelyez6se

ls.s

(1) A teljes teleptil6s ellSt6sdt

biaosit6 felszini energiaell6t6si 6s elektronikus hirkdzldsi saj6tos

6pitm6nyek, mtitiirgyak elhelyez6s6re alkalmas tertilet a kiiltertilet, 6s a belteriileti
terv szerinti - kozlekeddsi 6s kdzmtitertiletek.

-

telepill6srendez6si

(2) A teljes teleptil6s ell6t6s6t biaosit6

felszini energiaellSt6si 6s elektronikus hfrkozl6si saj6tos
alkalmas
teriiletek a belteriiletek - telepiil6srendezdsi terv
nem
miit5rgyak
elhelyez6s6re
6pitm6nyek,
szerinti - be6pit6sre sz6nt teriiletei.

(3) A teleptil6s teljes tertiletdn az utcan6v t6bl6k, es az eligazit6 t6bl6k

egys6ges,

telepi.il6sk6pbe illeszkedo kialakit6ssal l6tesiilhetnek, a vonatkoz6 eloir6sok szerint.

7

fa

alapanyagir,

(4)

A telepiil6s teljes teriilet6n alkalmazni kell a f6nyszennyez6s megakadiiyozitsitra vonatkoz6

4

szitmt mel l6kletben foglalt aj5nl6sokat.
12. Rekkimok elhelyez6s6nek 6ltal6nos

szabilyai ktizteriileten
magdnteriileten

t6s

a ktizteriilet16l l:ithat6

16.S

A teljes kozigazgatirsi tertileten tiltott valamennyi e rendeletben, a telepiil6sk6prol sz6l6 torv6nyben (a
tov6bbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazrisa alapj6n kiadott, a teleptil6sk6p v6delm6rol sz616
torv6ny rekl6mok kozzetetelevel kapcsolatos rendelkez6seinek v6grehajt6s6r6l sz6l6 10412017. (lV.
28.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szab6lyozott rekl6m kozzetetele.

17.

(1)

S

Rekl6mhordoz6k elhelyez6,se a hagyomSnyosan kialakult telepiil6sk6pet nem villtoztathatja meg

h6tr6nyosan.

(2) A telepiil6s tertilet6n az 6piiletek

tetozeten reklilmhordoz6k, fenyrekl6mok nem helyezhetok el.

(3)

Rekl6mc6lti 6pitm6ny, rekliimhordoz6, rekl6mnak minosi.ilo falfestds, felirat, plak6t helyi egyedi
v6delem alatt6,116 dptileten, illetve azelotte ldv6 kozteriileten nem helyezheto el.

(4) A helyi v6delmti terlileten rekl6mhordozo az eptletek utcai homlokzat6n
kiv6tel6vel

-

nem helyezheto el.

-

6pit6si rekl6mh6l6

(5) Mag6ntulajdonban 6116 ingatlanon elhelyezett rekl5mhordoz6 a telekhatrirt nem keresztezheti
ktizvetleniil a telekhat6ron nem helyezheto el.

6s

(6) Funkcionrllis c6lf utcabritoroktol szimitva, egy adott ritszakasz menetir6ny szerinti azonos oldal6n
otven m6teren beli.il tov6bbi rekl6mhordoz6 nem helyezheto el. A tilalom nem vonatkozik a
reklitmkozz6t6telre nem haszn6lt inform6ci6s c6l[ berendezdsekre, funkcion5lis c6hi utcabfitorokra,
koz6rdekti rekl 6mfeliil etre, tov5bb6 az 6pitdsi rekllmh6l 6ra.
(7) Rekl6mhordoz6 megvil5gft6sa c6lj6b6l kizir6lag80 lumen/Watt m6rtdket meghalad6 hatdkonys6gri,
statikus meleg feh6r szinti fenyforr6sok haszn6lhat6k.

(8) Rekl5m anal6g 6s digit6lis feltileten, 6lland6 6s v6ltoz6 tartalommal is kcizz6teheto.

(9) A koz6rdekii molin6, az epitesi rekLimh6l6 6s a kozteriilet fol6 nyril6 6rny6kol6 berendez6s
kiv6tel6vel molin6, ponf/a vagy h6l6 rekl5mhordozokent, rekl6mhordozottarto berendez6sk6nt nem
alkalmazhat6.

(10) A telepiilds tertilet6n CityBoard form6tumri

eszkoz, tov6bb6 a beltertileten

Citylight form6tumLi

eszk6z nem helyezheto el.

13. Reklrim kdzz0t6tele a telepiil6sk6pi szempontb6l

meghatiroz6 teriileteken

18.$

(l) A vddett, hagyomrlnyt
kizirolag-

(2)

A

orzo tertileten rekliim ktSzzdtdtele, illetve rekliimhordoz6k elhelyezdse
-funkcion6lis cdlokat is szolg6l6 utcabftor alkalmazisival lehets6ges.

6s legfeljebb 3 db

falusias lak6tertileten rekl6m, legfeljebb

rekl6mhordo z6t tarto berendez6s elhelyezheto.

8

I

m2 teriiletii rekl6mhordoz6 feliilettel, illetve

(3) Nem helyezheto el rekl6mhordoz6, rekl6mhordozot tarto berendez6s a helyi teriileti v6delem alatt
6l16 tertileteken.

14.

A funkcionilis c6lokat szolg:il6 utcabritorokra vonatkoz6 szabilyok

le.$
(2) A v6dett, hagyom5nyt orz6 teri.ileten ldtesitett funkcion6lis c6lri utcabritor

eset6n

kizirolag

az

utcabfitor erre kialakitott feliilete veheto ig6nybe reklirmkozz6t6tel c6lj6b6l.

(4) A funkcion6lis c6l0 utcabritoron rekl6mhordoz6t tart6 berendezds - az utasvdr6ban elhelyezett
legfeljebb I m2 teriiletti rekl6mhordoz6 feli.ilet[i rekl6m kivdtel6vel - nem helyezheto el.

(4) A

funkcion6lis c6lokat szol9616 utcabftork6nt l6tesitett inform6ci6s

c6lI

berendez6s

reklilmkozz6t6telre alkalmas feltilet6nek legfeljebb k6tharmad6n tehetS kozze rekl6m. A m5s c6li
berendezds rekliimc6lra nem haszn6lhat6, kiv6ve a koaeriilet fol6 nyfl6 6rny6kol6 berendez6s eset6n,
amelynek e96sz feliilete hasznosithat6 rekl6mc6lra.

15. Egyes utcabritorok elhelyez6s6re vonatkoz6 kiiltinleges szab6lyok

20.s
(1) A telepi.il6s kozigazgatilsi tertiletenkizbrolagolyan utasvrir6 l6tesitheto, amely megfelel
jogszabSlyok szerinti techno169iai felt6teleknek.

a

vonatkoz6

(2) A telepiil6s kozigazgatiisi tertilet6n kozmtivelod6si c6lir henger alakfi hirdetooszlop nem l6tesitheto.

(3) Inform6ci6s c6hi berendezds az alilbbi gazdashgi reklilmnak nem minostilo koz6rdekti informici6
kozl6s6re l6tesitheto:

a)
b)
4

d)
e)
"f)

az onkorm5nyzat miikodds kor6be tartoz6 informSci6k;
a teleptilds szempontj6b6l jelentos esem6nyekkel kapcsolatos inform6ci6k;

a telepill6sen el6rheto szolgSltatrlsokkal, tigyint6z6si lehet6s6gekkel kapcsolatos trij6koztat6s
nyrijt6sa;

idegenforgalmi 6s kozleked6si inform6ci6k;
a tSrsadalom egeszetvagy szdles r6tegeit 6rinto, els6sorban

6llami informSci6k;
tovSbbi, gazdasigi rekliimnak nem min6siilo k<iz6rdekri inform6ci6k

(5\ Az

informSci6s c6lf berendez6s feltilet6nek legfeljebb k6tharmada veheto ig6nybe rekl6m
kozzetetelere, feliilet6nek legal6bb egyharmada a (4) bekezd6s szerinti kcizdrdekti informrici6t kell,
tartalmazzon.

(6) A m6s c6hi berendezds reklSmc6lra nem haszn6lhat6, kiv6ve a kozteriilet fol6 nyril6 6mydkol6
berendezds. A kozertlet fol6 nyril6 6rny6kol6 berendezds eg6sz feltilete hasznosithat6 rekl6mcdlra.
16. Rekl{mhordoz6ra, reklimhordoz6 berendez6sekre vonatkoz6 ktivetelm6nyek

2t.s
(1 )

A teleptil6s kozteri.iletein rekl5mhordoz6

a) horganyozott 6s szinterezett acelbol,vagy szinterezett aluminiumb6l k6sztilt eszktizon;
b) plexi vagy biaons6gi iiveg mogott;
c) h6ts6 f6nyforrr{s rlltal megvil6gitott eszkozben;
d) 6lland6 6s v6ltoz6 tartalmat is megjelenito eszkozon;
e) egym6st6l sz6mitott 2 m6teres t6vols6gon beliil - ide nem 6rtve az egyetlen funkcion6lis c6hi
utcabftoron tortdno tobb rekl6mhordoz6 elhelyez6s6t - sem horizont6lisan, sem vertikrilisan
nem
9

helyezheto el

(2) A

koz6rdekrl rekl6mfeliilet, ds

az utasv6r6 kiv6teldvel a rekl6m elhelyezds6re

szol9616

rekl6mhordoz6n kialakithat6 rekklmfeltilet legal6bb egyharmad6n az onkorminyzatneve az inform6ci6s
c6 I ri beren dez6sekre megril I ap ftott i n form6c i ok kozzetetel6re j o gosult.

17. Kozmfivel6d6si c6hi hirdettioszlop l6tesit6se
22.5

(l) A telepiil6s

kozigazgatitsi teriilet6n a kozmiiveloddsi int6zm6nyek legfeljebb
kozm[ivelod6si c6hi hirdetofeliilet haszn6latiira jogosultak, hirdetooszlop nem 6pitheto.

I

m2 feltiletii

(2) Valamennyi kozmiivelod6si int6zm6ny telepiil6skdpi bejelent6si eljrir6sban kezdem6nyezheti
legfeljebb I m2 fel tilet[i kozmiivelod6si hirdetofeltilet l6tesitdsdt.

a

18. Elt6r6s jelent6snek min6sitett esem6nyr6l val6 trij6koztatis 6rdek6tren
23.$

(1) A

polgSrmester jelentosnek minositett esem6nyrol val6 ti4ekortaffs 6rdek6ben, a jelentosnek
min6sitett esem6ny idotartam6ra, legfeljebb azonban valamennyijelentos esemdny esetdn, egyiittesen
napt6ri 6vente tizenk6t h6t idotartamra a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint telepiil6sk6pi bejelent6si
elj6r6sban eltdr6st engeddlyezhet a rekl6m kozzdtevoje sz6mira.

(2) A polg6rmester dont6se nem p6tolja, illetve helyettesiti a rekl6m kozzetdtellhez sziiks6ges,
jogszabrilyban el5irt egy6b hat6s6gi engeddlyeket, melyeknek a beszerzdse a rekliim kt)zzetevljenek
feladata.

(3) A reklrim kozzetevlje az elt6r6st a teleptil6sk6pi bejelentdsi elj5r6s lefolyatris6ra ir6nyul6 ir6sbeli
k6relm6vel kezdem6nvezheti.

19. Elt6r6s 6pit6si rekl6mh6l6 kihelyez6s6nek enged6lyez6se 6rdek6ben
24.S

(l ) A polgrirmester-telepiil6sk6pi bejelent6si elj6r6sban - azepitesitevdkenys6g dpitdsi napl6val igazolt
megkezd6s6tol szrlmitott 3 h6nap idotartamra, yagy az 6pit6si tev6kenys6g idotartam5ra 6pft6si
rekkimh616 kihelyez6sdt enged6lyezheti.

(2) A polgiirmester kiv6telesen, kiilcincisen az epitesi tev6kenys6g folytSn a telepi.il6sk6p v6rhat6
javul6s6ra tekintettel az (l) bekezd6s szerinti hat6ridot legfeljebb egy alkalommal 3 h6napra
meghosszabbithatja, amennyiben a kerelmezo a k6relmet az (1) bekezd6s szerinti idotartam lejirtit
megelozi5 3 0 nappal benyfjtj a.
(3) Egy dpiilet
20.

azonos kozteriiletre n6zo homlokzatdnkizir6lagegy 6pft6si rekl6mh5l6 helyezheto el.

Lz egy6b miiszaki berendez6sekre vonatkoz6 telepiil6sk6pi ktivetelm6nyek
2s.s

(l)

Cdgt6blSt helyiv6delmii 6piilet homlokzat6n elhelyezni tilos.

l0

(2)

Uzletfeliratot helyi v6delmti 6pi.ileten 6s v6dett, hagyom6nyt orzo tertileten l6vo 6ptiletek
homlokzat6n kiilon5l16 betLikbol kell elhelyezni.

(3)

C6gdrt,a v6llalkoziis hasznillatiiban 6l16 ingatlanon, aviilalkozirst n6pszertisito egy6b feliratot, 6s
egy6b grafikai megjelenit6st elhelyezni, helyi v6delmii 6ptilet homlokzat6n, csak kotelezo szakmai
konzultrici6 lefolytat6srit kcivetoen, az egyeb vonatkoz6 elofr6sok betart6siival lehet.
V.

rO

FEJEZET

TN T NZ CJ SZAKMA

I KONZ AL TACI 6

21. Rendelkez6s a szakmai

konzultici6r6l

26.S

(1) A telepiil6si onkormbnyzat k6relemre a telepiil6sk6pi kovetelm6nyekrol - a k6relem be6rkezds6tol
szbmltotl8 napon beliil, az cinkorm6nyzat hivatalos helyis6g6ben - szakmai konzultiici6t 6s ezen beliil
szakm ai til ekoztatist (a tov6bb i akban : szakmai kon zultSc i 6) b i zo s it.

(2) Helyi egyedi v6delmti 6pitm6nyt, vagy helyi v6delmii teriileten l6vo dpitmdnyt 6rinto

6pit6si

tev6kenys6g esetdn a szakmai konzult5ci6t kotelezo.

(3) A k6relemhez mell6kelni lehet a teleptil6skdpi v6lem6nyez6si, vagy a telepiil6sk6pi bejelent6si
e

lj

6r5s megkezd6s6hez ossze6llitott viizlattervet.

(4) A telepiil6sk6pi szakmai konzultrlci6 az onkormiinyzatifoepitesz, illetve amennyiben onkorm6nyzati
fbepitesz folyamatos foglalkoztat6sSra nem kertil sor, a polgrlrmester feladata.
(5) A (4) bekezd6s szerinti konzult6ci6r6l a konzult6ci6 felelose eml6keztetot k6szit, amelyben rogziteni
kell a felvetett javaslatok l6nyegdt, valamint az onkorm5nyzati foepitesz vagy a polg6rmester l6nyeges
nyilatkozatait.

(6) Az (5) bekezdds szerinti eml6keztetoben rogzitett, (4) bekezd6s szerinti nyilatkozatok krjtik a
telepiil6si onkorm6nyzatot a teleptil6sk6pi v6lem6nyez6si, bejelent6si 6s kritelez6si eljrir6s sor5n.
VI. FEJEZET
TE L E PTJLE S KE PI VE LE ME NYE Z ES I E LJATLS
22. A v 6lem6nyez6si elj irissal 6rintett 6pitm6nyek ktire

27.S

(l) Az 6pit6si

tev6kenys6ggel 6rintett telek helye szerinti telepiil6s polgSrmestere teleptl6sk6pi

v6lem6nyezdsi elj6r6st (a tov6bbiakban: v6lem6nyez6si elj6r5s) folytat le az dpit6si.igyi 6s
6pitdsfeliigyeleti hat6s6gi elj6r6sokr6l 6s ellenorz6sekr5l, valamint az epitesigyi hat6s6gi szolg6ltatSsr6l
sz616 korm6nyrendeletben meghat6rozott(2) bekezd6s szerinti engedelyezesi elj5rSsokat megelozoen,
amelyn6l a telepi.il6srendez6si 6s dpft6szeti-mriszaki tervtan6csokr6l sz6l6 korm6nyrendelet szerinti
teri.ileti 6pft6szeti-mriszaki tervtan6csnak nincs hat6skore, 6s amennyiben osszevont telepit6si elj6r6st,
ezen beltil telepit6si hat6svizsg6lati szakaszt nem kezdemdnyezett az epitteto.
23. A v6lem6nyez6si

eljirSs r6szletes szabflyai
28.S

l1

(l)

A polgiirmester 6pitm6ny 6pit6s6re, bovft6s6re, telepi"il6sk6pet 6rinto ifialakititsira ir6nyul6 6pitesi,

osszevor.rt vagy fennmarad6si enged6lyez6si eljrlrrisoklrczad telepiildsk6pi vdlem6nyt.

(2) A v6lem6nyez6si elj6r6s lefolyatrisrihoz a k6relmezo (6pitteto) k6relm6t papir alapon nytjtja be, 6s
a v6femdnyezendo 6pit6szeti-miiszaki dokumentSci6t elektronikus form6ban az epitesilgyi hat6sSgi
elifrhshoz biztositott elektronikus t6rhelyre feltolti, melyhez a polgSrmesternek hozziferest biztosit.

(3)A k6relemnek tartalmaznia kell az epirteto vagy k6relmezo nevdt 6s cim6t, valamint a tervezett 6s
v6lem6nyez6sre k6rt 6pit6si tev6kenys6g hely6t, az erintett telek helyraj zi szim|t. A k6relemhez az (4)
bekezd6s szerinti 6pit6szeti-miiszaki dokumentiici6t kel I mel l6kel

(4) Az

epiteszeti-miiszaki dokument6ci6nak

n

i.

a v6lem6nyezdshez az al6bbi

munkardszeket kell

tarlalmaznial.
a) a teleptil6skdpi kovetelmdnyeknek val6 megfelel6st igazo16 6pit6szeti-mtiszaki tervet, helyi v6delmii

6pitm6ny, vagy ingatlan eset6n a helyi v6delemnek val6 megfelel6st is igazolo 6pit6szeti-miiszaki tervet,

b6rmilyen term6szetv6delmi oltalom alatt 6116 ingatlan esetdn az illet6kes nemzeti park 6s
term 6 szetv6de m i h at6 s6g e I ozetes hozzijilrulilsifi ,

a

I

b) ha tervezett, a rekl6mhordoz6k ilbrt,zolisirt,
c) a rendeltetds meghat6rozasit, valamint
d) a telepi.il6sk6pi kovetelm6nyeknek val6 megfelel6srol sz6l6 rovid mtiszaki leir6st.

(5) A polg6rmester

a k6relem be6rkezds6t kovetoen halad6ktalanul bek6ri az onkorm6nyzati foepitdsz

szakmai 5ll6spontj6t.

(6) A v6lem6nyez6si

elj6r6s sor6n vizsg6lni kell:

a) a teleptil6sk6pi kcivetelmdnyeknek val6 megfelel6st,

b) a

telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletbe tort6no illeszked6st (telepit6s, be6pit6s,

anyaghaszn6lat, tomegformiilils, homlokzati kialakitris, zoldfeliileti kialakit6s, stb.),
c) a k<iztertilet mentdn az 6ptilet kialakit6s6nak m6dj5t 6s felt6teleit,

d) koaerilleten folytatott 6pit6si tev6kenys6g vegzese eset6n a kozteriilet burkolat6nak, miit6rgyainak,
koztirgyainak, nov6nyzet6nek, tov6bb6 adiszvtl|git6 berendezdsek ds rekl6mhordoz6k kialakit6s6t.

(1) A polgiirmester

v6lemdnydben

a)

engeddlyez6sre - felt6tel meghat6roz6s6val vagy felt6tel
tevdkenys6get, vagy

n6lkiil

-

javasolja a tervezett 6pit6si

b) enged6lyezlsre nem javasolj a atervezetl6pit6si tevdkenys6get, ha
ba) a k6relem vagy mell6klete nem felel megaz e rendeletben meghatiirozottaknak, vagy

bb) a tervezett 6pit6si tev6kenys6g nem felel meg a teleptil6sk6pi rendeletben foglalt telepiil6sk6pi
kovetelm6nyeknek.

(8) A polg6rmester v6lem6nye tarlalmazza:
a) a k6relmezo (6pitteto) adatait,

b) a tervezett 6pft6si tevdkenys6g rovid leirris6t, hely6t, cim6t 6s a telek helyrajzi szilmbt,
12

c) a (7) bekezdds szerinti v6rem6ny6t
ds annak rdszretes indokoriisdt.

(9) A polg6rmester vagy f6polg6rmester
a k6relem be6rkezdsdto r szitmitott r5
napon beliil megkiildi
re."r*.ror"k, tov6bb6 ,rerlrreryet erektronikus
""gvi
:ffffi,,-[?r"f"'ffi:I"t
il.rauu, fertorti az
jogorvosratnak nincs
herye, az csak az dpit6srigyi
hat6s6gi

[L?u]T:"i#"r'}flu,,H."##,"Jl,"inou[:,.

VII. FEJEZET
TE LE POLE S KE PI BE JELE
NTES I E LJAT1S
24.

A bejelent6si eljrir:issal 6rintett
6 pitm 6nyek, rekl6m
hor d oz6k, rendeltet6svfltozrisok
KOre

2e.s

(l) A polgrirmester'-.a-nyilvrintartott

miiemrdki drtdket vagy
miiemrdket drinto, az
circiksdgvddermi
tereprir.skdpi bejerentjsi
""*, uroureguea.iri-engeddryhez r.oron ,"re*enyseg kivdrerdver _
"1,;;;;i;;r;6bbiakbin: u"r;;*d.r erjri*{s) forytathat re,
hatosrighoz tcirtdno

ut'i"lt'it;tr'tt

iliJfi'".',:-d;:::,y '.m:"*1ff:ff::,:i';#':H1j,,..

.,,.T:.,zdsekror. valaminl
az dpirdsiigyi

ff ;X#1"***il1-"#*#:'kerirdsekel.nl=,,,'"uJ5#i'#,'#*#:ilitT*ji*iii
b) epitmlnyek rendeltet6s6nek
megvllton at6s6hoz,
c) ds a rekl:imok, illetve
rekliimhordo zok elhelyezesdhez.
25.

A bejerent6si erjrirr{s r6szretes
szabriryai
30.$

(l) A bejelentes tartalmazza:
a) abejelentri nev6t,
b) a bejelentri lakcfmdt,
szervezetesetdn

sz6khely6t,

c)a folyatni u*::r..
dqfl::: revdkenysdg,
rendeltetdsv illtoztatirsmegf
' -"vrilSd$' rekl6m,
illetue
i1etue
erords6f

rekliimhordoz6
rekrrimhordoz6

erheryezdse

d) a terv ezettdpitesi
tevdkenys.g, cntarlol('
helyraizi szamat, ----'rr uv6' trekl6mok,
rekl6mhordo zdk
rekl6mhordo
zdkvvagy
i
rendeltet6sv 6rtonat6shery6t,

e) az dpitdsi
rekl:imhordoroL

teve

vaw

a terek

elvdgzdse'

.rn"Lllv)dg
:rveidsd"nek,";%;;

,J"jiXflr'jlltdsv:iltozds megvar6srtdsa vasy

(2)

A bejelenrdshez
ldtkdpi kcivetetmdnyekn
l.T:r. hi; ;;:ff 6u.t-t'.tpY

ek

va

t6

n

,:*r=+*::'+#1"#il',;%fr',l'ii,l,iiitdrffi Tf
fl

a

rekriimok,

,;#1ieff#r$Ifl

:,,f,*TI
il"J"J:j?:,:lt:tr##.?l::Tijtj[.:,fj.",:l?**ft#r,lr""dbb;;;;.n#,^,1,,1"d,.;;;
'tmenyeinek valo
megfel.feri ig;;
13

hat6s6gi hat6rozatban

(3) A polg6rmester a bejelentdst koveto.l5 napon beliil
rekl6m, rlt ta*t o'ao zo elhelyezes6t vagy rendeltet6sv
'ltoztatirst
a) a tervezett epit6si t"ref"nyseget,
tudom6sul veszi, ha a belelent6s
felt6tel meghar6roz6s6val uu[y inotriil -

-

aa)megfe|ela30.$(l)6s(2)bekezddsbenmeghatilrozottkovetelmenyeknek,6s
itteszt<elik a teleptil6sk6pbe 6s megfelel
ab) atervezett 6pit6si tlv6kenys6g rugy ,.na.tt""t!rrattortutas
illesztedik a telepiil6sk6pbe'
a*no'ao'O
t"*t'J '"tf''"i'*i"t
"tt.,"tyt'ett
rendeletben foglalt
a telepi.il6sk6pi kdvetelm6nyeknek,.a

megfelel

u

a teleptil6l;;'k;;;,"r*env"rti"rt,

'"rtri*-"rhelyezesi

elhllyez6si kovetelm6nYeknek'
vagy.rendeltet6svtitoztatils

re.klam, rekl6mhordo zo e|he|yez6s6t
a levekenvseg
megt'i|tjaaz 6pit6si tev6kenys6get,
mellett - fi;i;;"eri a-bejelentot
indo\ainak t;;;;I;
megtilres
a
es
bejelentes
a
ha
mes.kezdes6r.

b)

bejllentes n6lkiili

"rt.riJr.n"k

es

folytat6;;;*l;;it;etkezmen'veire'

ba)nemfelelmega30.$(1)6s(2)bekezd6s6benmeghatSrozottktjvetelm6nyeknek,vagy
vagy
nem .leszkedik a teleoLilesk6pbe'
rendeltet6sv6ltoztat6s
vagy
foglalt
eszkozben
bb) atervezett .pitesi tev6kenys6g ,.nd.ti"'e"ait"'a' eset6n ;'';;;;E*t'dezesi
nem felel meg a
nem felel meg a ,.l.p,ire.tepi "i
i1'"',;;;k ; ielepiileskepbe'foglalt
elhelvez6si
krrvetelm6nyn"r., r"iili,"ri.i'ri"*,.1v.;;;;;;;;6;;'
,n"*'"1"[ia*-.rn"il;;ilffi;etben
i.i.,
nem
vagy
telepiil6sk6pi krjvetelm6nynek
kovetelm6nYeknek'

Wil. FEJEZET

ATELEPtjLEsxEptrOiitrz^s,TELEP.jLESKEPIninsAc
eljiris
teteptil6sk6pi ktitelez6si
26' A

31.s
6s a bejelentefi tev6kenys6g
a
ktjtelezetts6g teljesites6t
bejelent6si
a
a tev6kenys6g folytat6s6t
i-i"t"ti'
(r) A polg6rmester ellen6rzi
etmuLsztas
tapasztal'
vette' a"
folytat6s6t, e. t u u"i"-r"nt; "rjarar-,"r"tr,*uru""u
'egret'aitfist
*i"'u'ul
"rte'o
vagy
"*r
sorSn megtiltotta
"o
bejelent.si elj6r6s

Q

a32. $ szerint

b)rekl'm,

j5r el'

vagY

rekr6mhordo

z6

erheryezese

r4-.r
6s
6rtesiti a f6v6rosi
beliil
napon
15
eset6n

megyet

kormsnYhivatalt'

32.s
6rdek6ben
k.vetelm6nyek teljesit6se
telepiil6sk6pi
meghat6rozott

(

A polg6rmeste r ezenrenderetben
1)
'akozisazsatu,inuto'a"g;;;;il'::'1::ffi

;;;","il;

foll'tat
k6telez6si elj6r6st

l;

e;

'-lii*;]Iilo"':[1?:

:*';['JiJ*'#"f
**6ny 11' $ (1) bekezd6s.ben

v6delm6ro'l-J'u-,?io'u'

i"*oo,u.u6p
hatos6gi hat.rozat"
;;;l ;-"" me gt6tel6re vonatkozhat'

(2)

k6r6be tartozik:
A telepiil6sk6pi k6telezetts6g

a)

a telepiir6sk6pet

u't

"*'''"'

reklimberendez6sek,
ronto rekl5mok,

eibont5s elrendel6se'

birsig
27' A telepiil6sk6pi

c6g6rek megsziintet6se'

esetkiirei 6s m6rt6ke

Tfl6t6'ak
14

italakit,s vagy

(1)

A teleptil6sk6pi kdtelezetts6gek megszeg6se, illetve a telepiil6sk6pi kotelezettsdg teljesit6s6nek
elmarad6sa eset6n a kotelezett I .000 000 forintig terjedo teleptil6sk6pi birs6ggal sfjthat6, a birsrig

tobbszor kiszabhat6.

A

birs6g osszeg6n6l

a

kotelez6s hatiis6ra tort6no jogkoveto magatart6s

mdlt6nyolhat6.

(2)

A birsSgot a Polg6rmester jogosult kiszabni, rnelyet

a k6pviselo testtilet rendel el, 6s amelynek

befizet6si hat6rideje 15 nap.

(3)

A birsrlg az iilamhiztart6sr6l sz6lo 201l. 6vi CXCV. tv. 42. $ (3)

6rtelm6ben ad6k m6djrira

beha.lthat6.

dNro nuirwzerr

IX. FEJEZET
riMoGArAv Es osz rdyz ti RE NDsz E R

28. A telepiil6sk6pi ktivetelm6nyek

alkalmazisinak tinkormdnyzati tiszttinz6se
34.$

(1)

v6dett 6rtdk tulajdonosinak k6r6s6re a szok6sos j6 karbantart6si feladatokon tflmeno, a
v6detts6ggel osszeftiggdsben sziiksdgess6 v516, a tulajdonost terhelo munkiilatok finanszirozasithoz
az onkorm6ny zat titmogat6st adhat.

A

a)

A t6mogat6s m6rt6kdt az onkormiinyzat k6pviselo-testtilete 6vente

a k<ilts6gvetdsbenhatirozza

meg.

b) A t6mogat6s ingatlanra

es6 m6rt6k6t - az cinkorm6nyzati kolts6gvet6s keretei kozott
onkorm6nyzati (k6pv i selo testi.i I ete) 6llapitj a meg.

-

az

(2) Az egyedi helyi

v6delemmel 6rintett ingatlan tulajdonosa a helyi ad6 kivetdsekor az erre vonatkoz6
rendelkez6s szerint ad6kedvezm6nyben, illetve ad6mentess6gben 16szesi.ilhet.
A kedvezm6ny vagy mentess6g egy6bk6nt az epitmdnyad6ra,yagy a v6dett ertekhez kdtodo helyi
ad6ra Sllapithat6 meg.

(3) Az ad6kedvezmdny

a tulajdonosokat tulajdoni hSnyaduk arbnyhban

@) Az ad6kedvezm6ny m6rt6k6t

a

illeti meg.

helyi ad6kr6l sz6l6 onkormbnyzati rendeletben kell meghatirozni.

(5) Az ( I ) bekezdds szerinti onkorm6nyzati

tfumogatirs csak az esetben ny0jthat6, ha:

a)

a v6dett 6r6ket a tulajdonos

b)

nem k6rosftja,
a karbantart6ssal 6s az 6pitdssel osszeftigg6 hat6s6gi eloir6sokat 6s szab6lyokat marad6ktalanul
betartja.

megfelel6 m6don fenntartja (karbantartj a), azt neki felr6hat6 m6don

(6) Az ad6kedvezm6ny vagy elenged6s felt6tele

a

tdnyleges munka szabhlyszeri, megfelelo
illet6kes
6pit6stigyi hat6s6g - szi.iks6g eset6n
mennyisdgri 6s minos6gii elvdgz6se, amelyet az
szak6rtok bevonSs6val - ellen6riz.

(7) Nem adhat6 onkormSnyzati tbmogatirs vagy ad6kedvezmdny, ha a v6dett 6rt6kkel osszefiiggdsben
enged6ly ndlktil vagy enged6lyol elt6r6en, illetve szabdlytalanul v6geztek 6pit6si munk6t.

(8) Ebben az esetben az elengedett ad6 p6tl6lag meg6llapftand6 ds behajtand6, a

t6mogatiis
visszafizetendo. E rendelkez6s a szabillytalan beavatkozirstol szdmitott 5 6vig 6rv6nyesitendo.

zino

Es

X FEJEZET
ir*tnr,tnrl RENDELKEZESEK
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29. Hatrilybal6p6s

3s.$

(l)

Ezen rendelet kihirdet6se napjrin I6p hat6lyba

(2)

Ezen rendelet eloir6sait a hat6lyba l6p6st kovetoen indult {igyekben kell alkalmazni

30. Atmeneti rendelkez6sek

36.$

(l) A

rendelet hat6lyba l6p6s6t megelozoen megindult v6lem6nyez6si 6s bejelent6si elj6r6sokra
vonatkoz6an az illeszked6si szab6lyokat 6s a vonatkoz6 jogszab6lyok 6tmeneti rendelkez6seit kell
alkalmazni.

(2) A teleptil6sk6pi kotelez6si eljrir6sra 6s a telepiil6sk6pi birsrig kiszab6s6ra a magasabb szintii,
vonatkoz6 jogszab6lyok eloir6sait kell alkalmazni.
31.

Hatilyon kivtil helyez6 rendelkez6sek
37.S

(1)Jelen rendelet hatiiyba ldp6sdvel egyidejtileg hatllyitt veszti Cserhiitszentiviin Kozs6g
Onkorm5nyzata Kdpviselo-testtilet6nek a Teleptil6skdp v6delm6rol sz6l6 gl2o11 .(X11.21.)
<inkorm6nyzati rendelete.

(2) E rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejiileg hatillyht veszti a helyi 6pit6si szabilyzatrol sz6l6 112006
(IV.3.) szimt Onkormrinyzati rendelet telepiil6sk6pi krivetelm6nyeket meghatiroz6 r6sze, a helyi
v6delmi, a rekl6mhordoz6, valamint a telepi.il6sk6pi v6lem6nyez6si, bejelent6si 6s kotelezdsi elj6r6s
k6rd6skrir6t szabiiy ozo rende I et.

18.

jrinius 4.

Siraky Attila

dr.Turza Csaba
jegyzo

J

a.

,ffi
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I

t
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1.

sz. mell6klet az 5 12018.

(VI.5.) onkorm6nyzati rendelethez

A telepiil6s helyi v6delem alatt ill6 6pit6szeti tirtiks6geinek jegyz6ke

1. fejezet

Helyi teriileti v6delem alatt 6116 tertiletek a Szab{lyozisi terven szerepl6 helyi v6delemre
javasolt 6piiletek, helyi tertileti v6delmii ingatlanjainak teljes tertiletei, 6s a miieml6kek
telkei. (korfbbi dtint6s alapj:ln)

2. fejezet

A helyi teriileti v6delem alatt {116 teriiletek t6rk6pi lehatr{rol:{sa megegyezik a v6dett,
hagyominyt 6rz6 tertilet lehatr{rolfsft bemutat6 2. mell6klet 2. fejezet6ben szerepl6
t6rk6pi lehatriroLlssal.

3. fejezet

A helyi egyedi v6delem alatt
a

6116

6rt6kek:

n6pi lakt6hin (80

hrsz)

teljes 6piilet

egyedi helyi 6pft6szeti tirtiks6g

(6rt6kvizsg:ilati dokumentf ci6 szerint)

2. sz. melleklet az

5I

20 |

8

. (V I. 5 ) onkorm6ny zati r endelethez
.

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatfroz6 tertiletek jegyz6ke

1. fejezet

A teleptil6sk6pi szempontb6l meghatr{roz6 teriiletek elnevez6se

6s

lehatfroL[sa

a)

v6dett, hagyomttnl"t orziS
tertilet
A telepiil6s tertilet6n l6vo, 6s a Szabdlyoziisi terven feltiintetett mrieml6ki rirdksdg
valamely kateg6riilabatartoz6 6ptilet 6s a helyi egyedi vddelemre tervezett 6ptiletek,
helyi tertileti vddelmri ingatlanj ainak telj es tertilete.

b)

jellemzS falusias tertilet
Aszabiiyozirsitew falusias lak6,6s telepiil6skdzpontvegyes tertiletei, kiv6ve a
v6dett, hagyomSnyt 5rz6 tertiletkdnt kijeldlt helyi v6delmti tertiletk6nt lehatrirolt
tertileteket.

c)

jellemz<i gazdasiryitertilet
A 04919 hrsz-ri major 6s a Kossuth Lajos utca v6g6n levo gazdas6gi teriiletek

d)

be6pit6sre nem sz6nt

tertlet
A fenti kateg6ri6kba nem tartoz| ktiltertiletek

2. fejezet

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatrlroz6 teriiletek lehatfroklsfnak t6rk6pi bemutatfsa
::=
Xil
,::=1:
li'
'tr.

I

::

6n6 ter0let
re nem

tariitet

teriilet
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Fiisitr{sra, ntiv6nytelepit6s re j avasolt 6shonos ntiv6nyek j egyz6ke
Lombos fafaiok
tudomf nyos (latin) elnevez6s

magyar elnevez6s

Acercampestre

mezeijuhar

Acerplatanoides

korai juhar

Acerpseudoplatanus

hegyi juhar, jiivorfa

Acertataricum

tat6r juhar, feketegyrini j uhar

Alnusglutinosa (allerg6n)

enyves 6ger, mdzgris 6ger, berekfa

Alnusincana

hamvas 6ger

Betulapendula (allerg6n)

kcizrins6ges nyir, bibircses

Betulapubescens

sz6rcis nyfr, pelyhes

Carpinusbetulus

kcizrins6ges gyertyan

Cerasusavium (Prunusavium)

vadcseresznye, mad6rcseresznye

Cerasusmahaleb (Prunusmahaleb)

sarj

Fagussylvatica

kdzdns6ges btikk

Fraxinusangustifoliassp. pannonica

magyar kSris

Fraxinusexcelsior

magas k6ris

Fraxinusornus

vir6gos k6ris, mannak6ris

Juglansregia

kdzcins6ges di6

Malussylvestris

vadalma

Padusavium

zelnicemeggy, m6jusfa

Populus alba *

feh6r nytir, eziist ny6r

Populuscanescens *

sztirke ny6r

nyir

nyir

meggy, tdriik meggy

Populusnigra *

fekete ny6r, topolyafa, csomoros ny6r

Populustremula

rezgo

Pyruspyraster

vadkorte. vackor

Quercuscerris

csertolgy, cserfa

Quercuspetraea (Q. sessilifl ora)

kocs6ny.talan tolgy

Quercuspubescens

molyhos tcilgy

Quercusrobur (Q. pedunculata)

kocs6nyos tolgy, mocs6rtdlgy

Salix alba (allerg6n)

feher

Salix fragilis

tor6keny

Sorbusaria

lisztes berkenye

Sorbusaucuparia

mad6rberkenye

Sorbusdomestica

h6zi berkenye, fojt6ska

Sorbustorminalis

bark6ca berkenye, bark6cafa

Tiliacordata (T. parvifl ora)

kislevehi h6rs

Tiliaplatyphyllos (T. grandifolia)

nagylevelti h6rs

Ulmusglabra (U. montana, U. scabra)

hegyi szil

Ulmuslaevis

v6nic szil, lobog6s szil, v6nicfa

Ulmus minor (Ulmuscampestris)

mezei szil, simalevehi mezei szil

nyir

fiz, ezist fuz
fiz,

csorege

fiz

Tiilevelii faiok (fenv6k)
tudomfnyos (latin) n6v
Juniperuscommunis

magyar elnevez6s
k6z6ns6ges bor6ka, gyalogfeny6

Lombos cseri6k

tudomfnyos (latin) n6v
Coluteaarborescens

magyar elnevez6s
pukkan6 dudaflirt

Cornusmas

hfsos som

Comussanguinea

veresgyuni som

Crataegusl aevigata (C. oxyacantha)

k6tbib6s galagonya

Crataegusmonogyna

egybib6s galagonya

Euonymuseuropaeus

csikos kecsker6g6

Euonymusveffucosus

bibircses kecsker6g6

Frangulaalnus (Rhamnusfrangula)

kutyabenge

Hippophaerhamnoides

homoktrivis

Loniceraxylosteum

tikorke lonc, tiktirke

Prunusspinosa

krikdny

Rhamnuscatharticus

varjrit<ivis (benge)

Ribesuva-crispa
Rosa canina

gyepir6zsa

Salixcaprea

kecskefiiz

Salixcinerea

rekettyefriz, hamvas friz

Salixpurpurea

csigolyafliz

Salixviminalis

kosarkdt6 fiiz

Sambucusnigra

fekete bodza

Sambucusracemosa**

flirtOs bodza

Spireasalicifolia

frizlevehi gyongyvessz6

Staphyleapinnata

mogyor6s h6lyagfa

Viburnumlantana

ostorm6nfa

Viburnumopulus

k6nyabangita

* nem

**

,,sz{isz{is", him egyedek telepit6se javasolt csak

500 m felettjavasolhat6 atelepit6se

Allergdn nov6nyfajok telepit6se kizirllag kiiltertileten, beltertilett6l 6s be6pit6sre
tertilett6l nagy tSvols6gra javasolhat6.

sz6nt

4.

sz. melldklet az

5I

2018. (VI. 5.) onkorm6ny zati rendelethez

A f6nyszennyez6s elkeriil6s6t szolgf

16 aj

rinl{sok

El kell keriilni a hideg fehdr f6nyri vil6gitrist, amely 500 nanom6tern6l rrividebb
hullrimhosszitsdgt fenyt tartalmaz: Ennek megfelelSen 3000K alatti drt6k javasolt
a kiilt6ri vil6gitris szinhom6rs6klet6re.
A vil6git6testek emy5zdse olyan legyen, hogy a fenyt oda iriinyitsa, ahol arra
sztiks6g van: Megfelel<i emyozds esetdn a kibocs6tott f6nyt nem ltitjuk
kdzvetleniil. A megfelelSen ir6nyitott feny nem jut a gyalogosok, jfurmivezetok
szem6be, az dpiiletek ablakai fel6 vagy 6ppen az egbolt fudnyiba. A fenyeknek
m6g diszvilSgitris eset6ben is - lefel6 kell irrinyulniuk. igy p6ldriul a talajszintbe
6pitett fdnyvet6ket, melyek felfel6 sugiiroznak, el kell keriilni.
Az utcttkat, amennyire csak lehet egyenletesen, 6s amennyire csak lehet alacsony
intenzit6ssal vil6gftsuk meg: Viddki utakon a 0,3 cdlm2 fenystinisdg elegend6,
amely kb. 4 lux megviligftrissal el6rhet6. (EU ritvil6gftrisi szabvtny - ENl3201
legalac sonyabb irto szt iiy 6nak me gfelel6)
A kiilt6ri vil6git6st a t6nyleges haszniiat idejehez javasolt igazitani. Este 10 6ra,

vagy 6jfd1 utdn j6val kevesebb f6nyre van sziiks6g, ennek megfelel6en a
kozvililgitirs fenye csdkkenthet6. A megvil6git6si szintek ak5r 50 - 80 %-os
cs<ikkent6se is lehets6ges. A nem kcizc6hi vil6git6st teljesen ki kell kapcsolni, ha
nincs arr;a kozv etlen sztiks6g.
Ezen eloir6sokat a vonatkoz6 szabvimyok 6s jogszabiiyok figyelembe v6tel6vel
kell alkalmazni.

1

A vonstkozd jogszabdlyok iegyzdke

ds

itt alkulmazott rdviditdsek

Ttirv6nyek
v6delm6rol szol6 2016.6vi

LXXN. torvdny

Tktv

a teleptildsk6p

Etv

az epitett kornyezet alakit6s6r6l 6s v6delm6rol sz6l6 1997. 6vi LXXVIII.
tdrv6ny
a vil6goroks6grol szolo 2011. 6vi LXXVII. torvdny
a

kultur6lis oroks6g v6delm6rol sz6lo 2001. 6vi LXIV. ttirv6ny

Ket.

a kozigazgat6si hat6s6gi elj6r6s 6s szolg6ltatis d,ltaltnos szab6lyair6l

Akr

2004.6vi CXL. torv6ny
az titaltnoskozigazgat6si rendtart6sr6l sz6l6 2016.6vi CL. torv6ny
a

s2616

jogalkot6sr6l sz6l6 2010.6vi CXXX. tdrv6ny

V6grehajtrlsi rendeletek

Tr

a teleptildsfejleszt6si koncepci6r6l, az integr6lt telepiil6sfejleszt6si strat6gi6r6l
6s a teleptil6srendezdsi eszkozokr6l, valamint egyes telepiildsrendez6si saj6tos

jogintezmenyekr6l szolS 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a kultur6lis oroks6g v6delmdvel kapcsolatos szab6lyokr6l sz6l6

49612016.

(XII. 28.) Korm. rendelet
Rr.

a telepiil6sk6p vddelmdrSl sz6l6 t6rv6ny rekl6mok kdzzetetelevel kapcsolatos
rendelkez6seinek v6grehajt5s6r6l sz6l6 10412017 . (IV. 28.) Korm. rendelet

Rkr

a rekl6mt6bl6k, rekl6mhordoz6k 6s egy6b rekl6m c6hi berendez6sek kozutak
melletti elhelyez6s6nek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 22412011. (X. 21.) Korm.
rendelet
a ti$ekoz6d6st segito jelz6st megjelenft6 rekl6mc6hi eszkrizok kozutak melletti
elhelyez6sdnek r6szletes szabirlyairol sz6l6 42112015. (XII. 23.) Korm.
rendelet

az

orczfrgos telepiil6srendez6si 6s 6pit6si kdvetelm6nyekr6l sz6l6 25311997

(XII.20.) Korm. rendelet
a jogszabiiyszerkeszt6srol sz6l6 6112009.
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Tisztelt K6pviselS-testiilet!
Az NHKV Nemzeti Hulladekgazd6lkoddsi Koordin5l6 es Vagyonkezelo Zartkorien Mukod6
R6szv6nyt6rsasSg (a tov6bbiakban: NHKV Zrt.) mint az lllami hulladekgazdalkod6si
kozfeladat ell6tdsSra l6trehozott szervezet kijelol6serol, feladatkor6rdl, az adalkezel6s
modjdrol, valamint az adatszolgdltatSsi kotelezetts6gek r6szletes szab5lyairol szo16
6912016. (lll.31.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Kr.) 3. S (1) bekezdeseben 6llami
hulladekgazd6lkod6si kozfeladat koordin5l6sdra kijelolt szervezet a Kr. 8. g (2) bekezdese
alapjdn 2017. 6prilis 5. napj6n a VGU Salgotarj6ni Hulladekgazd6lkoddsi 6s
V5rosuzemeltetesi Nonprofit Korliitolt Felel6ss6gI Tdrsas6g (a tov6bbiakban: VGU
Nonprofit Kft. ) reszere kiadott megfelel5s6gi v6lem6nyt visszavonta.
A hullad6krol szolo 2012. evi CLXXXV. torv6ny (a tovabbiakban: Ht.) 32lA. g (1) bekezd6s
f) pontja alapjan a. megfelelosegi v6lem6ny visszavondsSval az NHKV Zrt. azi 6llapitotta
meg, hogy a VGU Nonprofit Kft., mint kozszolgSltat6 tev6kenysege nem felelt meg az
Orszdgos Hulladekgazd6lkoddsi KozszolgiiltatSsi Tervben foglaltaknak. Erre tekintettel a
Kelet-Nogr6d Tersegi Hulladekgazddlkod6si T6rsul6s (a tovdbbiakban: T6rsuliis) t6rsuldsi
tan6csa (a tovabbiakban: T6rsul6si Tan6cs) a torv6nyi kotelezettseg alapj6n a 1S|2O1T.
(Vl. 28.) hatArozatAval a kozszolgdltatokkal fenn5ll6 kozszolgdltatdsi szerz6dest 2017.
december 31. napj5val felmondta.

A t5rsas6g a Ht. 45. S (3) bekezd6se alapj6n a hulladekgazd6lkoddsi kozszolgdltat6si

szerzSd6s megszfin6se vagy megsztintet6se eset6n, az uj kozszolgiiltato kiv6lasztdsdig,
de legfeljebb hat honapig a hullad6kgazdalkoddsi kozszolgdltat5st vdltozatlanul ellatja. E}
az 5tmenti idoszak azonban 2018.jrinius 30. napjdval lezdrul.

A T6rsul6si Tan6cs ugyan a 1812017. (X. 4.) hat6rozat6val a torv6nyi szab6lyok
figyelembe v6tel6vel dontott a hulladekgazd6lkoddsi kozszolgaltat6 kozbeszerzesi eljar6s
keret6ben tort6n6 kiv6lasztdsArol, ez az eljilrls azonban sikertelen volt, tekintettel arra,
hogy aj5nlat nem 6rkezett be.
A TSrsul5s tagjai hulladekgazd5lkod6si kozfeladatainak zavartalan ellSt6sa 6rdek6ben 0j,
minSslt6si enged6llyel 6s megfelel6segi v6lem6nnyel rendelkezS kozszolg6ltatoval kell
szerzcid6st kotni 2018. jrllius 1. napjStol. E szerzSd6s megkot6s6re es a kozszolg5ltato
kiv6laszt5sAra a T6rsulSs tagjai a t6rsulSsi megdllapoddsban felhatalmazt6k a Tririuldst.
Annak 6rdek6ben, hogy a kozszolgSltato kiv6laszt5s6hoz ne legyen sztiks6g
kozbeszerz6s kiirdsSra, indokolt, hogy a TSrsul6s tagjainak kozigazgat6si terulete altal
lefedett t6rs6gekben min6s[t6si enged6llyel 6s megfelelos69i v6tem6nnyel kizArolag
rendelkez6 Szelektlv Hulladekhasznosito 6s Kornyezetv6delmi Nonprofit Korkitoit
Felelosseg[1 T6rsas6gban (tov6bbiakban: Szelektiv Kft.) a T5rsulds r6szesed6st
szerezzen. Ezallal a kozszolgdltat6 kozbeszerz6si eljdr5s lefolytat6sa nelkiil kozveflenul
kijelolhet6v6 vdlik. Pe. elk6pzel6sek szerint a Szelektiv Kft. jelenlegi tulajdonosai
uzletr6szeikb6l, azok megfelel6 feloszt5sa utdn osszesen 1.000.000,- Ft, azaz egymilli6
forint n6vertekfi uzletr6szt a T6rsul6s 6s a VGU Nonprofit Kft. kozos tulajdon6ba
n6v6tt6ken, legkesobb 2019. janudr 1-i fizet6si hat6rid6vel 6truh6znak. Az uzletr6sz-

atruhazes alap.jdn a szerz6d6s aldirdsa napjet6l a T6rsul6s 6s a VGU Nonprofit Kft. egym5s kozot' 112-1t2 arSnyban - kozos tulajdont szerezne a Szelektiv Nonprofit Kft.
a5,Sg X-at megtestesit6 r.lzletr6szen, a kozos tulajdonosokat a Tdrrsul6s k6pviseln6.

Az addsv6teli folyamat elindit5s6hoz a T5rsul6s tesz{rol egy v6teli aj6nlat j6v6hagy6sa 6s
az elad6knak tort6nci megkUld6se szuks6ges.

A v6teli aj6nlat a halArozati javaslat 1. mell6klet6t, az izlelr'sz addsv6teli szerzcid6s

a

hat6rozati javaslat 2. mell6klet6t k6pezi.

A Szelektiv Kft. t5rsas6gi szerz6d6s6nek m6dositasSra tov5bbS szi-rks6g van

annak

6rdek6ben is, hogy

a) a t6rsasSgban a REGIO-KOM T6rs6gi Kommun5lis Szolg6ltat6 T5rsul6s, valamint az
annak, illetve tagonkorm6nyzatainak a tulajdondban 6116 gazdasdrgi t6rsas6g is kozos
tulajdon[r uzletr6szt szerezhessen,
b) a tdrsas69 felugyel5bizotts5gi tagjait a megv6ltoz6 tulajdonviszonyoknak megfelel6en ki
lehessen nevezni (a T6rsul6s lehet6s6get kap egy fel0gyel6bizotts6gi tag deleg616s6ra),

kozhaszn0 jog6ll6s6nak megszerz6s6hez szuks6ges rendelkez6sek a
t6rsasSgi szerz6d6sben rogzit6sre ker0lienek,

c) a t6rsas5g

d) a

t6rsasdrg 6ltal folytatott hullad6kgazdSlkod6si kozszolg6ltatSsi tev6kenys6g
s2olg6ltatdsi teiirlet6nek megvaltozdrs6val osszeftigg6sben a t6rsas6g tii fioktelepei a
t6rsJs6gi szerz6d6sben, illetve a c6gnyilvantaftasban rogz[t6sre keriilhessenek.

szerz6d6s6nek tervezett m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe
foglalt szoveg6t a hat5rozati javaslat 3. mell6klete lartalmazza.

A t6rsas6g t6rsas6gi

A Szelektiv Nonprofit Kft.-ben val6 tulajdonszerz6s, valamint a kozrem(kod6 szevezel

hozz{lArul1sAnak a felt6tele mellett indokolt, hogy a T6rsuldrs kozszolg6ltat6si szerz5dest
kosson a Szelektiv Nonprofit Kft.-vel a hullad6kgazd6lkod6si kozfeladatok ell5t6s5ra. A
kozszolg6ltat6si szerz6d6s tervezet6t a hat6rozati javaslat 4. mell6klete lartalmazza.

A Szelektiv Nonprofit Kft.-ben val6 tulajdonszerz6s, a kozrem0kod6 szervezel
hozziifirulitsa, valamint a kozszolg5ltatdsi szerz6d6s megkot6se felt6tel6vel indok_olt, hogy
a T6isul6s vagyonkezel6si szerz6d6st kosson a Szelektiv Nonprofit Kft.-vel a

hullad6kgazddlkodfsi kozfeladatok ell6t6s6hoz szuks6ges, a Tdrrsul6s tulajdon5ban 6116
vagyonelemek tekintet6ben. Ugyancsak szuks6ges, hogy az egyes tagonkorm6ny_zatok a
tulijdonu6ban Al16, a hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat ell6t5s6hoz sztiks6ges
vagyonelemek tekintet6ben szint6n vagyonkezel6si szerz6d6st kosson a Szelektiv
Nonprofit Kft.-vel. Ez ut6bbi Salg6tarj6nt 6rinti, amely telepul6s a kozszolg6ltat6s ell5t5s6t
szofg6l6 vagyonnal rendelkezik. Fontos kiemelni, hogy a hullad6kr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. torv6ny 37/B. $-a alapj6n a telepul6si onkorm6nyzat 6s az onkorm6nyzatok
t6rsul6sa a tulajdonukban 6ll6 hullad6kgazddlkod6si l6tesitm6nyeket, eszkozoket,
vagyonelemeket - ha nem adj5k 5t a Koordin6l6 szervnek vagyonkezel6sre - a nemzeti
vagyon16l sz6l6 torv6ny el6ir6sainak megfelel5en kotelesek a hullad6kgazd6lkod6si
koiizolg6ltat6s ell6tirs5hoz biztositani, e korben az adott onkormdnyzattal, dnkorm6nyzati
tdrsul5sial kozszolgdltat6si szerzSd6ssel rendelkez6 kozszolg6ltat6nak r.lzemeltet6sre
6tadni. Ennek megfelekien a kozszolgSltat6si szerz5d6s megkot6se eset6n sem a
T6rsul5snak, sem a tagonkorm6nyzatoknak nincs v5lasztdsa a vagyonkezel6sbe adds
kor6ben ett6l elt6r5 dont6st hozni. A Szelektiv Kft., mint vagyonkezeki a szerz6d6sben

meghatarozott 6ves dijat koteles fizetni a Tdrsulasnak, koteles tov6bb6 gondoskodni a
vagyon fel0litds{rol az 6rt6kcsokken6snek megfelel6 m6rt6kben 6s ennek 6rdekeben
tartal6kot k6pezni.

A TSrsul6s 6s a Szelektiv Nonprofit Kft. kozotti vagyonkezel6si szerz6d6s tervezet6t

a

hat6 rozati j avaslat 5. mel l6kl ete tarlalmazza.

Az elk6pzel6sek szerint a VGU Nonprofit Kft. a

kozszolg6ltat6sban alviillalkoz6k6nt

m(kodik kozre. Az alvdllalkoz6i szerzcid6s 6s az alv6llalkoz6 6ltal mfikodtetett vaqyonra
vonatkozo b6rleti szerzrid6s m69 egyeztet6s alatt all.

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!
Fentiek alapj6n k6rem az el5terjeszt6s megvitatSs6t 6s az al6bbi hatilrozati javaslat
elfogad6s6t.

Hat6rozati javaslat

1. ................Ko2s6gA/5ros Onkorm6nyzat6nak K6pvisekitestiilete egyet6rt azzal, hogy
a Kelet-N6gr5d T6rs6gi Hullad6kgazd6lkod6si Tdrsulds (tov6bbiakban: T6rsul5s)
tagonkorm5nyzatainak kozigazgat6si tertilet6n 2018. jtilius . napj5tol 2028. jilnius 30.
napjdig a hullad6kgazd5lkod5si kozszolgSltatiist a Szelektiv Hullad6khasznosit6 6s
1

Kornyezetv6delmi Nonprofit Kft. lSssa
bevon6s5val.

el a VGU Nonprofit Kft. alv5llalkoz6k6nt tort6n6

2. A

K6pvisel6{est0let az 1. pontban nevesitett kozszolg6ltat6 kiv5lasztSsahoz
szUks6ges jognyilatkozat-, illet6leg szerz6d6s tervezeteket az 1-5. mell6klet szerint
megismerte 6s azok tartalm6val egyet6rt 6s felhatalmazza a polgdrmestert arra, hogy
azok v6glegesitett valtozat6t a T6rsulds t5rsul6si tan5csi tLl6s6n megszavazza,
amennyiben a VGU Nonprofit Kft. alv5llalkoz6i szerep6vel kapcsolatos felt6telek
tiszt6zodnak.
Hatdrid5: 2018. j[nius 15.
Felel6s:............................po|95rmester

..., 2018. mdjus 16.

polg6rmester

