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JEGyzbrONyv

K6sztilt: Cserhiitszentiv6n Krjzs6g OnkormSnyzata K6pviselo-testiiletdnek 201g. jrinius 4. napj6n
megtartott iil6s6rol.

Jelen vannak: Siraky Attila
Bal6s Istv6n AndrSs
B6nyey Zsolt
Cserv<il gyi Zolthn Barnabiis

polgSrmester
k6pviselS
k6pviselo
k6pviselo

Tan6cskoz5si joggal r6szt vesz: N6met Beatrix aljegyzo

Sirak), Attila polgrirmester koszont<jtte a megjelenteket. Meg6llapitotta, hogy a k6pviselok kriziit Lord
Eszter alpolg6rmester igazoltan t6vol maradt, a testtilet hatirozatkepes. Megk6rdezte, hogy a
meghfv6ban foglalt napirenddel a k6pviselok egyet6rtenek-e, van-e javaslat tov6bbi napirendi pont
felv6tel6re.

A kdpviselo-testtilet egyhangflag elfogadta a meghiv6ban foglalt napirendet.

Napirend

1. Javaslat az dnkorm5nyzat2017. evi zhrszdmad6si rendelet6nek megalkot6siira
Eloterj eszt6: S iraky Attila polgrirmester

2. Javaslat jogszab6lys6rt6s megsztintet6s6re a telepiil6skdp v6delm6r6l sz6l6 rendelettel
kapcsolatban
ElSterjesao: Siraky Attila polgirmester

3. Javaslat a hullad6kgazd6lkod5si kdzszolgfltatSs j<iv6beni j<iv6beli ellSt6s5val kapcsolatos
d<jnt6 s ek me ghozatalfir a
El6terj eszt6: Siraky Attila polg5rmester

4. Egyebek

l.Napirend

Siraky Attila polg5rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st (1. szr{mrfi

mell6klet) a meghiv6val egytitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatla. A bev6telek 145%-os

teljesit6se a belvizelvezetdsre elore leutalt t6mogatSsb6l ad6dik. Ez feladaltal terhelt.

K6rte a k6pvi se lok 6szrev6te lei t, hozzisz6lilsait a napirend i ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6-testtilet tagjai megbesz6lt6k a 2017 6vi beszSmol6 anyagifi, 6s egyhangrilag - 4 igen

szavazattal - az alilbbi rendeletet alkott6k:

Cserhitszentivin Ktizs6s Onkormdnvzata K6pvisel6-testtilet6nek
4t2018. rvr.5.) finvzati rendelete
r 2017 . 6vi ktilts6gvet6s v6grehajtisir6l

A rendelet a jegyzok<in y',r I la. szdm(t
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2.Napirend

Javaslat jogszab6lys6rt6s megsziintet6s6re a telepiil6skdp v6delm6rol sz6l6 rendelettel kapcsolatban

Siraky Attila polgSrmester elmondta, hogy a N6gr6d Megyei KormSnyhivatal Torvdnyess6gi

F"lti$,"1"1' O.rt6tya torvenyess6gi felhfvassat ett a kEpviselo-testtilet telepiil6sk6p v6delm6rol sz616

ono17.1xlt2l.) onkormfnyzati iendelet6nek tekintet6ben. Felhivta a k6pviselo-testiilet figyelmdt a

jogszabiLlys6rt6s megszi,iniet6sdre a kovetkezok szerint. A telepti16sk6piarculati k6zikonyv

eliogadasar6l sz6l6 1gtzot7.(xil.20.) szirmi hatirozatat vissza kell vonnia 6s a teleptil6skdp

v6delm6rol sz6l6 gl2111.(XlL21.) onkorminyzati rendelet6t hat5lyon kivtil kell helyeznie. A

v6lem6nyez6si elj5r6s ism6telt lefolytat6sa mellett a teleptil6sk6pi arculati k6zikonyv 6s a

teleptil6sk6pi rendelet-te wezetet ( 2. szimf mell6klet ) ism6telten napirendre kell tiiznie.

A jogszabalyi eloir6soknak megfeleloen a fentieket ism6telten napirendre t:d,filk,6s gondoskodnak a

j o gszabSlys6rt6sek megsziintet6s6rol.

K6rte a k6pviselok 6szrev6telei t, hozzisz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polgSrmester 6ltal elmondottakkal, 6s egyhangrilag - 4 igen

szav azattal - az alihbi hatilr ozatot hozta:

Cserh{tszentivdn Ktizs6s Onko K6nvisel6-testtilet6nek
20 12018.(YI.4.) szf mrl hatarpz,ata
a 7812017.(XII.20.) szSmf hathrozat visszavonisir6l, Cserhitszentivin
Telepiil6sk6pi Arculati K6ziktinyw6nek elfogadis{r61,

1. A K6pviselo-testtilet napirendre ttrte 6s megt6rgyalta a N6gr5d Megyei
Korm6nyhivatal Torv6nyess6gi Feliigyeleti Oszt6ly6nak az NO/TFOll-44612018.
iktat6sz6mfi tcirv6nyess6gi felhiv5s6t, mely szerint a teleptil6sk6piarculati k6zikonyv
elfogad6s6r6l sz6l6 7812017.(XII.20.) szimt hatfirozat6t vissza kell vonnia, 6s a

telepiil6sk6p v6delm6rol szolo 912017.(XIl.2l.) onkorm5nyzati rendeletet hat5lyon
kivtil kell helyeznie.

2. A K6pviselo-testtilet a jogszab6lys6rt6s megsziintetdse 6rdek6ben visszavonja a
78/2017.(XII.20.) szirmi hatirozatitt a Cserh5tszentivfn Teleptildsk6pi Arculati
K6zikonyv6nek elfogad6srir6l.

3. A k6pviselS-testiilet tgy hatbrozott, hogy - a v6lem6nyez6si ell6rSs ism6telt
lefolytatSsrit kovetoen elfogadja Cserh6tszentiviin Teleptil6sk6pi Arculati
K6zikonyv6t, melyet az Architechton Epit6sz Tervezo 6s Kivitelezo Kft. ( 3155
M5tramindszent, Petofi ft 30. ) k6szitett el.

4. A K6pviselo-testtilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy a testtilet dont6s6rol
t6jdkoztassa a N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Tcirv6nyess6gi Feliigyeleti Osztrilyrit 6s
a tov6bbi sziiksdges int6zked6seket tegye meg.

Hatrirido: 6rtelemszerii
FelelSs: Siraky Attila polg6rmester

A K6pvisel6-testiilet egyhangrilag - 4 igen szavazattal- az alSbbi rendeletet alkotta:

Cserh{tszentivdn Ktizs6s 6nkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
5/2018. (VI.S.) tinkormfnvzati rendelete
a telepiil6sk6p v6delm6r6l

J
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3.Napirend

Javaslat a hulladdkgazdrilkodSsi kozszolg6ltat6sjovobenijovobeli ell6t6s6val kapcsolatos dontdsek
meghozatal6ra.
Siraky Attila polg6rmester elmon dta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghfv6val
egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm5nyozhatta ( 3. szimrl mell6klet ).
Hat6lyos jogszab6ly szerint a hulladdkgazd6lkod6si kozszolghltatisi szerzod6s megsz[in6se vagy

megsztintet6se eset6n, az r1j kozszolg6ltat6 kivrilaszt6s5ig, de legfeljebb 6 h6napig a

hullad6kgazdSlkodrisi kozszolg6ltat6st a szolg6ltato viitozatlanul ellStja. Ez az 5tmeneti idoszak 2018.

.ffinius 30. napj6val lezirul.
Az eloterjeszt6s tartalmaz hatilrozati javaslatot is, melyet minden k6pviselo-testtiletnek meg kell
hoznia annak 6rdek6ben, hogy a kozszolgiitat6s a kdsobbiek folyam6n is biaositva legyen.

A polg6rmester k6rte a k6pviselok 6szrevdteleit. hozzirszol6sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester el6terjeszt6s6vel, 6s eryhangrilag - 4 igen

szav azattal - az al ibbi hatir ozatot hozta:

Cserhitszentivin Ktizs6s Onkorm6nvzata K6Dviseld-testiilet6nek
21 12018.(VI.4.) szimfi hstaIez.^ta
a hullad6kgazdrilkoddsi ktizszolgiltatis jtiv6beni ellitisival kapcsolatos
feladatokr6l

l. Cserh6tszentivrin Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testiilete egyet 6rt azzal,

hogy a Kelet-N6gr6d Tdrs6gi Hulladdkgazd6lkod6si T6rsul6s ( tov6bbiakban: t6rsul5s

) tagonkormbnyzatainakkozigazgatitsi tertilet6n 2018. jflius l. napj6t6l 2028. jfinius

30. napj6ig a hullad6kgazd6lkodilsi kozszolg6ltat6st a Szelektiv Hullad6khasznosit6 6s

Kornyezetv6delmi Nonprofit Kft. Lissa el a VGU Nonprofit Kft. alv6llalkoz6k6nt
tort6no bevon6siival.

2. A k6pviselo-testtilet az 1. pontban nevesitett kozszolgSltat6 kivSlasa6s6hoz

sztiks6ges jognyilatkozat-, illetoleg szerz6d6stervezeteket az l-5. melldklet szerint

megismerte 6s azok tartalm6val egyet6rt, 6s felhatalmazza a polg6rmestert arra, hogy

azok v6glegesitett viiltozatitt a T6rsul6s trlrsul6si tan6csi til6s6n megszavazza.

amennyiben a VGU Nonprofit Kft. alv5llalkoz6i szerep6vel kapcsolatos felt6telek

tiszthz6dnak.

Hathrido: 201 8. jrinius I 5.

Felelos: Siraky Attila polgdrmester

4. Napirend

Egyebek

A) Javaslat az onkorm6nyzat,,Cserh6tszentiv6n Milvel6d6si Hininak fehijit6sa" tilrgyiban hozott

7 3 I 20 I 7. (XII. 0 I . ) sz6mir hatir ozatilnak m6do s itrls6ra

Eloterjesao: S iraky Attila polg6rmester

B) T6j6koztat6s a Modern Falufejleszt6si Programmal kapcsolatban

Eloterjesao: N6met Beatrix aljegy zo

C) Egydb t6j6koztat6sok
Eloterjesa6: Siraky Attila polg6rmester
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A)
Sirakv Attila polg6rmester tillkoztatla a k6pviselo-testtiletet, hogy a Mrivelod6si Hdz feltjitisira
benyrijtott piiyizatuk a korribbi 85%-os tiimogatiis helyett, 90%-os trimogat6sban rdszesiilt, ez6rt
sztiks6 ges a korribbi hat6rozatukat m6dositan i.

A kdpviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polgilrmester eloterjesZ6s6vel, 6s egyhangrilag - 4 igen
szav azattal - az alitbbi hat6r ozatot hozta:

Cserhitszentivin Ktizs6e 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
22 /2018. (Y1.0 4.\ szimfi hatir ozata
,,Cserhitszentivin Miivel6d6si lJizhnak fehijitisa" cimii t6mogatdsi k6relem
benyfjtisSval kapcsolatos73l20l7.(X[.01.) szimri hatirozatinak m6dositrls6r6l

Cserh6tszentiviin Kozs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete a,,Telepiil6sk6pet
meghat6roz6 6piiletek kiilso rekonstrukci6ja, tobbfunkci6s kozoss6gi t6r l6trehoz6sa,
fejleszt6se, energetikai korszenisit6s" YP6-7.2.1.-i.4.1.1-16 k6dsz6mi: felhivis 2.
szbmt cdltertilet6re a 1-211. hrsz-ri, 3066 Cserh6tszentiv6n, Kossuth rit 31. sztlm alatti
ingatlan felfjit6s6ra, a,,Cserh6tszentiv6n Miivelod6si HLzLnak fehiiit6sa" cimii
t5mogat6si kdrelem benyrijt6srir6l sz616 7312017.(XII.0l.) szrimri hatarozatit, a
1924844921 iratazonosit6jI t6mogat6si okirat figyelembev6teldvel az alibbiak szerint
m6dositja:

2. A feltjitfls forr6sosszet6tele:
Megit6lt t6mogat6s osszege: 32.940.221- Ft
Saj5t ero osszege: 3.660.090- Ft
Osszesen: 36.600.31 l,- Ft,
azaz H arminc h atm i I I i 6 - hatszize zer - h 5ro m s z5 zti zen e gy fori nt.

3. A K6pviselo-testiilet a sajrit ero risszegdt 3.660.090,- Ft, azaz h6rommilli6 -
hatszizhatvanezer - kilencven forint osszegben biztositja, melyet a kolts6gvet6si
rendelet6ben megtervez 6s j6v5hagy."

Hatirido: 6rtelemszer[i
Felelos: Siraky Attila polgdrmester

B)

N6met Beatrix aljegyzo a napirendi ponthoz kapcsol6d6an elmondta, hogy m5r tobbszcir is hallottak a
falufejleszt6si programr6l. Vannak olyan szakemberek, akik kidolgoznitk a fobb ir6nyvonalakat. Az
aljegyzi| szerint az lenne a l6nyeg, hogy a 6 telepi.il6s ( Bokor, Cserh6tszentiv6n, Felsotold, Gar6b,
Kutas6 6s M5trasz6los ) egys6ges koncepci6 ment6n menjen. Szerinte a Holl6koi vonalra lehetne
6pitkezni. Hozn6nak ide egy tervezo csapatot, azonban ahhozazkell, hogy konkr6t elk6pzel6se legyen
mindenkinek. Orsz5gosan osszegytijtik az anyagokat. Ez kb. 4-5 6v mirlva realizii6dhat. Akkoivan
igazin es6lye, ha a hat teleptil6s osszefog.

Siraky Auila polg6rmester javasolta, hozzon a testtilet hatSrozatot, hogy a jovoben a hat telepiil6s
kozcisen sz6nd6kozik rdsz venni a Falufejleszt6si programban.
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A kdpviselo-testiilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester javaslatilval, 6s egyhangrilag - 4 igen

szav azallal - az al thbi hat6r ozatot hozta:

Cserhitszentivin Ktizs6e On korminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
2312018.(VI. 04.) sz{mf hatirozata
a modern falufejleszt6si programmal kapcsolatban

CserhiltszentivSn K<izs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testiilete figy hatirozott, hogy a
jovoben kidolgoz6sra kertilo modern falufejleszt6si programban Bokor, Felsotold,
Gar6b, Kutas6 valamint Mritraszolos Onkormrinyzatokkal kcizosen kiv6n r6sZ venni.

A K6pviselo-testiilet felhatalmazta a polg6rmestert a tovrlbbi szliks6ges int6zked6sek
megt6tel6re.

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: Siraky Attila polgSrmester

c)

Siraklz Attila polg6rmester ti$ekoztatta a k6pviselo-testtilet tagjait, hogy a kultrirh6zba ezenttl csak
enged6llyel lehet bemenni. Ennek okait ismertette a jelenl6vokkel. Azok a szemdlyek, akik
rendelkeznek a bej6rati ajt6hoz kulccsal al6fr6sukkal igazoljik, hogy mett6l meddig tart6zkodtak
benn. Gyerekek sztiloi feli.igyelet ndlki.il nem lehetnek jelen a kultrirh6zban. Mindennek bevezet6se

sziiks6ges az esetleges balesetek elkeriil6se v6gett.

A falugondnoki g6pj6rmii haszn6lat6t korl5tozni kell, szigorrian a jogszab6lyban meghatirozott
feladatokat fi gyelembe v6ve.

Tobb napirend nem volt, egydb k6rdds, 6szrevdtel nem hangzott el, a polg6rmester fr megkoszonte az
aktiv r6szv6telt, s az iil6st bez6rta.

kmf.

N Beatrix
aljegyzo
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Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkonniirly zata
3066 Cserh6tszentiv6n. Kossuth utca I .

Telelon: (32) 382-056
Fax: (32) 382-026
e-mai I : csivan.korj egyzoseg@gmai l.com.
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Meghiv6

Magyarorsz6g helyi onkormiinyzatair6l szolo 2011.6vi CLXXXIX. torvdny 45. $-6ban foglaltak
alapj6n Cserh6tszentivrin Kcizsdg 6nkormilnyzataKepviselo-testtilet6nek iil6s6t

2018. ifinius 4. narriin ( h6tf6 ) 9.00 rirrlra

a Kultrirhriz kisterm6be ( 3066 Cserh6tszentiv5n, Kossuth utca 31. ) osszehivom.

Napirendi iavaslat:

1. Javaslat az onkorm6nyzat2017. evi zirszitmad6si rendeletdnek megalkotiis6ra
Eloterj eszto: Siraky Attila polg6rmester

2. Javaslat jogszabSlys6rtds megsztintetds6re a teleptil6sk6p v6delm6rol sz6l6 rendelettel
kapcsolatban
Eloterjesao: Siraky Attila polg5rmester

3. Javaslat a hullad6kgazd6lkod6si kozszolg6ltat6s jovobenijovobelielLitrls6val kapcsolatos
d o ntdsek me ghozatalir a
El6terjesao: Siraky Atti la polgrirmester

4. Egyebek

Megj e lends6re, aktiv kozremrik<id6s6re felt6tlen sziim itok.

Cserh6tszentiv 6n, 20 18. m6jus 3 I .



JELENLETI iV

Cserh6tszentiv6n Kozsdg Onkorm6ny zata Kepvisel6-testiiletenek
2018.jrinius 4. nap16n

megtartott testtileti til6sdrol

Siraky Attila polg6rmester

Lord Eszter alpolg6rmester

Bal6s Istv6n Andr6s kdpviselo

B6nyey Zsolt

C servol gyi Zoltin Barnab6s

Tan6cskoz6si joeeal meghivottak

N6met Beatrix aljegyzo

dr. Turza Csaba J6zsefjegyzo

Lakoss6s reszdrol mesielentek
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CserhitszentivdnKtizs6si 6nkormdnvzat K6pvisel6-testiilet6nek
. ../20 I 8. (. . ....) tinkorm:invzati rendelet TERVEZET

Cserhdtszentivin Ktizs69 6nkorminyzata20lT.6vi ktilts6gvet6s6nek v6grehajtis6r6l

Cserh6tszentiv6n K6zs6gi Onkorminyzat K6pviselo-testiilete az tilamhilztartilsr6l szol6 2011. 6vi

CXCV. t6rv6ny 89.$-a alapj6n az alilbbi zArszfimaditsi rendeletet alkotja:

r.s

(1) A k6pvisel6-testiilet az onkorm6nyzat20lT.6vi kolts6gvet6s v6grehajt6s6r6l sz6l6 besz6mol6t
az lszilmt trlblizatban foglaltaknak megfeleloen

66842 e. Ft bev6tellel/
2b948e. Ft kiadissal/

j6v6hagyja.

(3) Az cinkorm6nyzat bev6teleit forr5sonk6nt 6s a kiad6sokat-ezen beltl a kiemelt kiad6sokat
feladatonkent r6szletezve-a 2.6s 3.szimf tiblizatokban foglaltaknak megfeleloen fogadja
el.

2.S

(l)A fejleszt6si kiad6sok teljesitds6t, valamint annak feladatonkdnti r6szletezlset a 4.szimtr
tdblfzatban foglaltak szerint hagyj a j 6v6..

3.$

(l)Az Onkorminyzat 2017. december 3l- 6llapot szerinti vagyon6t a S.szrimri tiblilzatban
r6szletezett m6rlegadatok alapj6n 188.439 ezer Ft-ban 6llapitja meg.

4.S

(1)Az egyszeriisitettpdnzmaradv6ny kimutat6s6t a 6.sz'{mri mell6klethen tartalmazza, a

maradv6ny 6.037 ezer Ft.

s.s

(l)Az 6nkorm6nyzat a2077.6vben biAositott ad6kedvezm6nyeket 6s mentess6geket

a7szdrmfi mell6klet alapjSn hagyja j6v5.

(2)



6.S

(1)tobb6ves kihatSssaljSr6 dont6sekbol szfurmaz6 kdtelezetts6gek c6lonk6nt 6s cimenk6nti

alakulas6t a 8.sz6mri mell6klet szerint hagyja j6v6.

7.S

(1) A k6pvisel6testiilet az Onkorm6nyzat 2077 .6vi miikod6si m6rleg6t, felhalmozdsi m6rleg6t, a

1.a,1.b, szdmri mell6kletben foglaltak szerint hagyja j

8.$

(1) A k6pvisel6testtilet a Kdrzeti Eg6szs6gtigyi Szolg6lat 201'7 .6vi beszamol6j6t az llc. szimri
mel l6kletben foglaltaknak me gfeleloen hagyj a j 6v6.

e.s

A rendelet a kihirdet6st k6vet6 napon l6p hatSlyba.

Cserh6tszentiv6n,20 1 8 m6jus

Siraky Attila dr. Turza Csaba J6zsef sk.

polg6rmester j egYzo



1 sz mell6klet
2017 .€ui zbrszAn

C s e rh 6tsze ntiv it n Ki5zs 69 i 6 n ko r m ;i nyzat
2017.evi m€rleg

Ezer Ft-ban

I\,4egnevez6s 2017 .evi
eloirenyzat

2017.evi mod
e|oiranyzal

2017 .evi
teljesit6s

T el) 'k-a

BEVETELEK

I\/r:1kod6si bevetelek
Tamogat6sok
Felhalmozdsi 6s t6kejell.bev.
Tdmogatds6rt. bevetelek
Veglegesen 6tvett penzeszk.
Hitel
P6nzforgalom nelk. bev6telek
Allamhdztartdson beluli meg

3462
39864

7587

8719

3462
42746

83 39

9179
871

31 13

44017
'1033

100

9179
871

89,9%
103,0%

'100,0%

100,0%

Bev6telek cisszesen 59632 64597 94198 14s,8%

KIADASOK

Milkdd6si kiad5sok
Szemelyi juttat6s
Munkaad6t terhel6 j6r.

Dologi
Egy6b tAm.p6nzetad.
Ebb6l:Szoci6lis celi j.
Allamhazt.b.meg.vf.

L6tszdm

Felhalmozasi kiad6sok
Arculati k6zikonyv
Temet6kerit6s 6p

Kulttrhdz fel[jit6s
Elmib r6szv6ny v.

Nagy6rt6k( tdrgyi eszk
Kiegyenlit6,fuggo,6tf ut6 kiadSs

52641

28784
5799
16556

1502
580

6991

59407

31240
6354

17597
1a-zo

928
937
IJ

5190
oao

512

473

50788

29982
6322
10502

3045
892
937

13

1571
o20

51?

120

35,0%
96,0%
99,5%

59,7%
92,7%
96J%
100,0%

100,0%

30,0%
100,0%
'100,0%

25A%

Kiad6sok tisszesen 59632 64597 52359 8',1,1%

13

4800
l', ooo

lrrsr



'l /a.sz. mell6klet
2017 .6vi zaszamad6si rendelethez

Cse rh atsze ntiv a n K6zseg i O n ko rm A n yz at
mfikOdesi merleg

2017.6vi
Ezer Ft-ban

Megnevez6s 2O17 .6vi
e|otanyzal

2017.evi mod
ebtanyzal

2U7 .evi
teljesites

Telj
Yo-a

K6TELEZO FELADATOK
MUKoDESI BEVETELE

OnkormSnyzatok m(kod. bev5tele
M(kod6si celI t6mogatas
Temogat6sert6krll m t1ik. bev6tel
Veglegesen Stvett mfik. P6nzeszk
Ir4(kod6si hitel
Penzforgalom n6lk.bev5telek
Allam h5ztart6son belUli meg.

ONKENT VALLALT FELADATOK
MUKODESI BEVETELE

Onkorm5nyzatok mfi kod.bev6tele
M(kodesi celU tamogatas
Temoqatesertek mtlkod6si bev

23273

764
14774
5187

2548

4698

2198
2500

2853 5

822

17656
5189

'l oo7

871

4640

2140
2 500

3'1848

1135

17656
6049

6037
871

4125

1625
2500

111 ,6

1 38,1

100

1 16,6

151

100

88,9

75,9
100

Mfi ktid6si bev6t. Osszesen 27971 33175 35973 108,4

x6rEuz6 FELADATOK
MOKoDESI KIADASA

Szem6lyi juttat6s
Munkaad6t terhel6 j6ru16k

Dologi
Egy6b tamogatas penzatadas
Allamheztarteson beltrli meg v.f
L6tszam

ONKENT VALLALT FELADATOK
MOKoDESI KIADASA

Szem6lyi juttatas
J5rulek
Dologi

23273

7

4698

2207
486
2005

28535

11588
1874

10979

3'157

937
7

4640

2414
503
1723

23252

10872

1876

6644
2924

937

7

4125

2276

475
137 4

81,5

93,8

100

60,5

92,6
100

100

88,9

94,3

94,4
79,7

Mfi k6d6si kiad5sok dsszesen 82,5

10801

1806
9164
1502

27e711 331751 273771



1/b.sz. melleklet
2017.evi zarszamad6si rendelethez

Cserhatszenivan K1zsegi Onkormanyzat
felhalmozasi m6rleg

2017.6vi
Ezer Ft-ban

2017 .€vi
el6iranyzat

2017.6vi mod
el6iranyzat

2017 .6vi
Telj

Telj

KOTELEZO FELADATOK
rergaLuozAsl BEVETELE

Elozo 6vi p6nzmaradv. Felh.resze
Fejleszt6si c6hi tdmogat5s
Felhalm.es tokejell.bev6telek
T5mogat5sert.felh. bev6t
Felhalmozdsi celra 6tvett
p6nzforgalom n6lkUli bev6telek

6NKENT VALLALT FELADATOK
FELHALMOZASI BEVETELE
Tamo gatasertekr:i fel ha I m. bev

Felhalm.6s t6kejell.bevetelek
Penzfogalom n6lk0li bevetelek

5800

2400

3400

5190

3150

2040

308 69

29836
1033

Felhalm. Bev6telek <isszesen 5800 5190 30869

Kb-TELEz6 FELADAToK
FELHALMOZASI KIADASA

Befektet6si c. reszv6ny v6serl.
Egy6b felhalmozdsi kiadds

6NKENT VALLALT FELADATOK
FELHALMOZASI KIADASA
Arculati kezikonyv

Temet6 kerit6s epitese
Kult0rhaz felujitasa
Befektet6si c. r6szv6ny v6sdrl6s

5800

4800
r 000

5190

o?o

512
5loo
473

1571

o?o

512

120

30,3

100

100

25,4

Felhalm. Kiadisok <isszesen 5"t90 1571 30,3

Megnevezes

58oo 

I



1/c.sz. melleklet

CserhStszentivani Kdrzeti Eg6szs6gIgyi 6s Falugondnoki Szolgilat
201 7. 6vi mfikdd,6si mdrleg

Ezer Ft-ban

MUK. BEV LEK

t\ilUkod. bevetele
tr^likod6si celi temogatils
T5mogatds6rt6k( mtllk. bev6t.
M(kodesi c.p6nzeszkoz Stvetel

M0k6desi c. Hitel felvetel

P6nzmaradv6ny

IM K. KIAD SOK

Szem6lyi juttatds
Munkaad6kat terhel6 jArul6kok

Dologi
Egy6b tSmogat5s,p6nz6tad6s
Hitel torleszt6s

L6tsz6m

Nagy6rtekti tdrgyi eszk6z

Megnevezes 2U7 .evi
eloi16nyzat

Modositott
ebirenyzat

Tel.jesltes re\.%-a

500
22590

2771

," soo
22590

-- 3142

zJa10 I

3142

71

106

100

MIkiid6si bev6t. Osszesen 25861 ZOZSI Z / J5t) 104

15776
3507

53 87

1191

17238
3977

4895
122

J

'16834

3971

2484
122

J

98
100

51

'100

Mfi krid6si kiad6sok 6sszesen 258A1 zozSz 23411 89



2.s2. mell6klet
2017 .evi ze.Szemadasi rendelethez

Cse rh 6ts ze ntiv 6n Ki5zs6gi 6 n ko rmi nyzat
2017.6vi bevOtelek

Megnevez6s 2017 .6vi
eloiranyzat

2017.6vi mod
el6iranyzat

2U7 .evi
Telj

Telj
o-a

'1 .lnt6zm6nyi mfikodesi bev6telek 1553 1553 1442 92,9

ldegenforgalmi ad0
KommunAlis ad6

GepjarmUado
Lakber

P B irseg, p6tl6k, egy6b SA bev

115
834

460

115
834

460

66

407

117

57 ,4
o/,J

88,5

2. Kozhatlami bev6telek 1409 1409 1318 93,5

l. M iikod6si bev6telek <isszesen 2962 2962 2760 93,2

Telepulesi Onkorm T6mogat6sa
Egyes Jovp tam kieg
A telep.o.szoc, gyj.es gy.etk f.tem
Kdnyvt6r tAmogatesa
Kozpontositott mtik.c.tam
Felhalmozasi celU temogatas
Normatlv kotott tamogatas
Mrik6d6kepesseg meg6z.sz. kieg.tam
Elszamolasb0l szarmazo bev

1 0897

5176
1200

11897

5478
1200
1537

44

11897

5478
1200
1537

44

100

100
100
100

100

ll.Tamogatasok 6sszesen 17274 20156 20156 100

lll.Felhalm.6s t6kejell.bev6telek
Temogatasedeku m(kodesi bevetelek
Ebb6l: 0nkorm{61 atveft

Egy6b etvett
Tamogatasert6kU felhalmozasi bevetelek

5187

5187
2400

5189

5189
3150

6049

6049
29836

1 '16,6

1 16,6
947 ,1

lV.Temogatas6rt6k[ bev6t.6ssz. 7 587 8339 35885 430,3

M(kddesi c6lU atuetel allam.kivul16l
Felhalm.c6lU etvetel 6llamh. kivuk6l

100

V.V6glegesen 6tvett p6nz ossz. 100

Vl.T6mog.ktilcsdntik visszat6rail.
M(kodesi celU hitel felv6tel
Felhalm.celu hitel felvetel

Vll. Hitelek
Vlll.P6nforg.n6lkUli bev6tel 5948 6037 6037 100

IX. llamh6ztart6son belUli meg 871 871 100

EFrelerOsszeser.r 33771 38365 66842 174,2



2ib.sz. melleklet
2017.6vi zerszamad6si rendelethez

C se rh 6tsze ntiv 6 n K6zs6 g i O n ko rm 6 n yzat

2017 evi sajat bev6telei

Ezer Ft-ban

Megnevez6s 2017 .evi
el6iranyzat

2U7 .evi mod
el6irAnyzat

2U7.evi
teljesites

Telj

Szolqdltat6sok
szoci6lis 6tkeztet6s
Gazertekesites bevetele
Szemeteszsak eladas
Berleti dij bevetel
lskolasgyermekek szallitasa
Elletasi dijak
Lakber
Tovdbbsz6ml6zott szolqdltatdsok
Egyeb mLik0d6si bevetel
Vizmr.i berleti dlj

Eoveb saietos bevetel

AFA bevetelek. visszat6rul6 sek

Kamatbev6telek

503
355

50

50

48

1050

503
355

50

48

1050

1442
100

49

48

1112

6
107

20

286,7
28,2

98

100

105,9

1553 1553 1442 286 7

lngatlan eladas
ERV
Penzirgyi befektet6sek bevetele

1033

Felhalmoz6si 6s t6kej.bev.6ssz 1033

I nt6zm6nyi mfr k. bev.dsszesen



'1. Nem vesz6lyes(telep)hullad6k vegyes(0mlesztettg
begyLijt6se, szall itesa, atrakasa

2. Z0ldterUlet

3. Kozutak, hidak,alagutak ilzem.fennt

4.Onkorm5nyzati vagyonnal kapcsolatos f.el16tdsa

5. Onkormanyzatok 6s 6nkormanyzati hivatalok
jogalkot6 6s altalanos lgazgatasi tev6kenysege
Szemelyi
MunkaadOi jarulek
Dologi
Atadott p6nz

6. Kozvilagitas

7. Varos-es kozs6ggazdalkodasi szolg
Ebbol:

Szemelyi juttates
Munkaad6i jarulek
Dologi
Atlag l6tszam

8. Kozmr-ivel6des kozoss6gi 6s Esadalmi reszv.feil

L Ar es belvizvedelemmel Osszefugg6 tevekenys6g

10. Szocialis etkeztetes

1'1 .Egyeb 0nkormanyzati seg6ly

1 2. Falugondnoki,tanyagondnoki szolgeltatas
Ebb6l:szemelyi jutatas

Munkaad6i jaru16k

Dologi
Atlagl6tszem

1 3. Hosszabb id6tartamU kozfoglalkoztates
Ebb6l:szemelyi juttatas

l\4unkaad6i j6ru16k

Dologi
Atlagt6tszam

3094
681

1681

2980
685
1730

85,9
91,6
47 ,4
93,6

Cserhatszentivan Kdzseg Onkorm6nyzata
2017. evi muk1desi kiadasai

3.s2. melleklet
2017 .6vi zetszamadasi rendeleth(

249 249 47 18,9

1258 1258 60 4,8

1332 '1332 133 10

5456 8668 6147 70,9

3468
748
3649
803

1152 1152 940 81,6

65,5

513 336 65,5

381 744 1334 179,3

254 154

635 316 426 134,8

510 889 853 96

4698 4640 4125 88,9

489 sl3 336

489

2207
486
2005

2414
503
1723

2276
475
1374

5166
583
644

94,3
94,4
79,7

100

5954 5957 6393 't07 ,3

1 1

oo,
102,1

2U7 .evi
mod ei

2017 .evi
telj

telj2017 .evi
eloirenyzat

Megnevez6s

5192
571
19'l

5

571
191

5 5 100



2. o ldal

2017 .evi
eloiran

2U7.evi
m6d ei

2017 .evi
tel

teUMegnevzes

864

761

2714

120

922

70

148

o))

308
68
488

2207
486
25

1035

461

3137

120

1225
1225

39

148

1044

1

94

308
68
659

2617
487

1085

22

298 0

120

1235
I z5c

121

937

1

39

44

308
62
715

2418
546
16

100,1
'1 00, '1

'104,8

100

100

4,8

95

100
91 ,2
108,5

92,4
112,1
48,5

't 00

81,8

89,8

46,8

1 5. Koztemeto-fenntarias es mUkdd6s

17. KOnyvteri allomany gyarapltas

Temogatasi celU finanszirozesi kiadas
Ebbol:Atadott p6nz

18. gyermekvedelmi es p6nzbeni ellatasok

'19. gyermekek nyari szirnidei etkeztetese

20. OnkormZrnyzatok elszamol6sai kp kv szervvel

2 l.Civil szervezetek tamogatesa

1 4. K0nyvtari szolgaltatasok
ber
jerulek
Dologi
L6tszim

16.Hazi segitseg ny0jtas
Ebbol: Ber

Munkaad6i jerulek
Dologi
L6tszam

33175

14002
2377
12702
3157
928
937

27377

13148
2351
8018
2923
892
937

82,5

93,9
98,9
63,1
92,6
96,1
100

27971

13008
2292
t,t 169
1502
580

Mfi k6d6si kiadasok tisszesen

Szem6lyi juttatas
Munkaad6t terhel6 jiru16k
Dologi
Egy6b temogatas p6nzat
Ebb6l: Szocielis c6lf temogat6s

Ebb6l:

Allamhezatartison betUl me l.v.f.



4.sz.mell6klet
2017 .evi zarczamadasi rendelethez

Cserhatszentivan Kozsegi onkormanyzat

felhalmozasi kiaddsok
2017.6vi hev6telek

2U7.evi
tel

telj
at

2017 .6vi
eloira

2U7 .evi
m6d ei

Megnevezes

1571
120
739
200
404
108

81,7
25,4
100
100
100
100

1000
'1000

4800

4800

1924

3266

473
aL0

200
404
108

2258
1008

6b felhalmoz5si kiad6sok

Beruh5zAsok

FelIiit5sok

Eqy

Vizm(nek atadott

Elmib reszvenyeloleg
Arculati kezikonyv
6fa
Temetokerit6s 6pit6se
efa

KultUrhaz fel0jitas one16
eh

Ebb6l:
lntezmenynek atadott

5190 1571 30,35800Felhalmozisi kiad6sok <isszesen



5.sz.melleklet

Kimutatds Cserh1tszentivdn Onkorm1nyzat vagyondrol

2017.6vi 6llapotdrol

Ezer Ftban

IVEGNEVEZES OSSZEG

Szellemi term6kek

lmmatariSlis javak

lngatlanok
Gepek, berendez6sek, felszerel6sek, jarmr.ivek
BeruhA26sok,fellj itasok

167190
7910

'150

Tergyi eszk6zdk tisszesen 17 5250

Egyeb tart6s reszesed6sek 6614

Befektetett p6nzi.igyi eszk. 6614

A.) Nemzeti vagyonba tartozo
B ef e ktetett es zkti zii k osszesen 18't 864

K6szletek 42

B:) Nemzeti vagyonba tartoz6
Forg5eszktiztik tisszesen

C.) P6nzeszktiztik tisszesen 5948

D.) Ktivetel6sek tisszesen 585

E.)Egy6b sajetos eszkdzoldali
elsz6mo!6sok

ESZKOZOK OSSZESEN 188439

42



CserhSts zentiv 5n Ktizs6gi Onko rm6 ny zat
Bgyszertisitett p6nzma radvi ny-kimutatis

2017. 6v

6. szSmri mell6klet

ezer Ft
Megnevez6s T6rgy6v
1. Kolts6gvet6sbev6telei 59934

2. Koltsegvet6s kiad6sai 2801 1

I. Ktilts6gvet6s egyenlege 31924
3. Finansziroz6si bev6telek 6908

4. Finansziroz6si kiad6sok 937

II. Finanszirozr[si egyenleg 5970

ALAPTE EG MARADVANY 37894
Ktitelezetts6gvillal6ssal terhelt maradv{ny 30657

Szabad maradv{ny 7237



Cserh{tszentivf n Onkormin yzat 6ltal nyrlj tott ktizvetett timo gatf so k

7 . szdmu mell6klet
2017 . evi zarszdmad5si rendelethez

ezer forintban
Sor-
szim

Bev6teli jogcfm M6rt6ke
(%)

Kedvezm6nvek
6sszege

I 2 4

1 Ell6tottak t6ritdsi dij6nak elenged6se 0 0

2. Kommunilis ad6b6l biztositott kedvezmdny,
mentess6g

-) Idegenforgalmi ad6b6l
kedvezm6ny, mentess6g

biztositou

4 G6pj6rmtiad6b6l biztositott kedvezm6ny,
mentess6g

5 Helyis6gek hasznosit6sa utiin kedvezm6ny,
mentess6g

6 Egy6b kedvezmdny

7 Osszesen 0 0



8.sz6m0 melleklet

Cserh{tszentivin Onkorm:inyzat 2017.6vi kiilts6gvetds6ben tervezett ttibb6ves
kihatissal j:ir6 dtint6sek 6s ad6ss{g 6llom6ny:inak alakulfsa

(adatok E.Ft-ban)

E,l6ir 6,ny z. 6ves b ontds ban
2017 2018 2019 2020

Megnevez6s Osszesen

r000 120ELMIB rdszvdnv vds6rli 720 160

Felhalmozii
si c6hl hitel

KOzkincs

PenzUgyi
lizing

Mtik6ddsi
c6hi hitel

Ebb6l:
T6ke
Kamat

FelhalmozS

si
c6hi hitel

0sszesen 1000 120 720 160

II



,(la UlslhjilL

Cserhdtszentivin Ktizs6g Onkorm6nvzata K6pviseld_testiilet6nek

Cserhftszentivin *Or* s6nek v6greha;tri,s6r6l

Cserh6tszentivrin Kozs6g Onkormilnyzata Kdpviselo-testiilete az 6llamhbztart6sr6l szolo 2011. evicxcv. torv6ny 89.9-a alapj6n az ali$bi zbrszitmaditsi rendeletet alkotja:

1.S

(l ) A k6pviselo-testiilet az onkorm6nyzat 2017. 6vi kolts6gvet6s v6grehajt6s6r6l sz6l6 besz6mol6t
az l. szfimrt tiblilzatban foglaltaknak megfeleloen

66.842 e tr't bev6telleV
28.948 e Ft kiad{ssaV

j6vihagyja.

(2) Az cinkormiinyzat bev6teleit forr5sonk6nt 6s a kiad6sokat - ezen beltil a kiemelt kiad6sokat
feladatonk6ntrdszletezve - a2.6s 3. szimri tilbliuatokban foglaltaknak megfeleloen fogadja
el.

2.$

(1)A fejleszt6si kiadSsok teljesit6s6t, valamint annak feladatonk6nti r6szletez6sdt a 4.szilmit
t6bl6zatban foglaltak szerint hagyja j6v6.

3.S

(l) Az Onkorm5nyzat2017. december 3l - Sllapot szerinti vagyon6t a 5. szSmri tiblflzatban
r!,szletezett mdrlegadatok alapj6n 188.439 ezer Ft-ban 6llapitja meg.

4.S

(1)Az egyszeriisitell pdnzmaradvSny kimutat6s6t a 6. sz6mri mell6kletben tarlalmazza, a

maradv6ny 6.037 ezer Ft.

s.$

(1)Az onkorm6nyzat a 2017 . 6vben biztosftott ad6kedvezm6nyeket 6s mentess6geket a 7. sz{mit
mell6klet alapj6n hagyja j6v6.

6.$

(1)Ttlbb6ves kihat6ssal j616 dont6sekbol szrirmazokotelezetts6gek c6lonk6nt 6s cimenk6nti
alakulSsSt a 8. szdmri mell6klet szerint hagyja j6v6.

7.$

(1) A k6pviselotestiilet az Onkorm6nyzat20lT.6vi miikod6si m6rleg6t, felhalmoz6simerleget, az

1.a,1.b, szfmri mell6kletben foglaltak szerint hagyja jovit

8.S

(1) A k6pviselotesttilet a Korzeti Eg6szs6giigyi Szolgrilat 2017 .evi besz6mol6jSt az llc. szimri
me I l6kletben foglaltaknak megfeleloen hagyj a j 6v6.



e.$

A rendelet a kihirdetdst koveto napon l6p hat6lyba.

Cserh6rtszentiv6n, 20 jirnius 4.
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l sz.melleklet
2017 .eui za.szaff

C serh 6tsze nti v 6 n Ki5zs 69 i 6 n ko rm 6 nyz at
2017.evim6rleg

Ezer Flban

Megnevezes 2017 .evi
eloiranyzat

2017 evi mod
eloiranyzat

2017 .evi
teljesit6s

Ielj %-a

BEVETELEK

t\IIkod6si bev6telek
T6mogat5sok
Felhalmozdsi 6s t6kejell. bev.
T6mogatds6rt. bev6telek
V6glegesen etvett p6nzeszk.
Hitel
P6nzforgalom nelk. bevetelek
Allamheztarteson beluli meg

3462
39864

7587

8719

3462
42746

83 39

9179

871

31 13

44017

1033
35885

100

9179

871

89,9%
103,0%

100,0%
100,0%

59632 64597 94198 't45,8%

KIADASOK

M0kod6si kiadesok
Szemelyi juttat5s
lvlunkaad6t terhel<i j5r
Dologi
Egyeb tam.p6nzatad.
Ebb6l.SzociSlis c6hi j.
Allamhdzt. b. meg.vf.

L6tsz6m

Felhalmoz6si kiad6sok
Arculati k6zik6nyv
Temet6kerites 6p

KultIrh6z feltjit5s
Elmib r6szv6ny v.

Nagy6rt6k0 t6rgyi eszk
Kieqyenlit6,fugg6,6tf ut6 kiad6s

5264',1

28784
5799
16556

1502
580

'13

6991

4800
1000
'1191

59407

31240
6354
17597

3279
928

937
13

5190
939

512

473

50788

29982
6322
10502

3045
892
o27

IJ

1571
939

512

120

35,0%
96,0%
99,5%

59,7o/o

92,70/o

96,1%

100,0%
100,0%

30,0%
100,0%
100,0%

25,4%

Kiad6sok tisszesen 59632 64597 52359 81,1%

Bev6telek ,6sszesen



1/a. sz. melleklet
2017 .evi zeszemadasi rendelethez

C se rh atsze ntiv an Kozseg i O n korm a nyz at
mAkddesi m6rleg

2017.6vi
Ezer Ftban

Megnevezes 2017 .6vi
eloiranyzat

2017 .evi mod
e|oirenyzat

2017 evi
teljesites

Telj

KOTELEZO FELADATOK
MUKoDESI BEVETELE

Onkorm6nyzatok m(kod.bevetele
MrlikOd6si c6l( temogatds
T6mogat6sertek( m(k.bev6tel
Veglegesen 6tvett mfik. P6nzeszk
I\I rllkodesi hitel
Penzforgalom n6lk. bev6telek
AllamhAztart6son beltili meg.

ONKENT VALLALT FELADATOK
MI.iKODESI BEVETELE

Onkormdrnyzatok miikod. bevetele
Mr.ikod6si celU temogatas
TamogatAsert6kr:i m0kodesi bev

23273

764
14774
5187

4698

2198
2500

28 535

822

17656

5189

a oo7

871

4640

2140
2500

31848

1135

1 7656

6049

6037

871

4'125

1625
2500

11',t,6

1 38,'1

100

1 16,6

151
'100

88,9

75,9
100

Mfi kiid6si bev6t. Osszesen 27971 33175 35973 108,4

KOTELEZO FELADATOK
MUK6DESI KIADASA

Szem6lyi juttates
Munkaad6t terhel6.ldrul6k
Dologi
Egy6b tamogat6s p6nz6tad6s
Allamhdrztart6son beluli meg v.f
L6tsz6m

6NKENT VALLALT FELADAToK
M[IKODESI KIADASA

Szem6lyi juttat6s
JSrulek
Dologi

23273

10801

1806

9164
1502

7

4698

2207
486
2005

28535

11588
1874

10979
3157

937

7

4640

2414
503
1723

23252

10872
1876

6644
2924

937
7

4125

2276
475
137 4

81,5

93,8
100

60,5

92,6
100

100

q

94,3

94,4
79,7

MIk6d6si kiadasok iisszesen 82,527s711 331751 273771



1lb.sz melleklet
2017 .evi z{rszAmadasi rendelethez

Cse rh atsze n iv an Kozseg i O n korm anyzat
felhalmozasi merleg

2017'6vi 
Ezer Ft-ban

Megnevez6s 2017.evi
eloirbnyzat

2017.evi mod
eloirdnyzat

2017.evi
Telj

Telj
o/ -to-d

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI BEVETELE

Elozo 6vi p6nzmaradv. Felh.r6sze
Fejleszt6si c6lu t5mogatds
Felhalm.6s t6kejell. bev6telek
Tdm ogatdsert. felh. bevet
Felhalmoz6si c6lra 6tvett
p6nzforgalom n6lkUli bev6telek

OI.IXEUT VALLALT FELADATOK
FELHALMOZASI ATVETCLT
T6mogatds6rt6kfi felhalm. bev
Felhalm.6s t6kejell. bev6telek
P6nzfogalom nelkUli bev6telek

5800

2400

3400

5190

31 50

2040

30869

29836
'1033

Fel halm. Bev6telek cisszesen 30869

KOTELEZO FELADATOK
FELHALMOZASI KNDASA

Befektet6si c. r6szv6ny v5s6rl
Egy6b felhalmoz5si kiadSs

6ruxerur vALLALT FELADAToK
FELHALMOZASI TNOASN
Arculati k6zikdnyv
Temeto kerit6s 6plt6se
Kult0rh6z fel[jit6sa
Befektet6si c. r6szv6ny v6sSrlds

5800

4800
1000

5190

939
512
3266
473

1571

939

512

120

30,3

'100

100

25,4
Felhalm. Kiad6sok <isszesen 1571 30,3

58001 51e01

58ool 51eol



1/c.sz. mell6klet

Cserhitszentiv5ni Kcirzeti Eg6szs6gtigyi 6s Falugondnoki Szol96lat
201 7. 6vi mfi k6d6si mdrleg

Ezer Ft-ban

MUK. BEV TELEK

MIkod-bevetele
tVll.ikodesi c6hi tSmogatds
Temogatds6rt6kfi mrlik. bev6t.
M(kdd6si c.p6nzeszkoz dtv6tel

IVlilkodesi c. Hitel felvetel

P6nzmaradvdrny

I\NUK. KIAD SOK

Szem6lyi juttatds
Munkaad6kat terhel6 jarulekok

Dologi
Egy6b t5mogat6s,p6nz6tad6s
Hitel t6rleszt6s

L6tszem

Nagy6rt6kU targyi eszkoz

Megnevezes 2017 .6vi
e|oiranyzal

Modositott
eloirSnyzat

Teljesites relj.%-a

500
22590

2771

.' soo

-. 3142

zJalo I

3142

71

106

100

MIktid6si bev6t. Osszesen 25861 26232 27356 104

15776
3507

53 87

3

1191

17238
3977

4895
122

3

16834
3971

2484
122

J

98
100

51

'100

25861 26232 23411 89MfirEAGi kiadattk osszesen



2.s2. melleklet
2017 .6vi zerczemad6si rendelethez

C se rh 6tsze ntiv e n Ki5 zs6gi 6 n ko rmA nyzat
2017.6vi hev6telek

Megnevezes 2017 .6ui
eloiranyzat

2017.evi m6d
e|oienyzat

2U7 .Avi
Telj

Telj

1 . lntezm6nyi mrlikod6si bev6telek 1553 1553 1442 I2,9

ldegenforgalmi ado
Kommun6lis ado

Gepjarmr:iad6
Lakber

P Birsag, potlek, egyeb sa.i.bev

115
834

460

115
834

460

66
728

407

117

57 ,4
87 ,3

8 8,5

2. Kozhailami bev6telek 1409 1409 1318 93,5

l.Mfi kod6si bev6telek dsszesen 2962 2962 2760 93,2

Tetepul6si Onkorm T6mogatisa
Egyes Jovp tam kieg
A telep.o.szoc, gyj.es gy.etk f.tam
Konyvt6r t6mogatesa
Kozpontosltott mUk.c.tam
Felhalmozasi c6lu tamogatas
Normativ kotott tamogatas
Miikod6k6pess6g meg6z.sz. kieg.tam
Elszamolasb6l szarmaz6 bev

10897

5176
1200

11897

5478
1200
1537

44

11897

5478
1200
tcJ/

44

100

100
100
100

100

ll.T6mogatisok tisszesen 17274 20156 20156 100

lll.Felhalm.6s t6kejell.bev6telek
T6mogatasertekU mr.ikodesi bevetelek
Ebbol: dnkorm{61 6tuett

Egyeb atvett
Tamogatasertekri felhalmozasi bevetelek

316/

5187
2400

5189

5189
3150

6049

6049
29836

1 16,6

I to,o
947 ,1

lV.T6mogatAs6rt6kri bev6t.<issz. 8339
M(kodesi c6lU atv6tel allam.kivulrol
Felhalm.c6lU 6tv6tel allamh.kivul16l

V.V6glegesen atvett p6nz tissz. 100

VI.T6mog. ktilcsrincik visszat6riil.
M0kodesi celu hitel felvetel
Felhalm.cel0 hitel felvetel

Vll. Hitelek
Vlll.P6nforg.n6lkiili bev6tel 5948 6037 100

IX. Allamheztart5son beliili meg
BEVETELEK OSSZESEN 3377',| 38 365 66842 174,2

tt

| rcat I rsaasl €0,31i-[--l
f------T-----

tl
| 6osz

@roo-



2/b.sz. mell6klet
2017 .6vi zarczemadasi rendelethez

C se rh atsze ntiv 6 n Kdzs6g i O n ko rm 6 nyz at

2017 evi sajat bevetelei

Ezer Ft-ban

Megnevez6s 2017 .evi
eloir6nyzat

2017 .evi m6d
el6i6nyzat

2U7 .evi
teljesltes

Telj

Szolq5ltatdsok
szocialis 6tkeztet6s
Gaz6rt6kesites bev6tele
Szemeteszsak elades
B6rleti dij bev6tel
lskolasgyermekek szallltasa
Ellatasi dijak
Lakber
Tovdbbsz6 mlSzott szolqaltatasok
Egyeb m(kodesi bevetel
Vizmr.i berleti dlj

Eqv6b sal bev6tel

AFA bev6telek, visszat6rirl6sek

Kamatbevetelek

503

50

50

48
1050

503

50

48

1050

't442
100

49

48
1112

6
107

20

286,7
28,2

98

100

1 05,9

Int6zm6nyi mfi k.bev.<isszesen 1553 1553 1442 286,7

lngatlan eladas
ERV
P6nzugyi befektetesek bevetele

1033

Felhalmoz6si 6s t6kej.bev.6ssz 1033



C se rh atsze ntiv a n Kozseg O n ko rm 6 nyzata
2017 evi mAkddesi kiadasai

3. sz. melleklet
2017.6.vi zArszimadasi rendeleth(

249 249 47 18,9

1258 125A 60 4,8

1332 1332 133 10

5456 8668 6147 70,9

1. Nem veszelyes(telep)hulladek vegyes(0mlesztettg
begyLijtese, szallitesa, atrakasa

2. Zoldterirlet

3. Kozutak,hidak,alagutak uzem.fennt

4.Onkormanyzati vagyonnal kapcsolatos f.elletasa

5. Onkormanyzatok es 6nkormanyzati hivatalok
jogalkot6 es altalanos igazgat6si tevekenysege
Szem6lyi
MunkaadOl jarulek
Dologi
Atadott p6nz

6. K0zvil6gitas

7. Varos-es kozseggazd6lkod6si szolg
Ebb6I:

Szem6lyi juftatas
Munkaad6i jarulek
Dologi
Atlag letszam

S.Kozmtivel6des kOzossegi 6s tasadalmi r6szv.fejl

9. Ar 6s belvizv€delemmel osszefugg6 tevekenyseg

1 0. Szocialis etkeztetes

1 l.Egyeb 6nkormanyzati segely

1 2. Falugondnoki,tanyagondnoki szolgaltatAs
Ebb6l:szem6lyi juttat6s

Munkaad0i jerulek
Dologi
Atlagl6tszam

1 3. Hosszabb id6tartamU kozfogtalkoztatas
Ebb<il:szemelyi juttatas

MunkaadOi jarul6k
Dologi
Atlagl6tszam

1152 1152 940 81,6

489 513 336 65

3094
681

1681

489

2207
486
2005

3468
748
3649
803

2414
503
1723

2980
685
1730
752

2276
475
1374

5166
583
644

85,9
91,6
47 ,4
93,6

94,3
94,4
79,7

5

513 336 65,5

381 744 1334 179,3

254 154

63s 316 426 134,8

510 889 853 96

4698 4640 4125 88,9

100

5954 5957 6393 107 ,3

1 1 I

99,4
102,1
337 ,2

Megnevezds 2017 .e\ti
eloiranyzat

2017 .evi
mod ei

2U7 .evi
telj

tel]
a/o-d

4t o,
571
191

5

5195
571
'191

5 5 100



2.oldal

Megnevz6s 2017 .6vi
eloianyzal

2017 .evi
m6d ei

2U7 .evi
telj

telj
Yo-a

1 4. K0nyvtari szolgeltatasok
ber
jaru lek
Dologi
Letszam

1 5.Koztemeto-fenntades 6s mfi kodes

16. Hazi segitseg nyojtas
Ebbol: 86r

Munkaadoi j6rul6k
Dologi
Letszam

'I 7. Konyvtari allomany gyarapitas

Tamogat6si c6lu finanszirozasi kiades
Ebb6l:Atadott penz

18. gyermekvedelmi 6s p6nzbeni ellatasok

19. gyermekek nyeri szunidei etkeztetese

20.O nkormlnyzatok elsz6mol6sai kp kv szervvel

21.Civil szervezetek tamogatasa

864
308
68
488

761

2714
2207
486
.,8

1

120

922
922

70

148

1035
308
68
659

461

3137

487
.).)

1

120

1225
1225

39

148

1044

94

't 085
308
62
715

22

2980
2418
546
16

1

120

1235
1235

39

12',1

937

44

104,8
100
91 ,2
108,5

4,8

95
92,4
112,1
48,5

100

100

100,'l
100,1

100

81 ,8

89,8

46,8

M g kitdesi kiadasok dsszesen

Ebb6t: Szem6lyi juttatas
Munkaad6t terhe16 jirul6k
Dologi
Egy6b tamogatas p6nzat
Ebb6l: Szocialis c6l( tamogatas
Allamhazatartason beliil megl.v,f.

27971

13008
2292
11169
1502
580

33175

14002
2377
12702
3157
928
937

27377 82,5

93,9
98,9
63,1
92,6
96,1
100

13148
2351
8018
2923
892
937



4.sz.mell6klet
2017.6vi zarszemadasi rendelethez

Cserhatszentiven Kozs6gi onkormanyzat

felhalmozdsi kiadasok
2017.6vi bev6telek

Megnevezes 2U7 .evi
el6iranyzat

2017 .evi
m6d ei

2017 .6vi
telj

telj

Beruh6z6sok
Elmib reszvenyeloleg
Arculati k6zikonyv
Afa
Temetokerit6s 6pitese
efa

FelIiitisok

K!ltLirhez fel0jitas 0nero

Eqv6b felhalmozesi kiadAsok
Ebbol:
lntezm6nynek atadott

Vizmrinek atadott

1000
1000

4800

4800

1924
473
739
200
404
108

3266

2258
1008

157'l
120
739
200
404
108

81 ,7
25,4
100
100
'100

100

Felhalmoz6si kiad6sok tisszesen 5800 5'190 1571 30,3



5 sz.melleklet

Ki m utatds C s e rh 1tszentivd n 6 n ko r m 6 nyzat v agy o n 5 16 I

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZES OSSZEG

Szellemi termekek

lmmatarialis javak

lngatlanok
G6pek, berendez6sek, felszere16sek, jarmLivek

Beruhazasok,felUj It6sok

167190
7910

150

TA i eszk6zdk <isszesen 17 5250

Egy6b tartos reszesed6sek 6614

Befektetett p6nziigyi eszk. 6614

A.) Nemzeti vagyonba taftoz6
B ef e ktetett e s z ki5 zi5 k osszesen 181864

Keszletek 42

B:) Nemzeti vagyonba tartoz6
Forg6eszktiztik tisszesen 42

C.) P6nzeszktizcik tjsszesen s948

D.) Kovetel6sek <isszesen 585

ESZKOZOK OSSZESETV 188439

2017.6vi 6llapotdrol

E.)Egy6b saj6tos eszkcizoldali
elsz6mol6sok



Cs e rh 5ts zentiv 6n Ktizs6 gi O n ko rm rl ny zat
Egyszeriisftett p6nzma radviny-kim utatis

2017. 6v

6. szimu mell6klet

ezer Bt
Megnevez6s Trirgy6v
1. Kolts6gvet6sbev6telei 59934
2. Koltsdgvet6s kiad6sai 28011
I. Ktilts6gvet6s egyenlege 31924
3. Finansziroz6si bev6telek 6908
4. F inansziroz6si kiad6sok 937
U. Finanszirozfsi egyenleg s970
ALAPTEVEKENYSEG MARADVANY 37894

Kiitelezetts6gv:illal6ssal terhelt maradv{ny 30657
Szabad maradviny 7237



Cserh{tszentivf n Onkormr{n yzat 6ltal nyrijtott kdzv etett tr{mogatf sok

7 . szdmu meil6klet
2017 . evi zirszdmad6si rendelethez

ezer forintban
Sor-
sz5m

Bev6teli jogcim M6rt6ke
(%)

Kedvezm6nyek
6sszege

I 2 3 4

1 Ell6tottak t6rit6si dij6nak elenged6se 0 0

2 Kommun6lis ad6b6l biztositott kedvezm6ny,
mentess6g

J Idegenforgalmi ad6b6l
kedvezm6ny, mentessdg

biztositott

4 G6pj6rmiiad6b6l biaositott kedvezm6ny,
mentess6g

5 Helyis6gek hasznosit6sa ut6n kedvezm6ny,
mentess6g

6. Egy6b kedvezm6ny

7 6sszesen 0 0



B.sz6mu melleklet

CserhitszentivSn 6nkorm{nyzat2017.6vi ktilts6gvet6s6ben tertezett ttibb6ves
kihatfssal j:i16, dtint6sek 6s ad6ssfg illomfnyfnak alakul6sa

(adatok E.Ft-ban)

El6ir6ny z. 6ves b ontf sban
2017 2018 2019 2020

OsszesenMegnevez6s

ELMIB rdszvdnv v6s6rll 1000 120 720 160

Felhalmozii
si cdhi hitel

KOzkincs

PenzUgyi
lizing

Miik6d6si
c6hi hitel

Ebb6l:
T6ke
Kamat

Felhalmozii
si

c6hi hitel

Osszesen 1000 120 720 160

-I



l" tLit)luu' uil-!furu]

Cserhf tszentivin ktizs69 6n kormdnyzatf nak
..........12018. (......./.......) szdmri rendelete

a telepiil6sk6p v6delm616l

Cserh6tszentiv6n kozs6g Onkormriny zatinak K6pviselo-testtilete a teleptil6sk6p v6delm6rol sz616 201 6.
6vi LXXIV. torv6ny 12. $ (2) bekezd6s a)-h) pontjaiban foglalt felhatalmaziis alapj6n, az Alaptorv6ny
32. cikk ( I ) bekezd6s a) pontj6ban foglalt feladatkor6ben elj6rva, az ali.}bi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
B EVEZ ETd RENDELKEZES EK

l. A rendelet c6lja, hatilya 6s 6rtelmez6 rendelkez6sek

1.S

(l) A rendelet c6lja Cserh6tszentiv6n kdzs6g sajiitos telepiil6sk6p6nek tSrsadalmi bevonris 6s

konszenzus 6ltal tortdno vddelme 6s alakit6sa
- a helyi 6pit6szeti oroks6g teriileti 6s egyedi vddelem (a tovSbbiakban: helyi vddelem)
meghat6roz6s5val, a v6dettd nyilv6nit5s a v6delem megsziintet6s szab6lyoz6s6val;
- te lepii l6sk6pi szempontb6l meghatiiroz6 terii letek meghatri r ozdsiv al1'

- telepii l6sk6p i kovete I m6nyek meghatir ozils6val ;

- te I epti I 6 sk6 p-6rv6nyes it6 s i eszkozok szab 6ly ozhsiv al,
- telepi.i l6skdpi cinkorm6ny zati t6mogat6si 6s risztonzS rend szer al kal mazds6val.

(2) A helyi vddelem c6lja a telepiil6s telepiil6skdpe 6s tort6nelme szempontj6b6l meghat6roz6
lpiteszeti oroks6g kiemelked6 drtdkii elemeinek v6delme, a jellegzetes karakter6nek a jovo nemzed6kek
szamhr a trjrt6no meg6v6sa.
A helyi v6delem alatt 6116 6pit6szeti 6rdks6g a nemzeti k<jzos kultur6lis kincs rdsze,ezdrt fenntaft6sa,
v6delm6vel osszhangban l6vo hasznillata 6s bemutat6sa k<iz6rdek.
Tilos a helyi v6dett 6pit6szeti oroks6g elemeinek veszllyeztet6se, megrong5l6sa, megsemmisitdse.

(3) A teleptil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletek meg6llapit6sSnak c6lja a teriiletek jellemzo,
drt6kes teleptil6sk6pi megjelen6sdnek megorzdse, a tervezett 6pftkez6sek meghathroz6 tertiletek
jellegzetessegeihez tort6no illeszked6s6nek elosegitdse, az 6pitett kcirnyezet minosdg6nek jav(t6sa,

tov6bb6 az epitett ds term6szeti komyezet harm6ni5j6nak megteremt6se.

(4) A rendelet hatiiya kiterjed Cserh6tszentivrin krizsdg teljes igazgat6si tertilet6re.

(5) E rendelet alkalmazisirban haszn6lat fogalmak 6s magyarinataik:

a) v6dett telepiil6sszerkezetii teriilet (helyi teriileti vddelem): a k6pviselo-testtilet rlltal vddett6
nyilvSnitott telepiil6srdsz (telekstruktfra, utcavonal-vezetds, utcak6p, vagy utcak6p rdszlet),
ahol tertileti epiteszeti kovetelm6ny lehet a be6pit6s eryedi telepit6si m6dja, a be6pit6si m6d, a

bedpit6s jellemzo szintsz6ma, vagy az 6piilet legmagasabb pontja, a kerti 6pitm6nyek-,
mfit6rgyak-, kerit6sek kialakitiisa, tov6bb6 a kozteriilet-alakit6si terv kotelezetts6ge.

b) vddett teleptildskarakterti teriilet (helyi tertileti v6delem): a k6pvisel6-testtilet 6ltal v6dettd
nyilv5nftott telepiildsr6sz, ahol egyedi teriileti 6pit6szeti k<ivetelm6ny lehet az 6pitm6nyek,
saj6tos 6pitm6nyfajt6k 6s mritSrgyak anyaghaszn6lata 6s elhelyez6se, az 6pi.iletek
tomegform6lilsa (megengedett legnagyobb sz6less6gi 6s hosszanti m6ret, vagy ezek arinya,
tetozet kialakft6si m6dja, tetogerinc6nek a telek homlokzat6hoz k6pest meghatiirozott ir6nya,
tetofel6pitmdnyek), az 6piiletek homlokzati kialakit6sa (homlokzati architektrira,
homlokzattagol6s, nyil6srend, nyil6soszt6s, diszek, tagozatok, kieg6szito elemek, egy6b
miiszaki berendez6sek homlokzati elhelyezhetosdge), 6s a zoldfeliiletek kialakit6sa (f6s szrlni
nov6nyfajok telepithet6s6ge, teleptil6sk6pi illeszked6se, a zoldfeliileten elhelyezheto kerti
6pitm6nyek 6s burkolatok telepiil6sk6pi illeszked6se), reklSmhordoz6k elhelyezhetos6ge.

I



c) v6dett egyedi 6pit6szeti vagy term6szeti ertdk (helyi egyedi v6delem): a k6pviselo-testlilet illtal
v6dettd nyilvrlnitott 6p(tm6ny (6ptilet, 6piilet belso kialakitds), 6pitm6nyr6sz (6piiletr6sz), (vagy
anyaghasznirlat, tomegform6l6s, homlokzati kialakit6s), t6j- 6s kert6pit6szeti alkot6s, egyedi

t6:i6fiek, nciv6nyzet (helyiterm6szetvddelmi teriilet), szobor, k6pz6miiv6szeti alkot5s, utcabftor,
valamint az iiltaluk 6rintett telek eg6sze,vagy telekr6sze.

d) 6rt6kvizsg6lati dokument6ci6: a megfelelo szakk6pzetts6ggel rendelkezo szem6ly(ek),
szervezet(ek) 6ltal k6szitett olyan 6rtdkvizsg6lati dokument6ci6, amely felt6rja 6s neghatilrozza
a telepiil6s szempontj6b6l hagyom6nyt orzo, az ott elt 6s 6lo emberek, kozciss6gek munk6jSt 6s

kultrir6j6t tiikrrjz6 saj5tos megjelen6sri, a teleptil6sk6pet meghatirozo epitdszeti 6s triji 6rtdkeket,
amelyek v6delemre drdemesek. A vizsg6latnak tartalmaznia kell a v6delemre javasolt 6rt6k
tcift6neti, miiszaki, eszt6tikai, term6szeti jel lemzoit.

e) vddett 6rtdk k6rosod5sa: minden olyan esem6ny, beavatkozSs, amely a v6dett 6rt6k teljes vagy
r6szleges megsemmisiil6s6t, karakter6nek elonytelen megv6ltoztathsit, 6ltal6nos eszt6tikai
6rt6kcsokken6st eredmdnyez.

0 arculati jellemzo: a telepi.il6si kornyezet vizu5lis megjelen6s6t meghat6rozo jellemzo, amely
lehet kultur6lis, l6pt6kbeli, formai, anyaghasznirlati (kozvetitett 6rzet) 6s minos6gi (stilus);

g) ceger: valamely mesters6gre vagy tevdkenys6gre utal6 t6rgyat, figur6lis elemet, cimerszerii
ih r ifi tartalmaz6 6 ptil ettartoz6k ;

h) egy6b mriszaki berendezds: 6pi.iletre szerelt mriszaki eszkoz, betiikbol elhelyezett felirat;

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

j) telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriilet:jellegzetes, 6rt6kes, hagyomrinyt orzo epiteszeti
arculatot, telepiil6skaraktert hordoz6 vagy meghat6roz6 teleptil6s, vagy egy teleptil6s ilyen
j el lemzokkel b ir6 lehat6rolhat6 teleptil6sr6sze;

k) Cityl-ight formiltumri eszkciz: olyan fiiggoleges elhelyez6sri berendezds, amelynek m6rete
hozzixetolegesen 1 18 cm x 175 cm 6s hozzlxetolegesen 2 ndgyzetm6ter 16that6, papiralapt
reklirmkozz6t6telre alkalmas feltlettel vagy 72"-90" k6p6tl6jri, 16:9 arinyu., 6116 helyzetii
di git5l is kij elzovel rendelkezik;

l) CityBoard form6tumri eszkoz: olyan 2,5 m6tertol 3,5 m6ter magass6gir k6t l6bon 6116

berendezds, amelynek m6rete 7-9 negyzetm6ter, lifihato, papir- (vagy f6lia-) alapt, nem
ragasztott, h6tul16l megvil6gitott reklitmkozz6t6telre alkalmas, h6ts6 f6nyforr6s iital
megviLlgitott feliilettel, vagy ilyen m6retii digit6lis kijelzovel rendelkezik;

m) funkcion6lis c6lokat szolg6l6 utcabritor: olyan utasv5r6, kioszk 6s informiici6s vagy m6s c6hi
berendezds, amely l6tesit6s6nek cdlj6t tekintve elsodlegesen nem reklirmkozz6t6telre, hanem az
adott teriileten t6nylegesen felmeriilo, a berendez6s funkci6j6b6l ad6d6 lakoss6gi ig6nyek
kiel6git6s6re szolgril;

n) inform6ci6s c6hi berendezds'. az onkorm6nyzati hirdetSt5bla, az onkorm6nyzati falitjsdg, az
inform6ci6s vitrin, az tfibaigazit6 hirdetmdny, a kozdrdekri molin6, valamint a Citylight
form6tumri eszkoz 6s CityBoard form6tumri eszkoz;

o) koz6rdekii molin6: olyan, elsodlegesen a telepiil6s 6let6nek valamely jelentos esem6ny6rol val6
koz6rdekti tilekoztatSst tartalmazo, nem merev anyagb6l k6sztilt hordoz6feltiletri hirdetm6ny,
amely falra vagy m5s feliiletre, illetve k6t feltilet kozott van kifeszitve oly m6don, hogy az nem
kepezi valamely 6pitm6ny homlokzat6nak tervezett 6s enged6lyezett rdszdt.

p) koz6rdekii reklimfeli.ilet:olyan rekl5mhordozovagy rekkimhordozottart6 berendez6s, amelyen
a rekl6m kozzetetele m6s, egy6b c6hi berendez6s koztertileten val6 l6tesit6s6re, fenntart6s6ra
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tekintettel koz6rdekbol biztositott, 6s arnely ezen egy6b c6lri berendez6stol elki.iloniilten keriil
elhelyez6sre;

q) m6s cdlI berendezds: [az cinkormdnyzat szabiiyozitsi sz6nd6k6t6l fiiggo tartalornmal kell
meghat6roznil pl. a pad, a ker6kpiir6llv6ny, a hullad6kgytjto, a telefonfiilke, a rekl6mfeli.iletet
istartalmazo, kozteriilet fol6 nyril6 6rny6kol6 berendezds, korl6t 6s a koaeriileti illemhely

r) onkorm6rryzati falirijs6g: az onkormtnyzat 6ltal a lakoss6g t6j6koztat5sa c6lj6b6l l6tesitett 6s

fenntartott, elsodlegesen az cinkorm6nyzat testiiletei, szervei, tiszts6gviseloi tev6kenys6g6rol a

lakoss6got tijekoaato berendez6s, mely az onkorm6nyzat mfikod6s6t szolgSl6 6piiletek
homlokzatSn keriil elhelyezdsre 6s mely a koz6rdekti tilekoztathsi c6lt meghalad6an rekLimok
kozzetetelere is szolg6lhat;

s) cinkorm6nyzati hirdetot6bla: az onkorm:inyzatAltal a lakoss6g tillkoztathsa c6lj6b6l I6tesftett 6s

fenntartott, elsodlegesen a telepiil6s 6lete szempontj6b6l jelentos inform6ci6k, k6zlem6nyek,
trij6koztat6sok, igy ktilon<isen a telepiil6s 6let6nek jelentos esem6nyeivel kapcsolatos
inform5ci6k kozzetetellre szol9616, kozteriileten elhelyezett tirbla, mely a kozdrdekii
tij lkoztatisi c6 lt m e gh a I ad6an rekl 6mok kozzetetellre i s szo I 96 I hat;

t) itbaigazito hirdetmdny: koz6rdekii informSci6t nyfijt6 olyan koztertileti jelz6s, amelynek
funkci6ja idegenforgalmi eligazit6s, koz<iss6gi kozleked6si szolg6ltat6sr6l t6jdkortatds, vagy
e gy6b koz6rdekri til 5koztatils;

II. FEJEZET

A HELYI VEDELEM

2. A helyi v6delem feladata,6ltal6nos szab6lyai, tinkorminyzati ktitelezetts6gek

2.S

Helyi v6detts6g keletkez6se 6s megsziin6se

(1) A helyi v6detts6g al6 helyez6sr6l, illetve annak megsziin6s6rol a k6pviselo-testiilet ezen

rendelet6vel dont.

3.S

(l) A helyi v6detts6g all helyez6st, illetve annak megsziintet6s6t brirmely, a partners6gi rendeletnek
megfelelo term6szetes vagy jogi szemdly iriisban kezdemdnyezheti, erre telepiil6srendezdsi eszkoz
oroks6gv6delmi hat6stanulm6nya, vagy on6ll6 drt6kvizsgSlat is javaslatot tehet.

(2) A kezdem6nyez6snek tartalmaznia kell

a) egyedi 6pitm6nyek 6s term6szeti 6rt6kek eset6n:
- a v6dendS 6rtdk megnevez6s6t, sziiks6g eset6n koriilhat6rol6s6t,
- a pontos helyi megjelol6s6t (utca,hfzszdm,helyrajzi szim,6pi.ilet-, illetve telekrdsz),
- a v6dendo 6rt6k rrjvid leir6s5t, dokumentSlSs5t (irodalom, fot6k),
- akezdem6nyez6sindoklSsSt,

b) telepi.il6sszerkezet, telepiil6skarakter v6delemre javasolt teriilet eset6n

- a v6dendo tertilet megnevez6s6t,
- a v6dendo teriilet koriilhat6roliis6t,
- a v6dendo drtdk rovid leir6s5t, dokumentiihsit,
- a kezdem6nyez6s indokl6s6t.
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4.S

(1) A v6delemmelkapcsolatos drjntds el6k6szit6s6r6la fo6pft6sz gondoskodik.

(2) A v6dett6 nyilv6nitrishoz vagy annak rnegsztintet6s6hez elozetes 6rt6kvizsg6lati dokumentSci6t kell
k6szfteni, amelyhez:

a) be kell szerezni a dont6st elok6szito telepiil6si fo6pit6sz szakv6lemdny6t,

b) tov6bb6 a v6dendo 6rt6k jelleg6t6l fuggoen a m[ieml6kv6delmi, a term6szetv6delmi, ardglszeti
szakhat6s6g, valamint a szak6rt6k v6lemdny6t.

(3) A v6dett6 nyilv6nitashoz, illetve annak megsziintet6s6hez be kell szerezni a telepiil6si foepitdsz
v6lemdnydt.

(4) Az elokdszit6shez be kell szerezni azerintelt ingatlantulajdonosok,6s a partners6gi rendelet szerinti
6rdekeltek 6ll6spontj6t.

(5) A helyi v6detts6g al6 helyezdsi, illetve annak megsztintet6s6re irrinyul6 elj6r6s megindit6srl16l az
drdekelteket 6rtesiteni kell :

a) az egyedi 6rt6kre vonatkoz6 kezdem6nyezds eset6n az drtesit6st az lrdekeltnek irilsban
k6zbesiteni kell,

b) a teriileti 6rt6k esetdn az 6rtesit6s tort6nhet kizbrolag a helyben szok6sos ki5zze tetellel,

c) ahaszniio 6rtesit6se a tulajdonos [tj6n tort6nik,

d) amennyiben az 6rdekeltek felkutat6sa ar6nytalan neh6zs6gekbe titkozne, az 6rtesitdstiket akozze
t6tellel megtort6ntnek kell tekinteni.

(7) A kozz6 t6tel idotartama alatt a javaslat es az ertekvizsgilati dokument6ci6 megekint6s6t a
teleptil6sen biztosftani kell.

s.s

(1) A helyi v6detts6g elrendel6s6r6l 6s megsziintet6sdr5l a 6. $.-ban foglaltak szerint 6rtesiteni kell:

a) az 6rdekelteket,
b) az illet6kes Foldhivatalt,
c) az illet6kes 6pit6siigyi hat6siigot,
d) teriileti v6delemndl az 6rdekelt kozmtiveket.

6.S

(l) A helyi v6delem al6 helyez6s, illetve annak megsztintet6s6nek a t6ny6t azingatlan-nyilv6ntart6sba
be kelljegyezni.

(2) A helyi v6delem fenn6lLlsrinak t6ny6t a hivatalos helyszinrajzon fel kell tiintetni azalibbiak szerint:

,,A CserhStszentivdn kozs6g Onkormi{nyzata . ....s2. rendelete alapj5n vddett teleptil6si
6rtdk."

(3) A helyi v6delmet a Helyi Epitdsi Szabitlyzatban 6s a Szabiiyozitsi Tervben fel kellttintetni, 6s erre
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a rendeletben utalni kell

(6) A v6detts6ggel kapcsolatos javaslatot - az err6l sz6l6 dont6st megelozoen - a helyben szok6sos
m6don 30 napra kozz6 kell tenni.



@) Az ingatlan-nyilv6ntart6si, illetve -helyszinrajzi beiegyz'srol a legyzo gondoskodik' a dont6st

koveto 15 naPon beltil.

(5) A bejegyz6s esetleges elmarad5sa a v6detts6g hatiiyittnem 6rinti

3. A teriileti v6delem meghatirozisa

7.$

(1) A tertileti v6delem a telepiil6s jellegzetes, 6rt6kes, hagyomSnyt orzo' v6dett teleptil6sszerkezet're'

telekstruktri r6jfra,utcavonal-vezet6s6re, utcak6p r6szlet6re, tovSbb6 telepiil6s- 6s t6jkarakter elemeire

vonatkoz6, az 1. mell6kret 1. fejezet6ben megh atirozotthelyi tertileti v6dermti telepiir6sszerkezetre 6s

telepiil6skarakterre terj ed ki.

(2) Ateriileti v6delem az erintettloldr6szletek eg6sz6re, vagy t6sz6re terjed ki, az 1' sz6mt mell6klet

1 . fejezet6ben meghat6rozottak szerint'

3. Az egyedi v6delem meghatirozisa

8.S

(l) Azegyedi v6delem a teleptil6s jellegzetes, 6rt6kes, illetve hagyom6nyt 6tzo epitlszeti arculatat'

teleptil6skarakter6t meghat6roz6, az 1. mell6klet 3. fejezet6ben meghat6rozott 6pitm6nyekre,

alkalmazott anyaghaszn illatra,tomegformdl6sra, homlokzati kialakitisra,tili- 6s kert6p(t6szeti alkotSsra,

egyedi t1jertdkre,n6venyzetre, szoborra, k6pzomtiv6szeti alkotSsra, utcabirtorra terjed ki'

(Z) Az egyedi v6delem az lrintettfoldr6szletek eg6sz6re, vagy r6sz6re terjed ki, az l. sziml mell6klet

3. fejezt6ben meghat6ro zottak szerint.

5. Az egyedi v6delemhez kapcsol6d6 tulajdonosi ktitelezetts6gek

e.$

(l) Az 1. mell6klet 3. fejezeteben szerepl6, helyi egyedi v6delem alatt 6116 6pit6szeti 6r6ks6get a

tulajdonos koteles j6karbantartani, Sllapot6t meg6vni, a haszndlat nem vesz6lyeztetheti az adott

5pitlszei <ir6ks6g fennmarad6s6t.

(2) A helyi v6delem alatt 5116 elemet nem vesz6lyeztetheti, telepiil6sk6pi vagy mtiszaki szempontb6l

kSrosan nem befoly5solhatja az adott 5pitdszeti <irdks6gen vagy kdzvetlen kdrnyezet6ben v€gzett

6pit6si tev6kenys6g, tertilethaszn6lat.

(3) Az egyedileg v6dett ingatlanon rij hirdet6s, reklSm nem helyezhet6 el.

(4) A v6dett 6pitm6nyen rij parapet konvektor, klimaberendez6s, napkollektor vagy napelem
k<iztertiletr6l is l5that6 egys6ge nem helyezheto el.

(5) A v6dett 6pftm6nyen antenna, hirkozl6si egys6g nem helyezhet5 el

(6) V6dett 6pitm6ny teljes bont6sa csak a v6delem megsziintet6se ut6n enged6lyezhet6. A v6delem
megsziintet6s6nek, vagy r6szleges bont6s engedllyezds6nek feltdtelek6nt azegyes 6ptiletr6szeknek,
tartoz6koknak, az rij 6ptiletbe (6ptileteibe) t6rt6no be6pit6se vagy azok meg6rz6se el6irhat6.
Miieml6kk6 nyilv5nitSs eset6n a helyi eryedi v6delem megsztintethet6.
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(7) Vddett nov6nyzet kivrig6sa csak a v6delem megsziin6s6t kovetoen, illetve a nov6nyzet kipusztul6sa

eset6n, tov6bb6 kozvetlen 6let- vagy balesetvesz6lyes helyzet megszlintet6se 6rdek6ben

enged6lyezheto. A v6dett ndv6nyzet kipusztul6s6t kert6szeti szakvdlem6nnyel kell igazolni.

III. FEJEZET
A TELEP|JLESXEPT SZEMPONTBOL MEGHATAROZO TEROLETEK

6. A telepiil6sk6pi szempontbril meghat6roz6 teriiletek megfllapitisa

10.$

(1) A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletek (ellegzetes, 6rt6kes, hagyom6nyt orzo -
tov6bb6 vddett - 6pitdszeti arculatot, telepiil6skaraktert hordozo vagy meghathroz6 telepi.il6sr6szek) a

kovetkezok (lehat6rol6st l6sd a 2. mell6klet 1. fejezetben):

a) v6dett, hagyom6ny't orzo teriilet

b) jellemzo falusias tertilet

c) jellemzo gazdasigi tertilet

d) be6pit6sre nem sz6nt tertilet

IV. FEJEZET
A TE LE PtJ LE S XEP T TO VE TELM E NYE K

7. Epitm6nyek anyaghaszn illatira vonatkoz6 iltalinos 6pit6szeti ktivetelm6nyek

11.$

(l) A teleptil6s igazgatitsiteriilet6n - a jellemzo gazdasilgi tertilet 6s a be6pit6sre nem sz6nt teriilet

kiv6tel6vel - koz6piiletek 6s lak66piiletek teljes feliilet6n faburkolatir homlokzatot alkalmazni tilos'

(Z) A telepiil6s igazgat[sitertilet6n- a jellemzo gazdasilgitertilet kiv6tel6vel - f6m-, mtlanyag-, pala-

6s csempeburkolatri homlokzatot alkal mazni tilos'

(3) A telepiil6s igazgatitsitertilet6n,koz6pi.ileten 6s lak66ptileten hull6mpala-, bitumenes hull6mlemez-'

6steljesfeltiletenf6mszerkezettitetoh6jal6stalkalmaznitilos.

g. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletekre vonatkoz6 teriileti 6pit6szeti

ktivetelm6nYek

12.S

( 1) A v6dett, hagyom5ny,t orz6 tertileten a be6pit6s telepit6si m6dja csak a kialakultnak megfelel6 lehet:

az6p0leteketajellemz6oldalhat5rra,akialakultbedpitetttelekhatSrment6nkell6piteni.

(2)Av6dett,hagyom5nytorzoteriiletenakialakult6pitm6nymagass6gotkellmegtartani.

(3)Av6dett,hagyom6nytorz6tertiletenl6vokoztertiletekrekozteriilet-alakitSsitervk6szitendo.

(4) A v6dett, hagyom6nyt orzo tertileten a kerit6sek ftir6szelt ldckerit6sek lehetnek, sot6tbarna szinnel,

sziiks6geset6nk6lfibazattal,ahagyom6nyosfagy6ll6andezitk6b6l'ftg6;zva'
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9. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatfroz6 teriiletekre vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti
ktivetelm6nyek

13.S

(l) A vddett, hagyomrinyt orzo terilleten az 6piiletek tetSform6ja illeszkedjen a hagyom6nyos 6ptiletek
tetSformSjShoz, tet6fel6pftm6ny, 6s tet6sikb6l kiel16 tetoablak n6lkiil, hagyomSnyos tetohajLlsszoggel.

(2) Av6dett, hagyom6nyt 6rz6 tertileten a tet6fed6s anyaga6getett agyaglegyen, hagyom6nyos szinben.

(3) A v6dett, hagyom5nyt 6rzo terileten az 6ptiletek hagyomSnyos nyil6srendje (nyil6s 6s falfeliilet
arfrnya, nyil6sok arimyai) 6s nyil6soszti{sa (iivegosztdsa), valamint homlokzati tagozatai 6s diszit6sei

megorzend6k, illetve a hagyomSnyos m6don alakitand6k ki.

(4) A falusias lak6 teriileten az 6pilletek homlokzati falfeliilete vakolt legyen, feh6r szinnel, vagy a ftild
szinek (s5rga, drapp, barna) halvSnyabb fimyalataival

(5) A vddett, hagyom5nyt 6rz6 teriileten az egydb mtiszaki berendez6sek (parabola antenna, napelem,

napkollektor, klima ktilt6ri egys6g, stb.) az utcai- 6s az oldalhomlokzaton nem helyezhet6k el.

(Lehet6s6g szerint a h6ts6kert fel6li mel l6k6pitm6nyeken elhelyezhetok)

(6) A teleptil6s tertilet6n javasolt a 3. szimt mell6kletben felsorolt 6shonos nd,v6nyek telepitdse.

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

14.S

(l) A helyi v6delemii teriileten a felszini csapad6kviz elvezet6k burkolata 6s kapubej6r6 hidak
oldalfalai csak a helyi hagyom6nyos fagyill6 andezit k6b6l, vagy azzal harmoniz6l6 szinti egy6b

fagy 6116 k6b6l 6piilhetnek, fugfln a.

(2) A helyi v6delem alatt 6116 6piilet (6pitm6ny) iltalakiths sorin az dptilet t6meg6t, homlokzatSt,

anyaghasznLlatbt, jellegzetes formai kialakit6s6t a falfeltiletek 6s nyil6szdr6k arfunyifi megv6ltoztatni
nem lehet. A homlokzati disziti-elemeket (fa faragvfinyok, gipszek, tagozatok, mozaikok, festett

diszit6sek, szobrok, egydb 6rt6kek) meg kell 6rizni. Meg kell lrizni az eredeti

6piiletkieg6szitoket.(korlStok, bels6 nyilSszfir6k, kapuk, stb.)

(3) A helyi v6delem al6tartoz6 6piilet nem bonthat6 el (csak 6letvesz6ly eset6n).A mriszaki okokb6l
sziiks6gess6 vril6 bont6s eset6n az fipij,letrol felm6rdsi dokumentSci6t 6s fot6kat kell k6sziteni, ennek

archiv6lSs6r6l gondoskodni kell.

ll. Az egyes sajitos 6pitm6nyek, miitirgyak elhelyez6se

1s.s

(l) A teljes teleptil6s ellilthsilt bizosit6 felszini energiaellStSsi 6s elektronikus hirkcizl6si saj6tos

6pitm6nyek, miitSrgyak elhelyez6s6re alkalmas tertilet a ktilteriilet, 6s a belteriileti - teleptil6srendez6si

terv szerinti - kdzleked6si 6s kdzmritertiletek.
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(2) A teljes telepiil6s ell5t6s6t biztosit6 felszini energiaell6t6si 6s elektronikus hirkozl6si saj6tos

6pitm6nyek, miit6rgyak elhelyez6s6re nem alkalmas teriiletek a belteriiletek - teleptil6srendez6si terv

szerinti - be6pit6sre sz6nt teriiletei.

(3) A telepiil6s teljes tertilet6n az utcan6v t6bl6k, 6s az eligazit6 titblilk egys6ges, fa alapanyagti,

teleptil6sk6pbe illeszkedo kialakitrlssal l6tesUlhetnek, a vonatkoz6 eloir6sok szerint.

(4) A telepiil6s teljes teriilet6n alkalmazni kell a f6nyszennyez6s megakadiiyozirsitra vonatkoz6 4.

szfrmt me I I 6kl etben foglalt aj Snl6sokat.

12. Reklimok elhelyez6s6nek 6ltal{nos szabilyai ktizteriileten 6s a ktizteriiletr6l l6that6
maginteriileten

16.S

A teljes kozigazgatitsi tertleten tiltott valamennyi e rendeletben, a telepiil6sk6prol sz6l6 torv6nyben (a
tov6bbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazisa alapjin kiadott, a teleptil6sk6p v6delm6rol sz6l6
torv6ny rekl6mok kozzetetelevel kapcsolatos rendelkez6seinek v6grehajt6s6r6l sz6l6 1041201'1. (lY .

28.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szab6lyozott rekl6m kozzetetele.

17.$

(1) Rekl6mhordoz6k elhelyezdse a hagyomSnyosan kialakult telepiildsk6pet nem v|ltoztathatja meg
h6tr5nyosan.

(2) A teleptil6s teriilet6n az 6ptiletek tetozetdn rekl6mhordoz6k, fenyrekl6mok nem helyezhetok el.

(3) Rekl6mc6hi 6pitm6ny, rekl6mhordoz6, rekl6mnak minostilo falfest6s, felirat, plak5t helyi egyedi
v6delem alattiil6 6piileten, illetve azelolte l6vo kozteriileten nem helyezheto el.

(4) A helyi v6delmri teriileten rekl6mhordozo az eptletek utcai homlokzat6n - 6pit6si rekllmh5l6
kiv6tel6vel - nem helyezhet6 el.

(5) MagSntulajdonban 6116 ingatlanon elhelyezett rekliimhordoz6 a telekhat6rt nem keresztezheti 6s

kozvetleniil a telekhat6ron nem helyezheto el.

(6) Funkcion6lis c6hi utcabritorokt6l sziimitva, egy adott irtszakasz menetir6ny szerinti azonos oldal5n
otven m6teren beltil tov6bbi reklSmhordoz6 nem helyezheto el. A tilalom nem vonatkozik a
reklirmkozz6t6telre nem haszn5lt inform6ci6s c6hi berendez6sekre, funkcion6lis c6hi utcabftorokra,
koz6rd ekri reklSmfel ii letre, tov5bbii az epitesi rekl6mh6l6ra.

(7) Rekl6mhordoz6 megvil5git6sa c6lj6b6l kizirolag 80 lumen/Watt m6rt6ket meghalad6 hat6konys6gir,
statikus meleg feh6r szinri f6nyforr6sok hasznrilhat6k.

(8) Rekl6m anal6g 6s digitalis feltileten, 6lland6 6s vSltoz6 tartalommal is kozz6teheto

(9) A koz6rdekti molin6, az epitesi rekl6mh6l6 6s a koztertilet fol6 nyirl6 5rny6kol6 berendez6s
kiv6tel6vel molin6, ponf/a vagy h5l6 rekl6mhordozbk6nt, rekl6mhordozot larto berendez6sk6nt nem
alkalmazhat6.

(10) A telepiilds teriiletdn CityBoard form6tumri eszkoz, tov6bb6 a belteriileten Citylight form6tumri
eszkoz nem helyezheto el.

13. Reklfm kdzzilt6tele a telepiil6sk6pi szempontb6l meghathroz6 teriileteken

18.S
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(l) A v6dett' hagyomiinyt 5rz6 teriileten rekl6m kozzetdtele, iiletve rekliimhordoz6k elhelyez.sekizirolag- 6s legfeljebb 3 db -funkcion6lir.eroL'ut h';;il;';tcabftor arkarmaz6s,i'ar ,ehets6ges.

(2) A falusias lak6teriileten 
,rekldm, legfeljebb 1 m2 teriiletii rekklmh ordoz6 f'eliilettel. illetverekldmhordozorrarro berendezds erheryezheto tu rsNlarrrrroroozo I

i?Lt1[,*:lvczhet6 
el reklSmhord'o26, rekl6mhordo zot tafto berendez6s a hetyi teriileti v6delem alatr

14' A funkcionflis c6lokat szolgr{ki utcabritorokra vonatkoz6 szabilvok

le.s

(2) A vddett, hagyomdnyt 5rz6 teriileten ldtesftett funkcion6ris c6lti utcabftor esetdn kizirolag azutcabritor erre kialakftott feltilete vehet6 ig6nybe rekl[mk6zzetJtet cegauol.

(4) A funkcionalis c6hi utcabritoron rekl5mhordoz6t taft6 berend ez6s - az utasvir6ban elhelyezettlegfeljebb I m2 teriiletti reklilmhordoz6 feliiletii rekl6m kiv6tel6vel - nem helyezheto el.

(4) A funkcion6lis. c6lokat szolgiilo utcabtitorkdnt l6tesitett informr{ci6s c6lf berendezdsreklitmkozz6t6telre alkalmas feliilet6nek legfeljebb k6tharmad6n tehet6 k6zze reklitm. A m6s c6'i
berendezds reklilmcdlra nem haszn6lhat6, kivdve a kozteriilet ftild nyrild rlrny6kol6 berendez6s eset6n,
amelynek eg6sz fel ti Iete hasznosithat6 rekllmc6lra.

15. Egyes utcabftorok elhelyez6s6re vonatkoz6 kiiltinteges szab6lyok

20.$

(1) A telepi.ileskdzigazgat6si tertiletdnkizir6lagolyan utasv6r6 l6tesitheto, amely megfelel a vonatkoz6
jogszab6lyok szerinti technol6giai felt6teleknek.

(2) A telepiileskozigazgat6si teriilet6n kozmiivel5d6si c6hi henger alakri hirdetooszlop nem l6tesitheto.

(3) Inform5ci6s c6lir berendez6s az alSbbi gazdashgi rekl6mnak nem min6siil6 k<iz6rdekii inform5ci6
k<izl6s6re l6tesitheto:

a) az dnkorm6nyzat mrikdd6s k<jr6be tartozo informSci6k;
b) a teleptil6s szempontjSb6l jelent6s esem6nyekkel kapcsolatos informici6k;
c) a teleptil6sen el6rhetS szolgiltat6sokkal, iigyint6zdsi lehet6s6gekkel kapcsolatos t6j6koztatas

nyijtSsa;
d) idegenforgalmi 6s kdzleked6si inform6ci6k;
e) a t6rsadalom eglszdt vagy sz6les r6tegeit 6rint6, els6sorban r{llami inform6ci6k'

fl tov5bbi, gazdasilgi reklSmnak nem min6stil6 kdz6rdekii inform6ci6k

(5) Az inform6ci6s c6lir berendez6s feliilet6nek legfeljebb k6tharmada vehet6 ig6nybe rekl6m
kozzdtdtellre, feltilet6nek legal6bb egyharmada a (4) bekezd6s szerinti kcizdrdekti informSci6t kell,
tartalmazzon.

(6) A m6s c6hi berendez6s rekl6mc6lra nem haszn6lhat6, kiv6ve a ktiztertilet ftil6 nyul6 5my6kol6
berendez6s. A k<izteriilet fol6 nyril6 rirny6kol6 berendez6s eg6sz feliilete hasznosithat6 rekl6mc6lra.

16. Reklimhordoz6ra, reklimhordozS berendez6sekre vonatkoz6 ktivetelm6nyek

21.S

( I ) A telepiil6s kdztertiletein rekliimhordoz6
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a) horganyozott 6s szinterezett ac6lb6l, vagy szinterezett aluminiumb6l k6sziilt eszkozon;

il 'fratro feiyforr6s 6ltal megvil5gitott eszkozben;

il 6lland6 6s v6ltoz6 tartalmat is megjelenito eszkozon;

e) egym6st6l sz6mitott 2 m6teres t6;ls6g;; L"fof - iie ,.,"* 6rtve az egyetlen funkcion6lis c6lf

utcabirtoron 16ft6;5 tobb rekl6mhordo-26 elhelyez6s6t - sem horizont6lisan' sem vertik5lisan

nem

helyezheto el.

(2) A kozdrdekri rekl6mfeliilet, 6s az utasv5r6 kiv6tel6vel a reklSm elhelyezds6re szolg5l6

rekl5mhordoz6n kiataiithat6 rekl6mfeliilet f"gJaUU Wha-ya!5n az onkorm Snyzatneve azinform6ci6s

c6 1 f beren dez6sekre m e 96l I apitott i nform5c i ok kozz'teteldre j o go sult'

17. Ktizmiivel6d6si c6hi hirdet6oszlop l6tesit6se

22.5

(1)Atelepiil6skozigazgatitsiteriiletdnakozmtivelod6siint6zm6nyeklegfeljebblm2feliiletii
kozmiivelod6si c6hi tririetifettitet haszn6lat5ra jogosultak, hirdetooszlop nem 6pithetS'

(2) Valamennyi kozmrivelod6si intdzmeny telepiil6sk6pi bejelent6si elj6r6sban kezdem6nyezheti a

i"if.1 
"Ut 

1 m) feliiletti kozmiivelod6si h irdetofeltilet l6tesit6s6t.

18. Elt6r6s jelent6snek min6sitett esem6nyr6l val6 t6j6koztatis 6rdek6ben

23.S

(1) A polg6rmester jelentosnek minositett esem6nyr6l val6 t5j6koztatSs 6rdek6ben, a jelentosnek

minositett esem6ny idotartam6ra, legfeljebb azonban valamennyi jelentos esem6ny eset6n, egy[ittesen

napt6ri 6vente tizenket h6t idotartamra a vonatkoz6 jogszabrllyok szerint teleptil6sk6pi bejelent6si

elj6r6sban elt6r6st enged6lyezhet a reklim kozzetevoje szbmhra.

(2) A polg6rmester dont6se nem p6tolja, illetve helyettesiti a reklSm kozzetetelehez sziiksdges,
jogszabrilyban eloirt egy6b hat6s6gi enged6lyeket, melyeknek a beszerz6se a rekl6m kozz6tevoj6nek
feladata.

(3) A rekl6m kozzetevoje azeltdr|st a teleptil6sk6pi bejelent6si elj5rSs lefolytat6s6ra ir6nyul6 ir6sbeli
k6relm6vel kezdem6nyezheti.

19. Elt6r6s 6pit6si rekl6mh6l6 kihelyez6s6nek enged6lyez6se 6rdek6ben

24.S

( I ) A polg6rmester - teleptildsk6pi bejelentdsi eljSr5sban - az epitesitev6kenys6g 6pit6si napl6val igazolt
megkezd6s6t6l sz6mitott 3 h6nap idotartamra, yagy az 6pit6si tev6kenys6g idi5tartamhra 6pit6si
reklSmh6l6 kihelyez6s6t enged6lyezheti.

(2) A polg6rmester kiv6telesen, kiilcinosen az epitesi tev6kenys6g fol1,t6n a teleptil6skep virhato
javul5s5ra tekintettel az (1) bekezd6s szerinti hat6ridot legfeljebb egy alkalommal 3 h6napra
meghosszabbithatja, amennyiben a kdrelmezo a k6relmet az (1) bekezd6s szerinti idotartam leJartiLt
megeli5zb 30 nappal benyrijtja.

(3) Egy 6piilet azonos kcjzteriiletre n6zo homlokzatlnkizirolag egy 6pit6si rekl6mh6l6 helyezheto el

20. Az egy6b miiszaki berendez6sekre vonatkoz6 telepiil6sk6pi ktivetelm6nyek
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2s.$

(1) C6gtribl6t helyi v6delmri 6piilet homlokzat6n elhelyezni tilos.

(2) Uzletfeliratot helyi v6delmti 6piileten 6s vddett, hagyomrlnyt orz6 teriileten ldvo dpiiletek
homlokzat6n ktilonSl16 betiikbol kell elhelyezni.

(3) Cegert,a v6llalkoz6s haszniiatbban filo ingatlanon, a villalkozitst ndpszenisfto egy6b feliratot, ds

egy6b grafikai megjelenit6st elhelyezni, helyi v6delmri 6ptilet homlokzat6n, csak kotelezo szakmai
konzultiici6 lefolyatris6t kcivetoen, azegyeb vonatkoz6 eloirrlsok betart6s6val lehet.

V. FEJEZET
r 0 rn t nz ci szAKMAr Ko NZ a LrAc r o

21. Rendelkez6s a szakmai konzult{ci6r6l

26.$

(l) A telepiildsi onkorminyzat k6relemre a telepiil6sk6pi krivetelm6nyekrol - a k6relem be6rkez6s6tol
szSmitott 8 napon beltl, az onkorm6nyzat hivatalos helyis6g6ben - szakmai konzult5ci6t 6s ezen beliil
szakmai tilekoztatist (a tov6bb iakban : szakmai konzult6c i 6) biztosit.

(2) Helyi egyedi v6delmii 6pitmdnyt, vagy helyi v6delmii teriileten l6vo 6pitm6nyt drinto 6pit6si
tev6kenys6g eset6n a szakmai konzult6ci6t kotelezo.

(3) A kdrelemhez mell6kelni lehet a teleptildsk6pi v6lem6nyezdsi, vagy a telepi.il6sk6pi bejelent6si
elj 6r6s megkezd6s6hez osszedl I itoft vezlattervet.

(4) A telepi.il6sk6pi szakmai konzulti{ci6 az <inkorm6nyzati foepitesz, illetve amennyiben <inkorm6nyzati
foepitesz folyamatos foglalkoztat6sSra nem kertil sor, a polg6rmester feladata.

(5) A (4) bekezd6s szerinti konzult6ci6r6l a konzultrici6 felelose eml6keztetot k6szit, amelyben rogzfteni
kell a felvetett javaslatok ldnyeg6t, valamint az onkorm6nyzati folpitdszvary a polgirmester ldnyeges
nyilatkozatait.

(6) Az (5) bekezd6s szerinti eml6keztetoben r<igzitett, (4) bekezd6s szerinti nyilatkozatok kotik a
telepiil6si onkorm6nyzatot a teleptil6skdpi vdlem6nyez6si, bejelentdsi 6s kotelez6si elj6rSs sor5n.

VI. FEJEZET
TELE P TJLE S KE PI vE m UETIIvEZ E S I E Lilruis

22. Av6lem6nyez6si eljirfssal 6rintett 6pitm6nyek kiire

27.$

(1) Az 6pft6si tev6kenys6ggel 6rintett telek helye szerinti teleptil6s polgiirmestere teleptil6sk6pi
v6lemdnyezdsi eljilrSst (a tov6bbiakban: v6lem6nyezdsi elj6r6s) folyat le az 6pit6stgyi 6s

6pit6sfeltigyeleti hat6s6gi elj6r6sokr6l 6s ellenorz6sekrol, valamint az 6pit6siigyi hat6s6gi szol96ltat6sr6l
sz6l6 kormrlnyrendeletben meghatSrozolt (2) bekezdds szerinti enged6lyez6si elj5rSsokat megelSzoen,

amelyn6l a telepiil6srendez6si 6s dpit6szeti-miiszaki tervtan6csokr6l sz6l6 korm6nyrendelet szerinti
teriileti 6pit6szeti-mtiszaki tervtanScsnak nincs hatriskore, ds amennyiben risszevont telepit6si elj6r6st,
ezen beliil telepitdsi hat6svizsg6lati szakaszt nem kezdemdnyezett az epittetS.

23. A v6lem6nyez6si eljriris r6szletes szabilyai
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28.S

(1) A polg6rrnester 6pitm6ny 6pit6s6re, bovit6s6re, telepiil6sk6pet 6rinto 6talakit5s6ra ir6nyul6 6pit6si,

osszevont vagy fennmarad6si engeddlyez6si elj6rrlsokhoz ad teleptil6sk6pi v6lem6nyt.

(2) A v6lem6nyez6si elj6rSs lefolytat6s6hoz a k6relmezo (6pitteto) k6relm6t papir alapon nyfjtja be, 6s

a v6lem6nyezendo 6pit6szeti-mtiszaki dokument6ci6t elektronikus form6ban az epitesiigyi hat6s5gi

elj6rSshoz biztositott elektronikus tiirhelyre feltolti, melyhez a polgiirmesternek hozziff5rest biztosit.

(3)A k6relemnek tartalmaznia kell az epilteto vagy k6relmezo nevdt 6s cfm6t, valamint a tervezett 6s

v6lemdnyez6sre k6rt 6pit6sitev6kenys6g hely6t, azdrintett telek helyrajzi sz5.mfrl.. A k6relemhezaz(4)

bekezd6s szerinti 6pitdszeti-mriszaki dokumentiici6t kell mel l6keln i.

(4) Az epitdszeti-mriszaki dokument6ci6nak a v6lem6nyezdshez az al6bbi munkar6szeket kell

tartalmaznia'.

a) a telepiil6sk6pi kcivetelm6nyeknek val6 megfelel6st igazol6 6pit6szeti-m[iszaki tervet, helyi v6delmii

6pitm6ny, vagy ingatlan eset6n a helyi v6delemnek val6 megfeleldst is igazolo 6pit6szeti-mfiszaki tervet,

b6rmilyen term6szetv6delmi oltalom alatt 6l16 ingatlan eset6n az illet6kes nemzeti park 6s a

term6 szetv6d e I m i h at6s6g e I ozete s hozzilir ulisitt,

b) ha tervezett, a rekl6mhordoz6k irbrhzol|sit,

c) a rendeltet6s meghat6rozAsffi, valamint

d) a telepiil6sk6pi kovetelm6nyeknek val6 megfelel6srol sz616 rovid mriszaki leir6st.

(5) A polg6rmester a k6relem be6rkezds6t kovetoen halad6ktalanul bek6ri az onkorm6nyzati foepitesz
szakmai 6lkispontj6t.

(6) A v6lem6nyez6si elj6r6s sor6n vizsg6lni kell:

a) a teleptil6sk6pi kdvetelm6nyeknek val6 megfelel6st,

b) a telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 tertiletbe tortdno illeszked6st (telepit6s, be6pit6s,

anyaghasznitlat, tomegform6l5s, homlokzati kialakitiis, zoldfeliileti kialakft6s, stb.),

c) a kozteriilet ment6n az ep;Jlet kialakit6s6nak m6dj6t 6s felt6teleit,

d) koztertileten folytatott 6pit6si tev6kenys6g v6gz6se eset6n a koaeriilet burkolatrinak, mtitiirgyainak,
koa6rgyainak, novdnyzet6nek, tov6bb6 a diszvlllgit6 berendez6sek 6s rekl6mhordoz6k kialakitrisrlt.

(7) A polg6rmester v6lem6ny6ben:

a) enged6lyezdsre - felt6tel meghatSroz6srlval vagy feltdtel ndlkiil - javasolja a tervezett 6pit6si
tev6kenys6get, vagy

b) engeddlyez6sre nem javasolj a atervezell6pitdsi tev6kenys6get, ha

ba) a k6relem vagy mell6klete nem felel meg az e rendeletben meghat6rozottaknak, vagy

bb) a tervezett 6pftdsi tev6kenys6g nem felel meg a teleptil6skdpi rendeletben foglalt telepiil6skdpi
kovetelm6nyeknek.

(8) A pol g6rmester v6lem6 ny e tartalmazza:

a) a k6relmezo (6pireto) adatait,
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b) a tervezett 6pit6si tev6kenys6g rovid lefr6s6t, hely6t, cim6t 6s a telek helyrajzi szimaq

c) a (7) bekezdds szerinti v6lem6ny6t 6s annak r6szletes indokolis6t

(9) A polg6rmester vagy fopolg6rmester a k6relem be6rkez6sdtol sziimftott l5 napon beliil megkiildi
v6lem6ny6t az epittetilnek vagy a k6relmezonek, tov6bb6 v6lem6nydt elektronikus form6ban feltolti az
elektron ikus t6rhelyre.

(10) A teleptil6sk6pi v6lem6ny ellen on6ll6 jogorvoslatnak nincs helye, az csak az 6pft6stigyi hat6srlgi
tigyben hozott dcint6s keret6ben vitathat6.

VII. FEJEZET
TELEPOLESKEPI BETELENTESI ELJiruiS

24. A bejelent6si eljririssal6rintett 6pitm6nyek, rekl{mhordoz6k, rendeltet6svdltozfsok
ktire

2e.s

(l) A polgrirmester - a nyilviintartott miiemldki 6rt6ket vagy mrieml6ket 6rinto, az oroks6gvddelmi
hat6sSghoz tort6no bejelentdshez vagy oroks6gv6delmi enged6lyhez kotritt tev6kenys6g kiv6tel6vel -
teleptil6sk6pi bejelent6si elj6r6st (a tov5bbiakban: bejelent6si eljrir6s) folytathat le,

a)az epitesigyi 6s 6pit6sfeltigyeleti hat6srigi elj6rrlsokr6l 6s ellenorz6sekrol, valamint az 6pit6siigyi
hat6s6gi szolgriltat6sr6l sz6l6 korm6nyrendeletben 6pit6si engeddlyhez nem k<jtott lak6dpiileteket,
koz6piileteket, gazdasbgi dpiileteket 6s kerit6seket, helyi vddelmii 6pitmdnyeket 6rinto, mindenfele
6pit6si tevdkenys6gek megkezd 6,sdhez,

b) 6pitm6nyek rendeltet6s6nek megvdltoztatbshhoz,

c) 6s a rekl6mok, illetve rekl5mhordoz6k elhelyez6s6hez.

25. A bejelent6si eljrlris r6szletes szabdlyai

30.s

( 1 ) A bejelentds tartalmazza:

a) abejelento nev6t,

b) abejelento lakcimdt, szervezet eset6n sz6khely6t,

c)a folyatni kiv6nt 6pit6si tev6kenys6g, rekl6m, illetve rekl6mhordoz6 elhelyez6se vagy
ren d e ltetd sv iitoztatis me gj e I 61 6 sdt,

d) atewezeft 6pft6si tevdkenys6g, rekl6mok, reklSmhordozokvagy rendeltetdsviitoztatis hely6t, a telek
helyralzi szamit,

e) az 6pit6si tev6kenys6g elv6gz6se, a rendeltet6sv6ltoz6s megval6sit5sa vagy a rekl6mok,
re k I 6mh ord o zok elhelv ez6 s6n e k terv ezett i d otartam 6t.

(2) A bejelentdshez a teleptil6sk6pi kovetelm6nyeknek val6 megfelel6st igazol6 6pft6szeti-mtiszaki
tervet, helyi v6delmii 6pitm6ny vagy ingatlan eset6n a v6delmi eloir6soknak megfelel6st is igazol6
6pitdszeti-miiszaki tervet, b6rmilyen term6szetv6delmi oltalom alatt 6116 ingatlanok eset6n az illetdkes
nemzeti park 6s a termdszetv6delmi hat6s6g elozetes hozz|jbrulilsit,tovibbi rendeltet6sviitozils eset6n
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a telepill6srendez6si eszkozok rendeltet6sekre vonatkoz6 kovetelmdnyeinek val6 megfelel6st igazol6
dokument6ci6t kell mell6keln i.

(3) A polg6rmester a bejelentdst kovetb 15 napon beliil hat6s6gi hatrlrozatban

a) atervezeft 6pit6si tev6kenys6get, rekl6rm, rekl6mhordozo elhelyezes6t vagy rendeltet6sv|ltoztattst-
felt6tel meghatiiroz6s6val vagy an6lktil - tudomiisul veszi, ha a bejelent6s

aa) megfelel a 30. $ (1) 6s (2) bekezd6sben meghatarozott kovetelmdnyeknek, 6s

ab) atervezett 6pit6si tev6kenys6g vagy rendeltetdsv6ltoztat6s illeszkedik a telepiil6sk6pbe 6s megfelel
a telepi.il6sk6pi kovetelm6nyeknek, atervezetl rekl6mhordozo elhelyezese illeszkedik a telepiil6sk6pbe,
megfelel a telepiil6sk6pi kovetelm6nyeknek, valamint a rekl6m-elhelyez6si rendeletben foglalt
elhelyez6si kovetelm6nyeknek,

b) megliltja az lpitdsi tevdkenysdget, rekl6m, rekl6mhordozo elhelyezes6t vagy rendeltet6sviitoztatis
megkezd6s6t, 6s - a megtilt6s indokainak ismertet6se mellett - figyelmezteti a bejelentot a tev6kenys6g
bejelent6s n6lkiili elkezd6s6nek 6s folyat6sSnak jogkovetkezm6nyeire, ha a bejelent6s

ba) nem felel meg a 30. $ (l ) 6s (2) bekezd6s6ben meghatiirozott kovetelmdnyeknek, vagy

bb) atervezett 6pitdsi tev6kenys6g vagy rendeltet6sv6ltoztat6s nem illeszkedik a teleptil6sk6pbe, vagy
nem felel meg a telepiil6sk6pi 6s rendeltet6sviiltoz5s eset6n a telepiil6srendez6si eszkozben foglalt
kovetelm6nynek, rekl6mhordoz6 elhelyez6se esetdn nem illeszkedik a telepiil6sk6pbe, nem felel meg a

telepiildskepi kovetelm6nynek vagy nem felel meg a rekl6m-elhelyez6si rendeletben foglalt elhelyez6si
kovetelm6nyeknek.

VIII. FEJEZET
A TELEP|JLESTSpT TOTELEZES, TELEPTJLESKEPI sinSAC

26. A telepiil6sk6pi ktitelez6si eljrlrris

31.S

(l) A polgiirmester ellenorzi a bejelent6si kotelezetts6g teljesit6s6t 6s a bejelentett tev6kenys6g

folytat5s6t, 6s ha bejelent6si eljrir6s lefolytat6s6nak elmulaszt6siit 6szleli, a tev6kenys6g folytat6s6t a

bejelent6si elj6r6s sor6n megtiltotta vagy azt tudomilsul vette, de att6l elt6ro v6grehajt6st tapasztal,

a) a32. $ szerint jrir el, vagy

b) rekl6m, rekl6mhordoz6 elhelyez6se eset6n 15 napon beliil 6rtesiti a fovilrosi 6s megyei

korm6nyhivatalt.

32.S

(l) A polg5rmester ezen rendeletben meghatirozott telepi.il6skdpi kovetelmdnyek teljesit6se 6rdek6ben

akozigazgat5si hat6s5gi eljrlrrlsr5l 6s szolg6ltat6sr6l sz6l6 torv6ny szabhlyai alapj6n - hivatalb6l vagy

kdrelemre - kotelez6si elj6r6st folyat le 6s sziiks6g eset6n kotelez6st bocsiit ki. A kotelezdsttartalmaz6

hat6s6gi hatdrozat a telepiil6sk6p v6delm6rol sz6l6 2016. 6vi LXXIV. torv6ny 1 l. $ ( I ) bekezdds6ben

fogl altak megt6tel 6re vonatkozhat.

(2) A telepiil6sk6pi kotelezetts6g kor6be tartozik:

a) a teleptil6sk6pet ront6 reklilmok, rekl6mberendez6sek, c6g6rek megsziintet6se, rltalakit6s vagy
elbontiis elrende16se.
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27. A teleptil6sk6pi birsrig kiszabisinak esetktirei 6s m6rt6ke

33.S

( 1) A teleptil6sk6pi kotelezetts6gek megszeg6se, illetve a telepiil6sk6pi kotelezetts6g teljesit6s6nek
elmarad5sa eset6n a k6telezett 1.000 000 forintig terjedo telepiil6skdpi birsriggal sirjthat6, a birs6g
tobbszor kiszabhat6. A bfrs6g osszeg6n6l a kotelez6s hatiis6ra toft6no jogkoveto magatart6s

m6lt6nyolhat6.

(2) A bfrs6got a Polgrirmester jogosult kiszabni, melyet a k6pviselo testiilet rendel el,6s arnelynek
befizetdsi hatdrideje l5 nap.

(3) A birs6g az Sllamhiztartiisr6l sz6lo 201l 6vi CXCV. tv. 42. $ (3) 6rtelm6ben ad6k m6dj6ra
behajthat6.

IX. FEJEZET
o wro nui wyzA T r DiM o e.q rA s t n s o s z r0 Nz ci RE N D s z E R

28. A telepiil6sk6pi ktivetelm6nyek alkalmazhsflnaktinkorminyzati tiszttinz6se

34.$

(l) A v6dett 6rtdk tulajdonosSnak k6r6s6re a szok5sos j6 karbantart6si feladatokon trilmen6, a
v6detts6ggel tissze{iigg6sben sziiks6gess6 v616, a tulajdonost terhelo munk6latok finanszirozisbhoz
az on korm5 ny zat tirmo gat6st ad hat.

a) A t5mogat6s m6rt6k6t az cinkorm6nyzat k6pviselo-testiilete dvente a kolts6gvetdsbenhatitrozza
meg.

b) A titmogatits ingatlanra eso mdrt6kdt - az cinkorm6nyzati k<ilts6gvet6s keretei kozott - az

onkorm5nyzati (k6pviselo testiilete) 6llapitj a meg.

(2) Az egyedi helyi vddelemmel drintett ingatlan tulajdonosa a helyi ad6 kivet6sekor az erre vonatkoz6
rendelkezds szerint ad6kedvezmdnyben, illetve ad6mentess6gben r6szesiilhet.
A kedvezm6ny vagy mentess6g egy6bk6nt az epitmenyad6ra, vagy a vddett 6rtdkhez kotodo helyi
adora iilapithat6 meg.

(3) Az ad6kedvezm6ny a tulajdonosokat tulajdoni h6nyaduk arinyiban illeti meg.

(4) Az ad6kedvezm6ny m6rt6k6t a helyi ad6kr6l sz6l6 onkorminyzati rendeletben kell meghathrozni

(5) Az (l ) bekezd6s szerinti onkorm6nyzati t6mogat6s csak az esetben nyrijthat6, ha:

a) a vddett 6r6ket a tulajdonos megfelelo m6don fenntartja (karbantartja), artneki felr6hat6 m6don
nem k6rositja,

b) a karbantartSssal 6s az 6pit6ssel osszefiigg6 hat6s5gi el6ir6sokat 6s szab6lyokat marad6ktalanul
betartja.

(6) Az ad6kedvezm6ny vagy elengedds felt6tele a t6nyleges munka szab5lyszerti, megfelelo
mennyisdgii 6s minos6gti elv6gz6se, amelyet az illet6kes 6pit6stigyi hat6s6g - sziiks6g eset6n

szakdrtok bevon6s5val - ellenoriz.

(7) Nem adhat6 onkorm6nyzatitilmogatits vagy ad6kedvezm6ny, ha a v6dett drt6kkel osszefi.iggdsben

enged6ly ndlkiil vagy enged6lytol elt6r6en, illetve szabiiytalanul vegeztek 6pit6si munkrlt.

(8) Ebben az esetben az elengedett ad6 p6tl6lag meg6llapftand6 6s behajtand6, a tilmogatiis
visszafizetendo. E rendelkez6s a szabilSrtalan beavatkozitstol szimitott 5 6vig 6rv6nyesitendo.
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X. FEJEZET
zino ns ArptnNnrl RENDELKEZESEK

29.Hathlybal6p6s

3s.s

(1) Ez a rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba

(2) Ezen rendelet eloir6sait a hatrilyba l6p6st kovetoen indult tigyekben kell alkalmazni

30. Atmeneti rendelkez6sek

36.$

(1) A rendelet hatiiyba l6pds6t megelozoen megindult vdlemenyez6si ds bejelent6si eljrir6sokra
vonatkoz6an az illeszked6si szab6lyokat 6s a vonatkoz6 jogszabrilyok 6tmeneti rendelkez6seit kell
alkalmazni.

(2) A telepiildsk6pi kotelez6si eljilriisra 6s a telepill6skdpi birsSg kiszab6s6ra a magasabb szintii,
vonatkoz6 jogszabrllyok eloirrisait kell alkalmazni.

31. Hatrilyon kiviil helyez6 rendelkez6sek

37.S

(1)Jelen rendelet hat6lyba l6p6sdvel

Onkorm6nyzata K6pviselo-testtiletdnek
onkormSnyzati rendelete.

egyidejiileg hatiiyitt veszti Cserhiitszentiviin Kozsdg

a Telepiil6sk6p v6delm6rol sz6l6 912011.(X11.21.)

(2) E rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejiileg hatiiyit veszti a helyi 6pitdsi szabiiyzatr6l sz6l6 712006
(IV.3.) sz6mri Onkormrlnyzati rendelet telepiil6sk6pi kovetelmdnyeket meghatbroz6 rdsze, a helyi
v6delmi, a rekliimhordoz6, valamint a teleptil6sk6pi v6lemdnyez6si, bejelent6si 6s kotelez6si eljiir6s
kdrd6skor6t szabily ozo rendelet.

Cserhiitszentiv in, 20 18. jrini us . .

Siraky Attila sk.

polg6rmester
dr. Turza Csaba J6zsef sk.

jegyzo
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1. mell6klet a....12018. ( . .) cinkorm6 ny zatr rendelet

A teleptil6s helyi v6delem alatt 6116 6pit6szeti tirtiks6geinek jegyz6ke

1. fejezet

Helyi tertileti v6delem alatt 6116 tertiletek a Szabilyozisi terven szerep16 helyi v6delemre
javasolt 6piiletek, helyi teriileti v6delmii ingatlanjainak teljes tertiletei, 6s a miieml6kek
telkei. (korfbbi dtint6s alapj:in)

2. fejezet

A helyi teriileti v6delem alatt rilk6 teriiletek t6rk6pi lehatirolfsa megegyezik a v6dett,

hagyominyt 6rz6 teriilet lehatrirolfsit bemutatf 2. mell6klet 2. fejezet6ben szerepl6

t6rk6pi lehatf ro16ssal.

3. fejezet

A helyi egyedi v6delem alatt 6115 6rt6kek:

n6pi lak6hrlz (80 hrsz) teljes 6piilet

egyedi helyi 6pit6szeti tirtiks6g

(6rt6kvizsgflati dokumentrlci6 szerint)

a



2. melldklet a ....12018. (... .....) dnkorm|nyzatrrendelet

A teleptil6sk6pi szempontb6l meghatfroz6 teriiletek jegyz6ke

l. fejezet

A teleptil6sk6pi szempontb6l meghatr{roz6 teriiletek elnevez6se 6s lehat:{rol6sa

a) v6dett, hagyominTL orzb

tertilet
A telepiil6s tertilet6n l6vo, 6s a Szab6lyoz6si terven felttintetett mtiemldki 6rdks6g

valamely kateg6riSjirbatartozo 6ptilet 6s a helyi egyedi vddelemre tervezett 6piiletek,

helyi teriileti v6delmri ingatlanj ainak telj es tertilete.

b) jellemz6 falusias tertilet

A szab6lyoztrsi terv falusias lak6, 6s teleptil6skozpont vegyes tertiletei, kiv6ve a

v6dett, hagyom6nl.t orz6 tertletk6nt kijelolt helyi vddelmti teriiletk6nt lehatdrolt

teriileteket.

c) jellemzo gazdasdgrtertilet

A 04919 hrsz-ri major 6s a Kossuth Lajos utca v6g6n l6vo gazdas6gi terilletek

be6pit6sre nem szrint

teriilet
A fenti kateg6ri6kba nem tartozo ktiltertiletek

d)



2. fejezet

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatriroz6 tertiletek lehatriroLlsrinak t6rk6pi bemutat{sa

6rz6 teriilet

1.

4
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Jolegzetes gazdasigi terti let

Be6pit6sre nem szAnt terijlet



3. melleklet a ....12018. ( ..) onkorm6nyzatr rendelet

F{sitfsra, ntiv6nytelepit6sre javasolt 6shonos ntiv6nyek jegyz6ke

Lombos fafaiok

tudomf nyos (latin) elnevez6s magyar elnevez6s

Acercampestre mezeijuhar

Acerplatanoides korai juhar

Acerpseudoplatanus hegyi juhar, j6vorfa

Acertataricum tat6r j uhar, feketegyrini j uhar

Alnusglutinosa (al lerg6n) enyves eger, mezg6s 6ger, berekfa

Alnusincana hamvas 6ger

Betulapendula (allerg6n) kozcins6ges nyfr, bibircses nyir

Betulapubescens szdrds nyir, pelyhes nyir

Carpinusbetulus kcizcins6ges gyertyin

Cerasusavium (Prunusavium) vadcseresznye, mad6rcseresznye

Cerasusmahaleb (Prunusmahaleb) sarj meggy, tiircik meggy

Fagussylvatica kdzcins6ges btikk

Fraxinusangustifoliassp. pannonica magyar koris

Fraxinusexcelsior magas koris

Fraxinusornus vir6gos k6ris, mannak6ris

Juglansregia kozrins6ges di6

Malussylvestris vadalma

Padusavium zelnicemeggy, m6jusfa

Populus alba * feh6r ny6r, eztist ny6r

Populuscanescens * sztirke ny6r



Populusnigra * fekete ny6:r, topolyafa, csomoros ny6r

Populustremula rezgo nytr

Pyruspyraster vadkorte, vackor

Quercuscerris csertolgy, cserfa

Quercuspetraea (Q. sessilifl ora) kocs6nytalan tolgy

Quercuspubescens molyhos tdlgy

Quercusrobur (Q. pedunculata) kocs6nyos tolgy, mocs6rtolgy

Salix alba (allerg6n) feher fiz, ezist fiz

Salix fragilis tordkeny ftiz, cscirege ftiz

Sorbusaria lisztes berkenye

Sorbusaucuparia mad6rberkenye

Sorbusdomestica h6zi berkenye, fojt6ska

Sorbustorminalis bark6ca berkenye, bark6cafa

Tiliacordata (T. parviflora) kislevehi h6rs

Tiliaplatyphyllos (T. grandifolia) nagylevelti h6rs

Ulmusglabra (U. montana, U. scabra) hegyi szil

Ulmuslaevis v6nic szil, lobog6s szil, vdnicfa

Ulmus minor (Ulmuscampestris) mezei szil, simalevehi mezei szil

Tiilevelii faiok (fenv6k)

tudomfnyos (latin) n6v magyar elnevez6s

Juniperuscommunis kozonsdges bor6ka, gyalogfenyo

tudom{nyos (latin) n6v magfar elnevez6s

Coluteaarborescens pukkan6 dudafiirt

I,ombos cseri6k



Cornusmas htsos som

Cornussanguinea veresgyrirti som

Crataeguslaevi gata (C. oxyacantha) kdtbibds galagonya

Crataegusmonogyna egybib6s galagonya

Euonymuseuropaeus csikos kecsker6g6

Euonymusverrucosus bibircses kecsker6g6

Frangulaalnus (Rhamnusfrangula) kutyabenge

Hippophaerhamnoides homoktdvis

Loniceraxylosteum tikcirke lonc, tikdrke

Prunusspinosa k<ik6ny

Rhamnuscatharticus varjritovis (benge)

Ribesuva-crispa

Rosa canina gyeptir6zsa

Salixcaprea kecskefliz

Salixcinerea rekettyefiiz, hamvas ftiz

Salixpurpurea csigolyaftiz

Salixviminalis kosrirk<ito fiiz

Sambucusnigra fekete bodza

Sambucusracemosa** fiirt<is bodza

Spireasalicifolia frizlevehi gyonglves sz5

Staphyleapinnata mogyor6s holyagfa

Viburnumlantana ostormdnfa

Vibumumopulus k6nyabangita

* nem ,,sz{isz{is", him egyedek telepit6se javasolt csak
** 500 m felett javasolhat6 a telepit6se

Allerg6n nov6nyfajok telepit6se kizir6lag ktilteriileten, beltertilettol 6s be6pit6sre sz6nt

tertilettol nagy t6vols6gra javasolhat6.



4. mell6klet a ....12018. ( . ..) onkorminyzatr rendelet

A f6nyszennyez6s elkeriil6s6t szolgf16 ajfn16sok

El kell kertilni a hideg feh6r f6nyri vil6git6st, amely 500 nanom6tem6l rovidebb

hulldmhossztsdgt f6ny.t tartalmaz: Ennek megfeleloen 3000K alatti 6rt6k javasolt

a ktiltdri vil6git6s szinhom6rs6klet6re.

A vil6gitotestek emyozese olyan legyen, hogy a f6n1't oda ir6nyitsa, ahol arra

sziiks6g van: Megfelelo ernyozes eset6n a kibocs6tott f6nyt nem l5tjuk
kozvetlentil. A megfeleloen ir6nyitott f6ny nem jut a gyalogosok, jdrmiwezetok

szem6be, az 6ptiletek ablakai fel6 vagy 6ppen az egbolt irdnyi.},a. A fenyeknek -
meg diszvil6git6s eset6ben is - lefel6 kell ir6nyulniuk. igy p6ld6ul a talajszintbe

6pitett f6nyvetoket, melyek felfel6 sug6roznak, el kell keriilni.
Az ltcitkat, amennyire csak lehet egyenletesen, 6s amennyire csak lehet alacsony

intenzit6ssal vil6gitsuk meg: Vid6ki utakon a 0,3 cdlm2 fenystinis6g elegend6,

amely kb. 4 lux megvil6gitdssal el6rheto. (EU ritvil6gitdsi szabviny - EN13201 -
legalacsonyabb ritoszt6ly6nak megfelelS)

A ktilt6ri vil6git6st a t6nyleges haszn6lat idej1hezjavasolt igazitani. Este 10 6ra,

vagy 6jlbl ut6n joval kevesebb f6nyre van sztiks6g, ennek megfeleloen a

kozvllagitas f6nye csdkkenthet6. A megvil6git6si szintek ak6r 50 - 80 %-os

csdkkent6se is lehets6ges. A nem k<izc6hi vil6git6st teljesen ki kell kapcsolni, ha

nincs arra kcizvetlen sztiks6g.

Ezen eloir6sokat a vonatkoz6 szabv6nyok 6s jogszab6lyok figyelembe v6tel6vel

kell alkalmazni.
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A vonatkozri jogszobtilyok jegyzdke ds itt olkalmazott rdviditdsek

Ttirv6nvck

V6grehaj tf si rendeletek

Tktv a teleptil6skep vedelm6rol szolo 2016.6vi LXXN. torv6ny

Etv az epitett kornyezet alakit6s6r6l 6s vedelm6rol szol6 1997. evi LXXVIil
trirv6ny

a vil6gdroks6grol szolo 2011. 6vi LXXVII. tdrv6ny

a kultur6lis 6rdks6g v6delm6r6l sz6lo 2001. 6vi LXN. tdrv6ny

Ket. a kdzigazgatdsi hat6s6gi elj6r6s 6s szolg6ltatts titalftnos szab6lyair6l sz6l6

2004.6vi CXL. tdrveny

Akr. az iitalfinoskozigazgat5si rendtart6sr6l s2616 2016.6vi CL. t6rv6ny

a jogalkot6sr6l sz6l6 2010.6vi CXXX. torvdny

Tr a telepiil6sfejleszt6si koncepci6rol, az integr6lt teleptl6sfejlesztdsi strat6gi6r6l
6s a telepiildsrendez6si eszk<iz<jkrol, valamint egyes teleptil6srendez6si saj6tos
jogint6zmdnyekrol s2616 3 1412012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a kultur6lis 6roks6g v6delm6vel kapcsolatos szab6lyokr6l sz6l6 49612016.

(XII. 28.) Korm. rendelet

Rr. a teleptil6skdp v6delm6rol sz6l6 tcirv6nlu rekl6mok kozzetetelevel kapcsolatos
rendelkezdseinek v6grehajt6s6r6l sz6l6 10412017 . (IV. 28.) Korm. rendelet

Rkr. a rekl6mt6bl6k, rekl6mhordoz6k 6s egy6b rekl6m c6hi berendezesek k<izutak

melletti elhelyezdsenek r6szletes szab6lyair6l sz6l6 22412011. (X. 21.) Korm.
rendelet

a t{$ekozod6st segito jelz6st megjelenit6 rekl6mcdhi eszkdzok kdzutak melletti
elhelyez6s6nek r6szletes szabtiyair6l sz6l6 42112015. (XII. 23.) Korm.
rendelet

az orszitgos teleptildsrendez6si 6s 6pit6si kovetelm6nyekrol sz6lo 25311997

(XII.20.) Korm. rendelet

ajogszab6lyszerkeszt6srol sz6l6 6112009. (XII. 14.) IRM rendelet
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Cserhitszentivin Ktizs6s Onkorminvzata K6nvisel6-testiilet6nek
s/2018. (vl.s.) iinkorm6nvzati rendelete

a telepiil6sk6p v6delm616l

Cserh6tszentivrln kozs6g Onkorm6nyzatilnakK6pviselo-testtilete a telepiil6sk6p vddelm6rol sz6l6 2016.
6vi LXXIV. tcirv6ny 12. $ (2) bekezd6s a)-h) pontjaiban foglalt felhatalmazLis alapj6n, az Alaptorv6ny
32. cikk ( I ) bekezd6s a) pond6ban foglalt feladatkordben elj6rva, az ali.bbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
BEVEZ E Td RENDE LKEZES EK

l. A rendelet c6lja, hatilya 6s 6rtelmez6 rendelkez6sek

1.S

(l) A rendelet cdlja Cserh6tszentiv6n kozs6g sajrltos telepiil6skdp6nek t6rsadalmi bevonils ds

konszenzus 6ltal tort6no v6delme 6s alakit6sa
- a helyi 6pit6szeti oroks6g teriileti 6s egyedi v6delem (a tov6bbiakban: helyi v6delem)
meghatSroz6s6val, a v6dett6 nyilv6nft6s a v6delem megsziintetds szab6lyoz6siival;
- te I epiil 6skdp i szempontb6l meghat6roz6 terii letek meghat6 r ozitsix al1,

- te I epiil6sk6p i kovetelm 6nyek meghatiroz6s6val ;

- te I epti I dskdp-6rv6nye s it6 s i e szkozok szab iiy ozistw al,
- telepiil6skdpi onkormSnyzati trimogat6si ds osztonzo rendszer alkalmaz6s6val.

(2) A helyi v6delem cdlja a telepi.ilds teleptildskdpe 6s tort6nelme szempontjSb6l meghatiiroz6
6pit6szeti oroksdg kiemelkedo drt6kri elemeinek vddelme, a jellegzetes karakter6nek a jovo nemzeddkek

szdmar a tcirtdno m e g6viisa.
A helyi vddelem alatt 6116 6pft6szeti or6ksdg a nemzeti kozos kultur6lis kincs rdsze,ezdrt fenntart5sa,
v6delmdvel osszhangban l6vo haszn6lata ds bemutatiisa koz6rdek.
Tilos a helyi vddett 6pit6szeti <irriks6g elemeinek vesz6lyeztet6se, megrongilisa, megsemmisit6se.

(3) A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletek meg6llapitrisrinak c6lja a tertiletekjellemzo,
6rt6kes telepiil6sk6pi megjelen6s6nek megorzdse, a tervezett 6pftkez6sek meghat6roz6 teriiletek
jellegzetessegeihez tortdn6 illeszked6sdnek elosegit6se, az 6pftett kornyezet min6s6g6nek javitiisa,
tov5bb5 az epitett 6s termdszeti kornyezet harm6niSj6nak megteremt6se.

(4) A rendelet hatblya kiterjed Cserh6tszentivrin k<izsdg teljes igazgat6si tertiletdre.

(5) E rendelet alkalmazisitban haszn5lat fogalmak 6s magyarilzataik:

a) v6dett teleptil6sszerkezet[i teriilet (helyi tertileti v6delem): a k6pviselo-testiilet eltal v6dettd
nyilv6nitott telepiil6sr6sz (telekstruktfra, utcavonal-vezet6s, utcak6p, vagy utcakdp r6szlet),
aholtertleti epiteszeti kovetelm6ny lehet a be6pit6s eryedi telepit6si m6dja, a be6pit6si m6d, a

be6pit6s jellemzo szintszbma, yagy az dpi.ilet legmagasabb pontja, a kerti 6pitm6nyek-,
mtit6rgyak-, kerft6sek kialakit6sa, tov6bbr{ a kozteriilet-alakit6si terv kdtelezetts6ge.

b) v6dett telepi.ildskarakteni teriilet (helyi teriileti vddelem): a k6pviselo-testiilet 6ltal v6dett6

nyilv5nftott telepiildsr6sz, ahol egyedi teriileti 6pitdszeti kovetelmdny lehet az 6pitm6nyek,
saj6tos 6pitm6nyfajt6k 6s miit6rgyak anyaghaszn6lata 6s elhelyez6se, az 6ptiletek
tomegform6lisa (megengedett legnagyobb sz6less6gi 6s hosszanti m6ret, vagy ezek arfnya,
tetozet kialakft6si m6dja, tetogerinc6nek a telek homlokzat6hoz k6pest meghatirozott ir6nya,

tetofel6pftm6nyek), az dpi.iletek homlokzati kialakit6sa (homlokzati architektfra,
homlokzattagolSs, nyiliisrend, nyil6soszt6s, diszek, tagozatok, kieg6szfto elemek, egy6b
miiszaki berendezdsek homlokzati elhelyezhetosdge), 6s a zoldfeliiletek kialakft6sa (f6s sz6r[
nov6nyfajok telepithetos6ge, teleptildsk6pi illeszked6se, a zoldfeliileten elhelyezhet6 kerti
6pitm6nyek 6s burkolatok telepii16sk6pi illeszked6se), rekl5mhordoz6k elhelyezhetos6ge.
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c) v6dett egyedi dpitdszeti vagy term6szeti 6rtdk (helyi egyedi v6delem): a kepviselo-testijlet 6ltal
v6dett6 nyilv6nftott 6pitmdny (6piilet, 6ptilet belso kialakit6s), 6pitm6nyr6sz (6piiletr6sz), (vagy
anyaghaszn5lat, tomegform6lSs, homlokzati kialakitrls), trij- 6s kert6pit6szeti alkot6s, egyedi
t6j6rt6k, nov6nyzet (helyi term6szetv6delmi teriilet), szobor, k6pz6mriv6szeti alkot6s, utcabfitor,
valamint az iitaluk 6rintett telek egdsze, vagy telekr6sze.

d) drt6kvizsgrllati dokument6ci6: a megfelelo szakkdpzettsdggel rendelkezS szemdly(ek),
szervezet(ek) 5ltal k6szitett olyan 6rt6kvizsg6latidokument6ci6, amely felt6rja 6smeghatirozza
a telepi.il6s szempond6b6l hagyom6nyt orzo, az ott elt 6s 6lo emberek, kozoss6gek munkrij6t 6s
kultfirdjrit ttikrozo sajiitos megjelen6sii, a telepiil6sk6pet meghatirozo epiteszeti 6s t6ji 6rt6keket,
amelyek v6delemre 6rdemesek. A vizsg6latnak tartalmaznia kell a vddelemre javasolt 6rt6k
tort6neti, m[iszaki, esa6tikai, term6szeti jellemzoit.

e) v6dett 6rt6k k6rosodiisa: minden olyan esem6ny, beavatkoz6s, amely a v6dett drtdk teljes vagy
r6szleges megsemmisill6s6t, karakter6nek elonytelen megv6ltoztatbsi$, 5ltal6nos eszt6tikai
6rt6kcsokken6st ered m6nvez.

0 arculatijellemz6: a telepi.il6si kornyezet vizuSlis megjelendsdt meghat6rozo jellemzq amely
lehet kultur6lis, l6pt6kbeli, formai, anyaghasznilati (kozvetitelt erzet) 6s minos6gi (stilus);

g) c6g6r: valamely mesters6gre vagy tev6kenys6gre utal6 t6rgyat, figur6lis elemet, cimerszerii
ih r ifi tartalmaz6 ep il ettarto zek ;

h) egy6b mtiszaki berendezds: 6piiletre szerelt mriszaki eszkoz, betrikbol elhelyezett felirat;

i) telepi.ildsk6p: a telepiil6s vagy telepiil6sr6sz epitett 6s termdszeti kornyezet6nek vizu6lis
megjelen6se;

j) teleptildsk6pi szempontb6l meghatrlroz6 tertilet:jellegzetes, 6r16kes, hagyom6nyt orzo epiteszeti
arculatot, telepiil6skaraktert hordozo vagy meghat5roz6 teleptil6s, vagy egy telepiil6s ilyen
j el lemzokke I bir6 lehat5ro lhat6 teleptil6sr6sze;

k) Citylight formiltumri eszkoz: olyan ftigg6leges elhelyezdsfi berendezds, amelynek m6rete
hozzivet(5legesen I l8 cm x 175 cm 6s hozzixetolegesen 2 negyzetmeter l6that6, papiralapri
reklitmkozz6t6telre alkalmas feliilettel vagy 72"-90" k6p6tl6jir, 16:9 ardnyt, 5116 helyzetii
digit6l is kij elzovel rendelkezik;

l) CityBoard form6tumi eszkoz: olyan 2,5 m6tertol 3,5 mdter magass6gir k6t Libon 5116

berendez6s, amelynek m6rete 7-9 negyzetm6ter, litthat6, papir- (vagy f6lia-) alapri, nem
ragasrtolt, h6tulr6l megvil5gitott reklitmkozz6t6telre alkalmas, h6ts6 f6nyforr6s iital
megvil6gitott feltilettel, vagy ilyen m6retii digit6lis kijelzovel rendelkezik;

m) funkcion6lis c6lokat szolgril6 utcabritor: olyan utasv6r6, kioszk 6s inform6ci6s vagy mris c6hi
berendez6s, amely ldtesit6s6nek c6lj5t tekinwe elsodlegesen nem reklilmkozzdt6telre, hanem az
adott tertileten t6nylegesen felmertilo, a berendez6s funkci6j6b6l ad6d6 lakoss6gi igdnyek
kieldgit6s6re szolg5l;

n) inform6ci6s c6hi berendezds: az onkormiinyzati hirdetot6bla, az onkormiinyzati faliijshg, az
inform5ci6s vitrin, az ttbaigazit5 hirdetm6ny, a kozdrdekii molin6, valamint a Citylight
formStumf eszkoz 6s CityBoard form6tumfi eszkoz;

o) koz6rdekti molin6: olyan, elsodlegesen a telepiilds 6let6nek valamely jelentos esem6ny6rol val6
koz6rdekii tdjekoztatlst tartalmaz6, nem merev anyagb6l k6sziilt hordoz6feliiletii hirdetm6ny,
amely falra vagy m6s feltiletre, illetve kdt feliilet kozott van kifeszitve oly m6don, hogy az nem
kepezi val ame ly 6p itm6ny h om lokzat6nak tervezett 6 s enged 6 ly ezett r 6szet.

p) koz6rdekti rekl6mfeltilet:olyan rekl6mhordoz6vagy rekl6mhordozottart6 berendez6s, amelyen
a rekliim kozzetetele m5s, egydb c6lir berendezds kozteriileten val6 l6tesft6s6re, fenntart6s6ra
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tekintettel koz6rdekbol biztositott, 6s amely ezen egy6b c6lf berendez6stol elkiilontlten keriil
elhelyezdsre;

q) m6s c6l[ berendez6s: faz onkormirnyzat szabiilyozirsi szindekit6l fiiggo tartalommal kell
meghatiroznil pl. a pad, akerekpitritllv6ny, a hullad6kgyijto, a telefonflilke, a rekl5mfeliiletet
is tartalmaz6, kozteriilet fol6 nyf 16 rirnydkol6 berendezds, korl5t 6s a krjzteriileti illemhely

r) onkormSnyzati falifjs5g: az onkorminyzat 6ltal a lakossSg tijekoztatbsa c6lj6b6l l6tesitett 6s

fenntartott, elsodlegesen az onkorm6nyzat testtiletei, szervei, tiszts6gviseloi tevdkenys6g6rol a

lakoss6got ti$ekorta1o berendez6s, mely az onkorm5nyzat mrjkod6s6t szolgSl6 6ptiletek
homlokzat6n keriil elhelyez6sre ds mely a koz6rdekri ti$ekoztatilsi c6lt meghalad6an rekl6mok
kozzetetelere i s szolgSlhat;

s) onkorm6nyzati hirdetot6bla'. azonkormSnyzatAltal a lakossSg ti$ekoztatbsa c6lj5b6l l6tesitett 6s

fenntartott, els5dlegesen a teleptil6s dlete szempontj5b6ljelentos informSci6k, kcizlem6nyek,
tSj6koztat6sok, igy kiil<inosen a telepiilds 6let6nek jelent6s esem6nyeivel kapcsolatos
inform6ci6k kozzdtetelere szolgiio, kozteriileten elhelyezett t6bla, mely a kozdrdekii
tbj ekoztatilsi c6 lt me ghal ad6an re kl 6mok ko z;,dterclere i s szo I 96 lhat;

0 tfibaigazito hirdetm6ny: koz6rdekri inform6ci6t nyfjt6 olyan koztertileti jelz6s, amelynek
funkci6ja idegenforgalmi eligazit6s, kozoss6gi kozleked6si szolgriltat6sr6l t6j6kortat5s, vagy
egydb koz6rdekri til ekoztatis;

II. FETEZET

A HELYI VEDELEM

2. A helyi v6delem feladata, iltalSnos szabflyai, tinkorminyzati ktitelezetts6gek

2.$

Helyi v6detts6g keletkez6se 6s megsziin6se

(1) A helyi v6detts6g al5 helyez6srol, illetve annak megszrinds6rol a k6pviselo-testtilet ezen
rendelet6vel dont. 

3. S

(1) A helyi v6detts6g al5 helyezflst, illetve annak megsziintet6s6t b5rmely, a partners6gi rendeletnek
megfelel6 term6szetes vagy jogi szem6ly ir5sban kezdem6nyezheti, erre teleptildsren dezdsi eszkdz
ordks6gv6delmi hat6stanulm6nya, vagy 6n6ll6 6rt6kvizsgdlat is javaslatot tehet.

(2) A kezdem6nyez6snek tartalmaznia kell

a) egyedi 6pitm6nyek 6s term6szeti drtdkek eset6n:
- a v6dend6 6rt6k megnevez6s6t, sztiks6g eset6n k<iriilhatarol6s6t,
- a pontos helyi meglelol6s6t (utca,hinszhm,helyrajzi szfim,6piilet-, illetve telekr6sz),
- a v6dend6 6rt6k rovid leir6s6t, dokumentSlSs5t (irodalom, fot6k),
- akezdemdnyez6sindokl6s6t,

b) teleptildsszerkezet, teleptil6skarakter v6delemre javasolt tertilet eset6n:
- a vddend6 tertilet megnevez6s6t,
- a v6dend6 tertlet k<irtilhatarol6sSt,
- a v6dend6 6rt6k rovid leir6s6t, dokument6l6sSt,
- akezdemlnyezds indokl6s6t.

4.S

( I ) A v6delemmel kapcsolatos drint6s elok6szit6s6rol a foepitesz gondoskodik.
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(2) A v6dett6 nyilv6nit6shoz vagy annak megsziintetds6hez elozetes 6rt6kvizsg6lati dokument6ci6t kell
kdsziteni, amelyhez:

a) be kell szerezni a dont6st elok6szit6 telepill6si foepitesz szakv6lem6ny6t,

b) tov6bbri a v6dendo 6rt6k jelleg6tol fiiggoen a mrieml6kv6delmi, a termdszetv6delmi, ardgdszeti
szakhat6s6g, valamint a szak6rtok v6lem6ny6t.

(3) A v6dettd nyllvinitilshoz, illetve annak megsziintet6s6hez be kell szerezni a telepiildsi fodpitesz
v6lem6ny6t.

@) Az elok6szit6shez be kell szerezni az lrintett ingatlantulajdonosok, ds a partners6gi rendelet szerinti
6rdekeltek 6116spontj6t.

(5) A helyi v6detts6g al6 helyez6si, illetve annak megsztintet6s6re ir6nyul6 elj6rSs megindit6s6r6l az
6rdekelteket 6rtesiteni kell :

a) az egyedi 6rt6kre vonatkoz6 kezdem6nyez6s eset6n az 6rtesit6st az lrdekeltnek fr6sban
k6zbesiteni kell,

b) a teriileti 6rt6k eset6n az 6rtesit6s tort6nhet kizir6lag a helyben szok6sos kozzetdtellel,

c) ahasznfio 6rtesit6se a tulajdonos ftj6n tort6nik,

d) amennyiben az 6rdekeltek felkutat6sa ar6ny.talan nehdzs6gekbe iitkozne, az 6rtesit6siiketakozze
t6tellel megtort6ntnek kell tekinteni.

(6) A v6dettsdggel kapcsolatos javaslatot - az errol sz6l6 dont6st megel6z6en - a helyben szok6sos
m6don 30 napra kozz6 kell tenni.

(7) A kozz6 t6tel idotartama alatt a javaslat es az ertekvizsg6lati dokument6ci6 megtekint6s6t a

telepiil6sen biztositani kell.
s.$

(l) A helyi v6detts6g elrendel6s6r6l6s megsztintet6s6rol a 6. $.-ban foglaltak szerint 6rtesiteni kell

a) az 6rdekelteket,
b) az illet6kes Foldhivatalt,
c) az illet6kes 6pit6si.igyi hat6s5got,
d) teriileti v6delemn6l az 6rdekelt k<jzmtiveket.

6.$

(l) A helyi v6delem al6helyez6s, illetve annak megsziintet6s6nek a t6ny6t az ingatlan-nyilv6ntart6sba
be kelljegyezni.

(2) Ahelyi v6delem fennr{ll6s6nak t6ny6t a hivatalos helyszinrajzon fel kell ttintetni azalitbbiak szerint:

,,A Cserh6tszentiv5n kozs6g Onkorm5nyzata
6rtdk."

sz. rendelete alapj6n v6dett telepiil6si

(3) A helyi v6delmet a Helyi Epit6si Szabillyzatban 6s a Szabirlyozitsi Tervben fel kell tiintetni, ds erre
a rendeletben utalni kell.

@) Az ingatlan-nyilv6ntart6si, illetve -helyszinrajzi bejegyzesr6l a jegyzo gondoskodik, a dont6st
kovetS l5 napon beliil.
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(5) A bejegyz6s esetleges elmarad6sa a v6detts6g hatiiyirt rrem 6rinti.

3. A teriileti v6delem meghat:irozisa

7.$

(1) A tertileti vddelem a teleptil6s jellegzetes, 6rt6kes, hagyomrlnyt orzo,vddett telepi]l6sszerkezetdre,

telekstrukttrbjira, utcavonal-vezetds6re, utcak6p r6szlet6re, tovrlbb6 telepiil6s- 6s t6jkarakter elemeire

vonatkoz6, az 1. mell6klet 1. fejezet6ben meghatarozoll helyi teriileti v6delm[i telepiil6sszerkezetre ds

telepiildskarakterre terjed ki.

(2) A tertileti v6delem az lrintell floldr6szletek eg6sz6re, vagy r6sz6re terjed ki, az l. sziim[r mell6klet
I . fej ezet6ben megh atiiro zottak szeri nt.

3. Az egyedi v6delem meghatdrozdsa

8.S

(l) Az egyedi v6delem a teleptil6s jellegzetes, 6rtdkes, illetve hagyom6nyt orzo epiteszeti arculat6t,

telepiil6skarakter6t meghatbroz6, az l. mell6klet 3. fejezet6ben meghatirozott 6pitm6nyekre,

alkalmazott anyaghasznhlatra,tomegform6l6sra, homlokzati kialakit5sra, t6j- 6s kertdpit6szetialkotSsra,
egyedi t6j6rt6kre, nov6nyzetre, szoborra, kdpzomtiv6szeti alkot6sra, utcabftorra terjed ki.

(2) Az egyedi vddelem az 5rintett foldr6szletek eg6sz6re, vagy r6,sz6,re terjed ki, az l. szitmt melldklet
3 . f ejezteben me gh atiiro zottak szeri nt.

5. Az egyedi v6delemhez kapcsol6d6 tulajdonosi ktitelezetts6gek

e.s

(1) Az 1. mell6klet 3. fejezet6ben szereplo, helyi egyedi v6delem alatt 6116 6pit6szeti ciroks6get a
tulajdonos kdteles j6karbantartani, iilapotirt meg6vni, a hasznillat nem vesz6lyeztetheti az adotl
epitdszei oroks6 g fennmarad6s6t.

(2) A helyi v6delem alatt 5116 elemet nem vesz6lyeztretheti, telepiil6skdpi vagy miiszaki szempontb6l
k6rosan nem befoly6solhatja az adotl epiteszeti oroks6gen vagy kozvetlen kornyezet6ben vdgzett
6pit6si tev6kenys6g, tertilethasznSlat.

(3) Az egyedileg v6dett ingatlanon 0j hirdet6s, rekl6m nem helyezheto el

(4) A v6deff 6pitm6nyen fj parapet konvektor, klimaberendez6s, napkollektor vagy napelem
koaeriiletrol is l6that6 egys6ge nem helyezheto el.

(5) A v6dett 6pitm6nyen antenna, hirkozl6si egys6g nem helyezhet6 el.

(6) Vddett 6pitm6ny teljes bont6sa csak a vddelem megsziintet6se ut6n enged6lyezheto. A v6delem
megsztintet6s6nek, vagy r6szleges bontSs engedelyezdsdnek felt6telek6nt az eryes 6ptiletrdszeknek,
tartoz6koknak, az fj dpi.iletbe (dptleteibe) tort6no be6pftdse vagy azok megorz6se el6irhat6.
Mtieml6kk6 nyilvSnit6s eset6n a helyi egyedi vddelem megszi.intetheto.

(7) V6dett n<iv6nyzet kiv6grisa csak a v6delem megsziin6sdt kcivetoen, illetve a novdnyzet kipusztul6sa
eset6n, tov6bb6 kozvetlen 6let- vagy balesetvesz6lyes helyzet megsziintetdse 6rdek6ben
engeddlyezheto. A v6dett nov6nyzet kipusztul6srit kert6szeti szakv6lem6nnyel kell igazolni.

III. FEJEZET
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A TELEILiLESKEzT szEMpoNTBoL MEGHArAnozo reniLnrnx

6. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatdroz6 teriiletek megillapitisa

10.$

(1) A telepiilesk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletek (ellegzetes, 6rt6kes, hagyorn6nyt orzo -
tov6bbi vddett - epiteszeti arculatot, telepiil6skaraktert hordozo vagy meghatiroz6 teleptil6sr6szek) a

kovetkezok (lehat6rol6st l6sd a 2. melldklet 1. fejezetben):

a) vddett, hagyomSnyt orz6 teriilet
b) jellemz6 falusias teriilet
c) jellemz6 gazdasigi teri.ilet

d) be6pit6sre nem sz6nt teriilet

IV. FEIEZET
A TE L E P OLE S KE PI KOVE TELM E NYE K

7 Epitm6nyek anyaghaszn illrtilra, vonatkoz6 6ltalinos 6pft6szeti ktivetelm6nyek

ll.s

(1) A telepiil6s igazgatisi teriilet6n - a jellemzo gazdasiryi teriilet 6s a be6pit6sre nem sziint tertilet
kiv6tel6vel - koz6pilletek 6s lak6dptiletek teljes feli.ilet6n faburkolatri homlokzatot alkalmazni tilos.

(2) A telepiil6s igazgatilsi teriilet6n- a jellemzo gazdasigi tertilet kiv6tel6vel- f6m-, m[ianyag-, pala-

6s csempeburkolatri homlokzatot alkalmazni tilos.

(3) A telepiiles igazgatitsi tertilet6n,koz6piileten 6s lak66piileten hullSmpala-, bitumenes hull6mlemez-,
6s teljes feltileten f6mszerkezetii tetoh6jal6st alkalmazni tilos.

8. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletekre vonatkoz6 teriileti 6pit6szeti
ktivetelm6nvek

12.S

( 1) A v6dett, hagyom6nyt orzo teri.ileten a be6pit6s telepit6si m6dja csak a kialakultnak megfelelo lehet:

az 6piileteket a jellemzo oldalhat6rra, a kialakult be6pftett telekhatrir ment6n kell 6piteni.

(2) A v6dett, hagyomrinyt orzo tertileten a kialakult 6pitm6nymagass6got kell megtartani

(3) A v6dett, hagyomrinyt orzo tertileten l6vo koztertiletekre kozteriilet-alakft6si terv k6szftendo

(4) A v6dett, hagyom6nyt orzo tertileten a kerit6sek frir6szelt ldckerit6sek lehetnek, scit6tbarna szinnel,

sztiks6g eset6n ko lilbazattal, a hagyomilnyos fagy5llo andezit k6bol, fuginva.

9. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletekre vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti
ktivetelm6nvek

13.$
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(1) A v6dett, hagyom6nyt orz6 tertileten az dptiletek tet6formrija illeszkedjen a hagyom6nyos 6piiletek
tetoformrljdhoz,tetofelepitm6ny, ds tetosikb6lki6l16 tetoablak n6lkiil, hagyom6nyos tetohajl6sszoggel.

(2) A v6dett, hagyom6nyt orzo tertileten atetofed6s anyaga dgetett agyaglegyen, hagyomiinyos szinben

(3) A vddett, hagyomSnyt orzo teriileten az dpiiletek hagyom6nyos nyiliisrendje (nyilSs 6s falfeliilet
arinya, nyil6sok ar6nyai) 6s nyil6sosztSsa (tivegosztisa), valamint homlokzati tagozatai 6s diszit6sei

megorzendok, illetve a hagyom6nyos m6don alakitand6k ki.

(4) A falusias lak6 tertileten az 6piiletek homlokzati falfeltilete vakolt legyen, feh6r szinnel, vagy a fold
szinek (s6rga, drapp, barna) halvSnyabb itmyalataival.

(5) A v6dett, hagyomSnyt orzo terileten az egyeb mtiszaki berendez6sek (parabola antenna, napelem,

napkollektor, klima kiilt6ri egys6g, stb.) az utcai- 6s az oldalhomlokzaton nem helyezhetok el.
(LehetSs6g szerint a hrits6kert fel6li mell6k6pitm6nyeken elhelyezhet6k)

(6) A teleptil6s tertilet6n javasolt a 3. szimi mell6kletben felsorolt 6shonos n<iv6nyek telepitdse.

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

14.$

(l) A helyi v6delemii teriileten a felszini csapad6kviz elvezet6k burkolata 6s kapubejSr6 hidak
oldalfalai csak a helyi hagyom6nyos fagy6ll6 andezit k6b6l, vagy azzal harmoniz5l6 szinii egy6b

fagy iil6 k6b6 I 6piilhetnek, fugiz:r a.

(2) A helyi v6delem alatt iil6 6piilet (6pitm6ny) fitalakitils soritn az 6piilet tdmeg6t, homlokzat6t,

anyaghasznillatilt,jellegzetes formai kialakit6s6t a falfeliiletek 6s nyil6szfir6k arfinyht megv5ltoztatni
nem lehet. A homlokzati diszito-elemeket (fa faragvdnyok, gipszek, tagozatok, mozaikok, festett

diszit6sek, szobrok, egy6b 6rt6kek) meg kell orizni. Meg kell orizni az eredeti

6piiletkieg6szit6ket.(korl6tok, bels6 nyilSszfir6k, kapuk, stb.)

(3) A helyi vddelem alStartoz6 6ptilet nem bonthat6 el (csak 6letvesz6ly eset6n).A miiszaki okokb6l
sztiks6gess6 v5l6 bont5s eset6n az 6ptiletr6l felm6r6si dokumentSci6t 6s fot6kat kell kdsziteni, ennek

archivSl6srir6l gondoskodni kell.

ll. Az egyes sajitos 6pitm6nyek, miitdrgyak elhelyez6se

ls.$

(1) A teljes telepiilds elliltbsit biaosit6 felszini energiaellStSsi 6s elektronikus hirkdzl6si saj6tos

6pitmdnyek, miit5rgyak elhelyez6s6re alkalmas teriilet a kiiltertilet, 6s a belteriileti * teleptil6srendez6si

terv szerinti - k<izleked6si 6s k<izmtitertiletek.

(2) A teljes telepiil6s ellatilsilt biaosit6 felszini energiaellStilsi 6s elektronikus hirkozl6si saj6tos

6pitm6nyek, mitfurgyak elhelyez6s6re nem alkalmas tertiletek a beltertiletek - teleptil6srendez6si terv
szerinti - be6pitdsre szSnt teriiletei.

(3) A teleptilds teljes tertiletdn az utcan6v tilblek, es az eligazit6 thbli/r. egys6ges, fa alapanyagi,
teleptil6sk6pbe illeszkedo kialakitrissal l6tesiilhetnek, a vonatkoz6 eloir6sok szerint.
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(4) A telepiil6s teljes teriilet6n alkahrazni kell a f6nyszennyez6s megakadiiyozistra vonatkoz6 4

szhm,6 mel l6kletben foglalt ajSnl6sokat.

12. Reklimok elhelyez6s6nek iltalinos szab6lyai ktizteriileten 6s a ktizteriiletr6l l6that6
mag:interiileten

16.$

A teljes kozigazgatitsi tertileten tiltott valamennyi e rendeletben, a teleptil6skdprol sz6l6 t<jrv6nyben (a
tov6bbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazrisa alapj6n kiadott, a teleptil6skdp vddelm6rol sz6l6
torv6ny rekl6mok kozzetetelevel kapcsolatos rendelkez6seinek v6grehajtris6r6l sz6l6 10412017. (IV.
28.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szab5lyozott reklSm kozzetetele.

17.$

(l) Rekl5mhordoz6k elhelyezdse a hagyom6nyosan kialakult teleptil6sk6pet nem viitoztathatja meg
h6tr6nyosan.

(2) A teleptil6s teriiletdn az 6ptletek tetozetdn rekl6mhordoz6k, f6nyrekl6mok nem helyezhetok el

(3) Rekl5mc6hi 6pitm6ny, rekliimhordoz6, rekl6mnak min6siilo falfest6s, felirat, plakSt helyi egyedi
v6delem alatt 5116 6piileten, illetve az elotle l6vo koztertileten nem helyezheto el.

(4) A helyi v6delmri tertileten rekl5mhordozo az lp;jletek utcai homlokzat6n - 6pit6si rekl6mh6l6
kiv6tel6vel - nem helyezheto el.

(5) Mag6ntulajdonban 6116 ingatlanon elhelyezett reklSmhordoz6 a telekhat6rt nem keresztezheti 6s

krizvetlentil a telekhat6ron nem helyezheto el.

(6) Funkcion6lis c6hi utcabritorokt6l szhmifua, egy adott ittszakasz menetir6ny szerinti azonos oldal6n
otven m6teren belill tov6bbi rekl6mhordoz6 nem helyezhetS el. A tilalom nem vonatkozik a

reklfimkozz6t6telre nem haszn6lt inform6ci6s c6lir berendez6sekre, funkcionSlis c6hi utcabftorokra,
koz6rd ekri rekl6mfe liiletre, tov6bb6 az epitesi rekl 5mh6 l6ra.

(7) Rekl6mhordoz6 megvil6git6sa c6lj5b6l kizfirolag 80 lumen/Watt mdrt6ket meghalad6 hat6konysSgf,
statikus meleg feh6r szinri f6nyforrSsok haszn6lhat6k.

(8) Rekl6m anal6g 6s digit6lis feliileten,6lland6 esviiltoz6 tartalommal is kozz6teheto.

(9) A koz6rdekri molin6, az epitesi rekl6mh6l6 6s a koztertilet fol6 nyirl6 5rny6kol6 berendezds
kiv6tel6vel molin6, ponyva vagy h6l6 reklSmhordoz6kent, rekl5mhordozottarto berendez6skdnt nem
alkalmazhato.

(10) A teleptil6s teriilet6n CityBoard form6tumf eszkoz, tov6bbS a beltertileten Citylight form6tumri
eszkoz nem helyezheto el.

13. Reklim kdzz6t6tele a telepiil6sk6pi szempontb6l meghatfrozil teriileteken

18.$

(l) A v6dett, hagyom6nyt orzo teriileten reklSm kozzetetele, illetve reklSmhordoz6k elhelyezdse
kizilrolag- 6s legfeljebb 3 db -funkcionrilis c6lokat is szolg6l6 utcabirtor alkalmazis|val lehets6ges.

(2) A falusias lak6tertileten rekl6m, legfeljebb I m2 tertiletri rekl6mhordoz6 feliilettel, illetve
rekl6mhordo zot tarto berendez6s elhelyezheto.
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(3) Nem helyezheto el rekl6mhordoz6, rekl6mhordozot tarto berendez6s a helyi teriileti v6delem alatt

6l16 teriileteken.

14. A funkciondlis c6lokat szolgil6 utcabritorokra vonatkoz6 szabilyok

le.$

(2) A v6dett, hagyomSnyt orzo teriileten l6tesitett funkcion6lis c6hi utcabritor eset6n kizirolag az

utcabftor erre kialakitott feliilete veheto ig6nybe rekl6mkozz6t6tel cdljrib6l.

(4) A funkcion6lis c6hi utcabfrtoron rekl6mhordoz6t tart6 berendez6,s - az utasv6r6ban elhelyezett

legfeljebb I m2 tertilet[i rekl6mhordoz6 feltiletii rekl6m kiv6tel6vel - nem helyezheto el.

(4) A funkcion6lis c6lokat szo19616 utcabirtork6nt l6tesitett informiici6s c6l[ berendez6s

reklSmkozzdt6telre alkalmas feltilet6nek legfeljebb k6tharmad6n tehetb kozze reklirm. A m6s c6hi

berendezds rekl6mc6lra nem haszn6lhat6, kiv6ve a koaeriilet lo16 nyri16 6rny6kol6 berendez6s eset6n,

amelynek eg6sz fe I il lete hasznos fthat6 rekl6mc6lra.

15. Egyes utcabftorok elhelyez6s6re vonatkoz6 kiiltinleges szabflyok

20.s

( I ) A telepii les kozigazgat6si tertiletd n kizbrolag olyan utasv5r6 l6tesitheto, amely megfelel a vonatkoz6
jogszab6lyok szerinti technol6giai feltdteleknek.

(2) A telepiileskozigazgat6si tertilet6n kozmtivel6d6si c6lt henger alakri hirdetooszlop nem l6tesitheto

(3) InformSci6s cdlf berendez6s az alihbi gazdas{.gi rekl6mnak nem minostilo koz6rdekii inform6ci6
kozl6s6re l6tesftheto:

a) az onkorm6nyzat mfikod6s kor6be tartoz6 inform6ci6k;
b) a teleptil6s szempontjSb6ljelentos esemdnyekkel kapcsolatos inform6ci6k;

4 a telepiil6sen eldrheto szolg6ltat6sokkal, i.igyint6z6si lehetos6gekkel kapcsolatos t6j6koztat6s

ny[jtrisa;
d) idegenforgalmi 6s kozleked6si informSci6k;
e) a t6rsadalom egdszet vagy sz6les r6tegeit 6rinto, elsosorban 6llami inform6ci6k;

fl tovibbi, gazdasigi rekl5mnak nem minosiilo kozdrdekri inform6ci6k

(5) Az inform6ci6s c6lf berendez6s feliilet6nek legfeljebb kdtharmada veheto ig6nybe rekl6m

kozzetetelere, feliilet6nek legal6bb egyharmada a (4) bekezd6s szerinti koz6rdekti inform5ci6t kell,
tartalmazzon.

(6) A m6s cdlti berendez6s rekliimc6lra nem hasznSlhat6, kiv6ve a kozteriilet fol6 nyril6 rirny6kol6
berendez6s. A kcjztertilet fol6 nyril6 rirny6kol6 berendez6s eg6sz feliilete hasznosithat6 rekkimc6lra.

16. Reklimhordoz6ra, rekl6mhordoz6 berendez6sekre vonatkoz6 ktivetelm6nyek

21.S

( I ) A telepiil6s kozteriiletein rekl6mhordoz6
a) horganyozott 6s szinterezett ac6lb6l, vagy szinterezett aluminiumb6l kdsziilt eszk<izon;

b) plexi vagy biaonsiigi tiveg mogott;
c) h6ts6 fenyforr5s 6ltal megvil6gitott eszkozben;
d) 6lland6 6s v6ltoz6 tartalmat is megjelenfto eszkozon;
e) egymrist6l szSmitott 2 m6teres t6volsSgon beliil - ide nem 6rfue az egyetlen funkcion6lis cdhi

utcabfitoron tort6no tobb rekl6mhordoz6 elhelyez6s6t - sem horizont6lisan, sem vertik6lisan
nem
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helyezheto el

(2) A kozdrdekii rekl6mfeltilet, 6s az utasv6r6 kiv6tel6vel a rekl6m elhelyez6s6re szolg6l6
rekl6mhordoz6n kialakithat6 rekl6mfeliilet legal6bb egyharmad6n azcinkormilnyzatneveaz inform6ci6s
c6l ri berendez6sekre me g5l lap ftott i nform6ci ok kozzdtetel6re j ogosult.

I 7. Ktizmiivel6d6si c6h[ hirdet6oszlop l6tesit6se

22.$

(l) A telepiil6s kozigazgatitsi tertiletdn a kozmrivelod6si int6zm6nyek legfeljebb 1 m2 feliiletti
kozmtivelod6si c6lI hirdetofeliilet hasznrllat6ra jogosultak, hirdetooszlop nem 6pitheto.

(2) Valamennyi kozmrivel6ddsi int6zm6ny telepiil6sk6pi bejelent6si elj6r6sban kezdem6nyezheti a
I egfelj ebb 1 m2 fe I ii letii kozmtivelod6si h irdetofeliilet l6tesit6s6t.

18. Elt6r6s jelent6snek min6sitett esem6nyr6l val6 trij6koztatis 6rdek6ben

23.S

(l) A polg6rmester jelentosnek minositett esem6nyrol val6 t6j6koztat6s 6rdek6ben, a jelentosnek
minositett esem6ny idotartambra. legfeljebb azonban valamennyi jelentos esem6ny eset6n, egyiittesen
napt6ri 6vente tizenk6t h6t idotartamra a vonatkoz6 jogszabrilyok szerint teleptil6sk6pi bejelent6si
elj6rrisban elt6r6st engeddlyezhet a rekliim kozzetevoje szhmdra.

(2) A polg6rmester dontdse nem p6tolja, illetve helyettesiti a reklSm kozzetetelehez sziiks6ges,
jogszab6lyban el6irt egy6b hat6s6gi enged6lyeket, melyeknek abeszerz6se a reklSm kozz6tevoj6nek
feladata.

(3) A rekl6m kozzetevoje az elterest a telepi.il6sk6pi bejelent6si eljSr6s lefolytat6s6ra ir6nyul6 ir6sbeli
k6relm6vel kezdem6nyezheti.

19. Elt6r6s 6pit6si reklimh{16 kihelyez6s6nek enged6lyez6se 6rdek6ben

24.$

( 1) A polg6rmester - telepiil6sk6pi bejelent6si elj6rr{sban - az lpitesi tev6kenys6g 6pit6si napl6val igazolt
megkezd6s6tol sz5mftott 3 h6nap idotartamra, vagy az 6pit6si tev6kenys6g idotartamfira 6pit6si

reklimh6l6 kihelyez6s6t enged6lyezheti.

(2) A polgiirmester kiv6telesen, ktildncisen az lpitesi tev6kenys6g folyt6n a telepiil6sk6p v5rhat6
javul6s6ra tekintettel az (l) bekezd6s szerinti hatSridot legfeljebb egy alkalommal 3 h6napra

meghosszabbithatja, amennyiben a k6relmezo a k6relmet az (1) bekezd6s szerinti idStartam lejirtitt
megelilz(\ 3 0 nappal benyrijtj a.

(3) Egy 6piilet azonos koztertiletre n6z5 homlokzatinkizfir6lag egy 6pit6si rekl6mh6l6 helyezheto el.

20. Az egy6b miiszaki berendez6sekre vonatkoz6 teleptl6sk6pi ktivetelm6nyek

2s.$

(l) C6gt5bl5t helyi v6delmti 6piilet homlokzat6n elhelyezni tilos.
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(2) Uzletfeliratot helyi v6delmti 6piileten 6s v6dett, hagyomrlnyt orzo teriileten l6vo 6ptiletek

homlokzat6rn kiiltjn6l16 bettikbol kell elhelyezni.

(3) C6g6rt,a v6llalkozSs haszniiatirban 6116 ingatlanon, avillalkozirst n6pszeriisito egy6b feliratot, 6s

egy6b grafikai megjelenitdst elhelyezni, helyi vddelmii 6pi.ilet homlokzat6n, csak kotelezo szakmai

konzult6ci6 lefolyatris6t kcivetoen, azegyeb vonatkoz6 eloirrisok betartils6rval lehet.

V. FEJEZET
r0 rn rc zci s zAKMAI Ko NZ uL ric r 6

21. Rendelkez6s a szakmai konzultici6r6l

26.$

(1) A teleptil6si onkorminyzat k6relemre a telepiil6sk6pi kcivetelm6nyekrol- a k6relem be6rkez6s6tol
sz6mitott 8 napon beltil, az cinkormiinyzat hivatalos helyis6gdben - szakmai konzult6ci6t 6s ezen beliil
szakmai tijekortalast (a tov6bbiakban: szakmai konzult6ci6) biaosit.

(2) Helyi egyedi v6delmti dpitmdnyt, vagy helyi v6delmii tertileten l6vo 6pitm6nyt 6rinto 6pit6si

tevdkenys6g eset6n a szakmai konzult6ci6t kotelezo.

(3) A k6relemhez melldkelni lehet a telepiil6sk6pi v6lem6nyezdsi, vagy a teleptil6skdpi bejelentdsi
e lj 516 s m e g ke zd6 s 6 h ez o s s ze 6 I I itott v inl atterv et.

(4) A telepiil6sk6pi szakmai konzult6ci6 az onkorm6nyzati foepitesz, illetve amennyiben onkorm6nyzati
foepitesz folyamatos foglalkoztat6s6ra nem kertil sor, a polg6rmester feladata.

(5) A (4) bekezd6s szerinti konzult6ci6r6l a konzultaci6 felelose eml6keztetot kdszit, amelyben rogziteni
kell a felvetett javaslatok l6nyeg6t, valamint az cinkormiinyzati f66pit6sz vary a polg6rmester ldnyeges

nyilatkozatait.

(6) Az (5) bekezd6s szerinti eml6keztetoben rogzitetl, (4) bekezd6s szerinti nyilatkozatok kotik a

telepiil6si onkorm6nyzatot a teleptil6sk6pi v6lem6nyez6si, bejelent6si ds kotelez6si elj6rris sor6n.

VI. FEJEZET
TE L E POLE S KE P I vE m ruE IVYEZES I E LilruiS

22. Av6lem6nyez6si eljfrfssal 6rintett 6pitm6nyek ktire

27.$

(l) Az 6pft6si tev6kenys6ggel 6rintett telek helye szerinti telepiil6s polgSrmestere telepiil6skdpi

v6lem6nyez6si elj6r6st (a tov6bbiakban: v6lem6nyezdsi elj6rSs) folytat le az dpft6stigyi 6s

6pftdsfeli.igyeleti hat6s6gi elj6r6sokr6l 6s ellenSrz6sekr6l, valamint az 6pit6si.igyi hat6s6gi szolg6ltat6sr6l

sz6l6 korm6nyrendeletben meghati{rozoll (2) bekezdds szerinti engedelyezesi elj6r6sokat megelozoen,

amelyn6l a telepiil6srendez6si 6s dpit6szeti-mtiszaki tervtan6csokr6l sz6l6 korm5nyrendelet szerinti

teriileti 6pitdszeti-mriszaki terwan6csnak nincs hatiiskore, 6s amennyiben cisszevont telepitdsi eljiir6st,

ezen beltil telepit6si hat5svizsgrilati szakaszt nem kezdemdnyezett az epitteto.

23. A v6lem6nyez6si eljiris r6szletes szabilyai

28.S
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(l) A polg6rmester 6pitmdny 6pit6s6re, b5vit6s6re, telepiil6sk6pet 6rinto 6talakit6srira ir6nyul6 6pit6si,
cisszevont vagy fennmarad6si enged6lyezdsi eljrir6sokhoz ad teleptil6sk6pi v6lem6nyt.

(2) A v6lem6nyez6si elj6r6s lefolytatds6hoz a k6relmez6 (6pitteto) k6relm6t papir alapon nyirjtja be, 6s

a v6lem6nyezendo 6pit6szeti-miiszaki dokument6ci6t elektronikus forrn6ban az epitesiigyi hat6s6gi
eljilr6shoz biaosftott elektronikus t6rhelyre feltrllti, melyhez a polgiirmesternek hozzdferest biztosit.

(3)A k6relemnek tartalmaznia kell azepitteto vagy k6relmezo nevdt 6s cim6t, valarnint a tervezett 6s

v6lem6nyez6sre k6rt 6pit6si tev6kenys6g hely6t, az 4,rintett. telek helyraj zi sz6mii. A k6relemh ez az (4)
bekezd6s szeri nti 6pit6szeti-miiszaki dokument6ci6t kel I mel l6kel n i.

(4) Az epiteszeti-miiszaki dokument:ici6nak a vdlem6nyezdshez az allbbi munkar6szeket kell
tartalmaznia:

a) a teleptil6sk6pi kcivetelm6nyeknek val6 megfelel6st igazo16 6pit6szeti-mriszaki tervet, helyi v6delmri
6pftm6ny, vagy ingatlan eset6n a helyi v6delemnek val6 megfelel6st is igazolo 6pit6szeti-m[iszakitervet,
b5rmilyen term6szetv6delmi oltalom alatt ril16 ingatlan eset6n az illet6kes nemzeti park 6s a

termd szetvdde I m i h at6 srlg e I ozetes hozzdjilrul 6sitt,

b) ha tervezett, a rekl6mhordoz6k i'brizolisit,

c) a rendeltetds meghat6rozAsbt, valamint

d) a teleptil6sk6pi kovetelm6nyeknek val6 megfelel6srol sz6l6 rrjvid miiszaki Iefr6st.

(5) A polg5rmester a k6relem be6rkez6s6t kovet6en halad6ktalanul bekdri az onkorm5nyzatt foepitdsz
szakmai 6ll5spontjrit.

(6) A vdlemdnyez6si elj6rris soriin vizsg6lni kell:

a) a telepiil6sk6pi kovetelm6nyeknek val6 megfelel6st,

b) a teleptil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletbe tort6no illeszked6st (telepft6s, be6pit6s,
anyaghasznitlat, tomegform6l5s, homlokzati kialakit6s, zoldfeliileti kialakit6s, stb.),

c) a kcizteriilet ment6n az epilet kialakitris6nak m6dj6t 6s felt6teleit,

d) ktiaertileten folytatott dpit6si tev6kenys6g vegzese esetdn a kriztertilet burkolat6nak, miit6rgyainak,
konfngyainak, novdnyzetdnek, tov5bbri a diszvil6git6 berendez6sek 6s reklSmhordoz6k kialakitrisdt.

(1) A polgiirmester v6lemdny6ben:

a) enged6lyezdsre - felt6tel meghat6roziisilval vagy feltdtel n6lkiil - javasolja a tervezett 6pitdsi
tev6kenys6get, vagy

b) enged6lyez6sre nem javasolj a atervezetl6pft6si tevdkenys6get, ha

ba) a k6relem vagy mell6klete nem felel meg az e rendeletben meghat6rozottaknak, vagy

bb) a tervezett 6pit6si tev6kenysdg nem felel meg a telepiil6sk6pi rendeletben foglalt telepiildsk6pi
krivetelm6nyeknek.

(8) A polg6rmester v6lemdnye tartalmazza:

a) a k6relmezo (6pitteto) adatait,

b) a tervezett 6pit6si tev6kenys6g rovid leiriis6t, hely6t, cim6t 6s a telek helyrajzi szimat,
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c) a (7) bekezdds szerinti v6lem6ny6t 6s annak rdszletes indokol6sSt

(9) A polg6rmester vagy fopolg6rmester a k6relem bedrkez6sdtol sz6mitott l5 napon beltil megktildi
v6lem6ny6t az epittetonek vagy a kdrelmezonek, tov6bb6 v6lemdny6t elektronikus form6ban feltOlti az
elektronikus tdrhelyre.

(10) A teleptil6sk6pi v6lem6ny ellen on6l16 jogorvoslatnak nincs helye, az csak az 6pit6siigyi hat6s5gi
iigyben hozott dont6s keret6ben vitathat6.

VII. FEIEZET
TELE PTJLE S KE PI B EJELENTES I E LJiruiS

24. A bejelent6si eljdrissal 6rintett 6pitm6nyek, rekl6mhordoz6k, rendeltet6sviltozdsok
ktire

2e.$

(l) A polg6rmester - a nyilv6ntartott miieml6ki 6rt6ket vagy mtieml6ket 6rinto, az oroksdgvddelmi
hat6s6ghoz tort6no bejelent6shezyagy oroks6gv6delmi engeddlyhez kotott tev6kenys6g kiv6tel6vel -
telepiil6skdpi bejelent6si elj6r6st (a tov6bbiakban: bejelentdsi elj6r6s) folytathat le,

a)az 6pitdsiigyi 6s 6pit6sfeltigyeleti hat6s5gi elj6r6sokr6l 6s ellenorz6sekrol, valamint az 6pit6stigyi
hat6s6gi szolg6ltat6sr6l sz6l6 korm5nyrendeletben 6pit6si enged6lyhez nem kotott lak66piileteket,
koz6pilleteket, gazdasigi 6piileteket 6s kerit6seket, helyi v6delmti 6pitm6nyeket 6rinto, mindenf6le
6pftdsi tevdkenys6gek megkezd 6sdhez,

b) 6pitmdnyek rendeltet6sdnek megvSltoaat 6sihoz,

c) 6s a rekliimok, illetve rekl6mhordozok elhelyezesehez.

25. A bejelent6si eljiris r6szletes szabSlyai

30.s

( I ) A bej ele ntds tartalmazza:

a) abejelento nevdt,

D) a bejelento lakcimdt, szervezet eset6n sz6khely6t,

c)a folyatni kivrint 6pit6si tev6kenys6g, rekl6m, illetve rekl6mhordoz6 elhelyez6se yagy

rende ltet6sv iitoztatds me gj e I <il 6s6t,

d) atewezett 6pit6si tev6kenys6g, rekl6mok, rekl6mhordozokvagy rendeltetdsviitortaffs helydt, a telek
helyrajzi szimbt,

e) az dpit6si tev6kenys6g elv6gz6se, a rendeltet6sv6ltoz6s megval6sft6sa vagy a rekl6mok,
reklSmhordo zok elhely ezdsdnek tervezett idotartam5t.

(2) A bejelent6shez a telepi.il6sk6pi kovetelm6nyeknek val6 megfelel6st igazolo 5pitdszeti-mtiszaki
tervet, helyi v6delmri 6pitm6ny vagy ingatlan eset6n a vddelmi el6ir6soknak megfelel6st is igazol6
6pitdszeti-miiszaki tervet, b6rmilyen term6szetvddelmi oltalom alatt 6116 ingatlanok eset6n az illet6kes
nemzeti park 6s a term6szetv6delmi hat6sSg elozetes hozzSjhrulils6t, tov6bb6 rendeltetdsvhltozils esetdn
a telepiil6srendez6si eszkozcjk rendeltet6sekre vonatkoz6 kovetelm6nyeinek val6 megfelel6st igazol6
dokumenttici6t kell mell6kelni.
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(3) A polg6rmester a bejelent6st koveto I 5 napon beliil hat6s6gi hat6rozatban

a) atervezett 6pit6si tevdkenys6get, rekl6m, rekl6mhordozo elhelyezes6t vagy rendeltetdsviitoztatist-
felt6tel meghatarozils6val vagy an6lktil - tudomiisul veszi, ha a bejelent6s

aa) megfelel a 30. $ (l) 6s (2)bekezddsben meghatdrozott kovetelm6rryeknek, 6s

ab) atervezett 6pit6si tev6kenys6g vagy rendeltet6sv6ltoztat6s illeszkedik a teleptildskdpbe es megfelel
a teleptil6sk6pi kovetelm6nyeknek, a tervezett rekl6mhordozo elhelyezese illeszkedik a telepiil6skdpbe,
megfelel a telepiil6sk6pi kovetelm6nyeknek, valamint a rekl:im-elhelyez6si rendeletben foglalt
elhelyez6si kovetelm6nyeknek,

b) megliltja az 5pitesi tevdkenys6get, rekl6m, rekl6mhordozo elhelyezes6t vagy rendeltet6sviitoztatis
megkezd6s6t, 6s - a megtilt5s indokainak ismertet6se mellett - figyelmezteti a bejelent6t a tev6kenys6g
bejelent6s n6lkiili elkezdds6nek 6s folytat6s6nak jogkovetkezm6nyeire, ha a bejelent6s

ba) nem felel meg a 30. $ (l) 6s (2) bekezd6sdben meghat6rozott kovetelm6nyeknek, vagy

bb) atervezett 6pft6si tev6kenysdg vagy rendeltet6sv6ltoztat6s nem illeszkedik a teleptil6sk6pbe, vagy
nem felel meg a teleptil6sk6pi 6s rendeltet6sv6ltoz6s eset6n a telepiil6srendez6si 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, TELEPTLLESKEPI NiNSiC

26. A teleptl6sk6pi ktitelez6si eljiris

31.S

(1) A polg6rmester ellenorzi a bejelent6si kotelezetts6g teljesit6s6t 6s a bejelentett tev6kenys6g

folytatiis6t, 6s ha bejelent6si elj6r6s lefolyat6srinak elmulaszt6s6t 6szleli, a tev6kenys6g folytat6s6t a

bejelent6si elj6r6s sor6n megtiltotta vagy azt tudomiisul vette, de att6l elt6ro v6grehajt6st tapasztal,

a) a32. $ szerint j6r el, vagy

b) rekl6m, reklimhordozo elhelyez6se esetdn 15 napon beliil 6rtesiti a fdvilrosi 6s megyei

kormiinyhivatalt.

32.S

(1) A polg5rmester ezen rendeletben meghatirozott teleptil6sk6pi kovetelm6nyek teljesftdse 6rdek6ben

akozigazgat6si hat6s6gi elj6r6sr6l 6s szolg6ltat6sr6l sz6l6 torvdny szabiiyai alapjrin - hivatalb6l vagy

k6relemre - kotelez6si elj6r6st folyat le 6s sztiks6g esetdn kotelez6st bocs6t ki. A kotelezdsttartalmaz6
hat6s5gi hatirozat a telepiil6sk6p v6delm6rol sz6l6 2016. evi LXXIV. torv6ny I l. $ (l) bekezd6s6ben

foglaltak megt6tel 6re vonatkozhat.

(2) A telepiil6sk6pi kotelezettsdg kor6be tartozik:

a) a telepiil6sk6pet ront6 rekl6mok, rekl6mberendez6sek, c6g6rek megsztintet6se, 6talakit6s vagy
elbont6s elrendel6se.

27. A telepiil6sk6pi birsrig kiszabisinak esetktirei 6s m6rt6ke
33.$
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( l) A telepiil6sk6pi kotelezetts6gek megszegdse, illetve a telepiildsk6pi kotelezetts6g teljesit6s6nek
elmarad6sa eset6n a kcitelezett 1.000 000 forintig terjedo telepiil6sk6pi birs6ggal s[rjthat6, a birs6g
tobbszor kiszabhat6. A birs6g osszeg6n6l a kotelez6s hatiis6ra tort6no jogkoveto magatart6s

m6lt6nyolhat6.

(2) A birsSgot a Polg6rmester jogosult kiszabni, melyet a k6pviselo testiilet rendel el, 6s amelynek
befizetdsi hatSrideje 15 nap.

(3) A birs6g az iilamhintart6sr6l sz6lo 2011. 6vi CXCV. tv. 42. $ (3) 6melm6ben ad6k m6dj6ra
behajthat6.

IX. FETEZET
oNrorutANyzATr riptoca ris t E s dsz r0 Nz ri nnyoszn n

28. A telepiil6sk6pi ktivetelm6nyek alkalmazis6nak tinkorminyzati iiszttinz6se

34.$

(l) A v6dett 6rtdk tulajdonos6nak k6r6s6re a szokSsos j6 karbantart6si feladatokon tflmenS, a

v6detts6ggel osszeftigg6sben sziiks6gess6 v616, a tulajdonost terhelo munkiilatok finanszirozisdhoz
az rinkorm6 ny zat titmo gatilst adh at.

a) A t6mogatris m6rt6k6t az onkorm6nyzat k6pviselo-testtilete dvente a kcilts6gvetdsbenhatirozza
meg.

b) A t6mogatris ingatlanra eso m6rt6k6t - az onkorm5nyzati ktilts6gvet6s keretei kozott - az

on korm6nyzati (k6pvi sel o testtilete) 5l lapitj a meg.

(2) Az egyedi helyi vddelemmel drintett ingatlan tulajdonosa a helyi ad6 kivet6sekor az erre vonatkoz6
rendelkez6s szerint ad6kedvezm6nyben, illetve ad6mentess6gben 16szestilhet.

A kedvezm6ny vagy mentess6g egy6bk6nt az epitmenyad6ra, vagy a v6dett ertekhez kotodo helyi
adora iilapithat6 meg.

(3) Az ad6kedvezm6ny a tulajdonosokat tulajdoni h6nyaduk ari{nyiban illeti meg.

@) Az ad6kedvezm6ny m6rtdk6t a helyi ad6kr6l sz6l6 onkormbnyzati rendeletben kell meghatirozni.

(5) Az(l) bekezd6s szerinti onkorm6nyzati t6mogatris csak az esetben nyrijthat6, ha:

a) a v6dett 6r6ket a tulajdonos megfelelo m6don fenntartja (karbantartj a), art. neki felr6hat6 m6don

nem k6rositja,
b) a karbantartrissal 6s az 6pit6ssel osszeftiggo hat6sSgi eloir6sokat 6s szab6lyokat marad6ktalanul

betartja.

(6) Az ad6kedvezm6ny vagy elenged6s felt6tele a t6nyleges munka szab6lyszerii, megfelelo

mennyis6gii 6s minos6gii elv6gz6se, amelyet az illetdkes 6pit6stigyi hat6sSg - sziiks6g eset6n

szak6rtok bevon6s6val - ellenoriz.

(7) Nem adhat6 onkormi{nyz ati timogatbs vagy ad6kedvezm6ny, ha a v6dett 6rt6kkel osszefiiggdsben

enged6ly n6lktilvagy engeddlytol elt6roen, illetve szabllytalanul vdgeztek 6pit6si munkSt.

(g) Ebben az esetben az elengedett ad6 p6tl6lag megiillapitand6 6s behajtand6, a t6mogat6s

visszafizetendo. E rendelkez6i a szabSlytalan beavatkoz6st6l sz6mitott 5 6vig 6rv6nyesitendo.

X. FEIEZET
ziN6 ES,,|TMENETI RENDELKEZESEK
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29. Hatilybal6p6s

3s.$

(l) Ezen rendelet kihirdet6se napj6n l6p hatrilyba

(2) Ezen rendelet el6ir6sait a hatiilyba l6pdst kovetoen indult tigyekben kell alkalmazni

30. Atmeneti rendelkez6sek

36.$

(l) A rendelet hatrilyba l6p6s6t megelozoen megindult v6lem6nyez6si 6s bejelent6si elj6rSsokra

vonatkoz6an az illeszked6si szab6lyokat 6s a vonatkoz6 jogszabrilyok 6tmeneti rendelkez6seit kell
alkalmazni.

(2) A teleptil6sk6pi kiitelezdsi eljiir6sra ds a telepiil6sk6pi birsrlg kiszab6sSra a magasabb szintii,
vonatkoz6 jogszab6lyok elofrSsait kell alkalmazni.

31. Hatrilyon kivtil helyez6 rendelkez6sek

37.$

(l)Jelen rendelet hat6lyba l6p6s6vel egyidejiileg hatiiyitt veszti Cserhiitszentiv6n Krizsdg

Onkorminyzata K6pvisel5-testtilet6nek a Teleptil6skdp vddelmdrol sz6l6 9l2ol7 .(X11.21.)

<inkorm6nyzati rendelete.

(2) E rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejiileg hatiiyirt veszti a helyi 6pit6si szabiilyzatrol sz6l6 112006
(IV.3.) sz6mir Onkorminyzati rendelet telepiildsk6pi kovetelmdnyeket meghatiroz6 r6,sze, a helyi
v6delmi, a rekl6mhordoz6, valamint a telepiil6sk6pi v6lem6nyez6si, bejelent6si ds kotelezdsi elj6rris
k6rd6skrir6t szabiily oz6 rende let.

018. jrinius 4.

Siraky Attila dr. Turza Csaba J

jegyzo

K6z0s

rt

t6
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1 . sz. melldkl et az 5 I 20 18. (VI. 5.) onkorm6ny zati rendelethez

A teleptil6s helyi v6delem alatt rlll6 6pit6szeti tirtiks6geinek jegyz6ke

1. fejezet

Helyi teriileti v6delem alatt rlll6 teriiletek a Szab:llyozfsi terven szerepl6 helyi v6delemre
javasolt 6piiletek, helyi teriileti v6delmii ingatlanjainak teljes teriiletei, 6s a miieml6kek
telkei. (koribbi dtint6s alapj6n)

2. fejezet

A helyi teriileti v6delem alatt 6116 teriiletek t6rk6pi lehatfrolfsa megegyezik a v6dett,

hagyominyt 6rz6 teriilet lehatirolfsdt bemutatil 2. mell6klet 2. fejezet6ben szerepl6

t6rk6pi lehatdro16ssal.

3. fejezet

A helyi egyedi v6delem alatt 6116 6rt6kek:

n6pi laktfhiz (80 hrsz) teljes 6piilet

egyedi helyi 6pit6szeti tirtiks6g

(6rt6kvizsgf lati dokumentf ciri szerint)
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2. sz. melleklet az 5 I 20 I 8. (VI. 5 . ) onkorm6nyzati rendelethez

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatrlroz6 tertiletek jegyz6ke

l. fejezet

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatdroz6 teriiletek elnevez6se 6s lehatirolfsa

a) v6dett, hagyom6nyt orzo

tertilet
A teleptil6s tertilet6n 16vo, 6s a Szab6lyoz6si terven felttintetett mtieml6ki ordks6g

valamely kateg6ri6j6batartozb 6piilet 6s a helyi egyedi vddelemre tervezett 6ptiletek,

helyi teriileti v6delmri ingatlanj ainak telj es teriilete.

b) jellemz6 falusias tertilet

A szab6lyoz6si terv falusias lak6, 6s telepiil6skdzpont vegyes teriiletei, kiv6ve a

v6dett, hagyom6nyt 6rzo ter0letk6nt kijeltilt helyi v6delmri teriiletk6nt lehat6rolt

teriileteket.

c) jellemzo gazdasdgitertilet

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

be6pit6sre nem sz6nt

tertilet
A fenti kateg6ri6kba nem tartoz6 ktilteriiletek

d)



2. fejezet

utatfsabemt6rk6piteriiletekszempontb6l meghat6roz6
&

srs
s
&

a,
I.t
*
@

I

Jelegzetes gazdasigi terii let

Be6pit6sre nem szAnt teriilet

V6dett,i[agyom{nyt 626 teriilet



3 . sz. melldklet az 5 I 20 1 8. (vl. 5. ) onkorm6ny zati r endelethez

Fr{sitf sra, ntiv6nytelepit6s re j avasolt 6shonos ntiv6nyek j egyz6ke

Lombos fafaiok

tudom6nyos (latin) elnevez6s magyar elnevez6s

Acercampestre mezeijuhar

Acerplatanoides korai juhar

Acerpseudoplatanus hegyi juhar, j6vorfa

Acertataricum tatfu juhar, feketegytini juhar

Alnusglutinosa (allerg6n) enyves 6ger, mdzgis 6ger, berekfa

Alnusincana hamvas 6ger

Betulapendula (allerg6n) ktizons6ges nyfr, bibircses nyir

Betulapubescens szorcjs nyir, pelyhes nyir

Carpinusbetulus ktiz<ins6ges gyertyrin

Cerasusavium (Prunusavium) vadcseresznye, mad:ircseresznye

Cerasusmahaleb (Prunusmahaleb) sarj meggy, trir<jk meggy

Fagussylvatica k<izcins6ges biikk

Fraxinusangustifoliassp. pannonica magyar kdris

Fraxinusexcelsior magas k6ris

Fraxinusornus vir6gos k5ris, mannak6ris

Juglansregia kdzcins6ges di6

Malussylvestris vadalma

Padusavium zelnicemeggy, m6jusfa

Populus alba * feh6r ny6r, eztist ny6r

Populuscanescens * sztirke ny6r



Populusnigra + fekete ny6r, topolyafa, csomoros ny6:r

Populustremula rezgo nydr

Pyruspyraster vadk<irte, vackor

Quercuscerris csertolgy, cserfa

Quercuspetraea (Q. sessilifl ora) kocs6nytalan ttilgy

Quercuspubescens molyhos tdlgy

Quercusrobur (Q. pedunculata) kocs6nyos ttilgy, mocs6rtolgY

Salix alba (allerg6n) feher fuz, ezist f.jz

Salix fragilis tor6keny fiz, csdrege ftz

Sorbusaria lisztes berkenye

Sorbusaucuparia mad6rberkenye

Sorbusdomestica h6zi berkenye, fojt6ska

Sorbustorminalis bark6ca berkenye, bark6cafa

Tiliacordata (T. parviflora) kislevehi hars

Tiliaplatyphyllos (T. grandifolia) nagylevehi h6rs

Ulmusglabra (U. montana, U. scabra) hegyi szil

Ulmuslaevis vdnic szil, lobog6s szil, v6nicfa

Ulmus minor (Ulmuscampestris) mezet szil, simalevehi mezei szil

Tiilevelii &j o kltenyak)

tudomfnyos (Iatin) n6v magyar elnevez6s

Juniperuscommunis k6z<ins6ges bor6ka, gyalogfenyS

tudomfnyos (latin) n6v

Coluteaarborescens pukkan6 dudaftirt

Lombos cseri6k

magyar elnevez6s



Cornusmas hfsos som

Cornussanguinea veresgytini som

Cratae gusl aev rgata (C. oxyacantha) k6tbibds galagonya

egybib6s galagonya

Euonymuseuropaeus csikos kecsker6g6

EuonymusvelTucosus bibircses kecsker6g6

Frangul aalnus (Rhamnusfrangula) kutyabenge

Hippophaerhamnoides homoktrivis

Loniceraxylosteum tikorke lonc, iikorke

Prunusspinosa krik6ny

Rhamnuscatharticus varjritdvis (benge)

Ribesuva-crispa

Rosa canina gyeprir6zsa

Salixcaprea kecskefiiz

Salixcinerea rekettyefiiz, hamvas fiiz

Salixpurpurea csigolyafriz

Salixviminalis kos5rk6to fiiz

Sambucusnigra fekete bodza

Sambucusracemosa** fiirtcis bodza

Spireasalicifolia fiizlevehi gyongyvesszS

Staphyleapinnata mogyor6s h6lyagfa

Viburnumlantana ostorm6nfa

Viburnumopulus k6nyabangita

x nem ,,sz{iszris", him egyedek telepit6se javasolt csak
* * 500 m felett javasolhat6 a telepit6se

Allerg6n n<iv6nyfajok telepit6se kizttr6lag kiilteriileten, beltertilettol 6s be6pitdsre sziint

teriilett6l nagy tiivolsSgra j avasolhat6.

Crataegusmonogyna



4.s2. melldklet az 512018. (VI.5.) onkorm6nyzati rendelethez

A f6nyszen nyez6s elkerii l6s 6 t szolgil6 aj 6 n Ll s o k

El kell kertilni a hideg feher fenyti viligit6st, amely 500 nanom6tern6l r<ividebb

hull6mhosszts{.gu f6nyt tartalmaz: Ennek megfeleloen 3000K alatti 6rt6k javasolt

a kiilt6ri vil6git6s szinhom6rs6kletdre.

A vil6git6testek ernyozese olyan legyen, hogy a fenyt oda ir6nyitsa, ahol arra

szliks6g van: Megfelelo ernyoz6s eset6n a kibocs6tott fdnyt nem l6tjuk
kozvetlentil. A megfeleloen ir6nyitott f6ny nem jut a gyalogosok, j6rmtivezetSk

szem6be, az 6ptiletek ablakai fel6 vagy 6ppen az egbolt irttnyiba. A f6nyeknek -
m6g diszvillgit6s eset6ben is - lefel6 kell ir6nyulniuk. igy pdld6ul a talajszintbe

dpitett fenyvet6ket, melyek felfeld sug6roznak, el kell kertilni.

Az utcitkat, amennyire csak lehet egyenletesen, 6s amennyire csak lehet alacsony

intenzit6ssal vil6gitsuk meg: Viddki utakon a 0,3 cd/m2 fenysrinis6g elegendo,

amely kb. 4 lux megvil6git6ssal el6rhet6. (EU ritvil6gitdsi szabvdny - EN13201 -
legalac sonyabb ritosztdly5nak megfelel6)

A ktilt6ri vil5git6st a t6nyleges haszntiat idej6hez javasolt igazitani. Este 10 6ra,

vagy 6jfdl ut6n j6val kevesebb f6nyre van sztiks6g, ennek megfeleloen a

kozvrlilgitirs f6nye cscikkenthet6. A megvil6git6si szintek ak6r 50 - 80 %-os

csokkent6se is lehets6ges. A nem kdzc6hi vil6git6st teljesen ki kell kapcsolni, ha

nincs arra kdzvetlen sztiks6g.

Ezen eloir5sokat a vonatkozo szabvdnyok 6s jogszab6lyok figyelembe v6tel6vel

kell alkalmazni.
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A vo nutkozd i ogszab dlYo k jegyzdke ds itt alkalmazott riivid[tdsek

Ttirv6nyek

V6grehajtf si rendeletek

a teleptil6sk6p v6delmdrol szol6 2016.6vi LXXIV torv6nyTktv

az epitett kornyezet alakit6s6rol 6s v6delm6rol sz6lo 1997. 6vi LXXVIII.

torv6ny

a vil6gorciks6grol sz6lo 2011. 6vi LXXVII. torv6ny

a kultur6lis 6roks6g v6delm6rol sz6l6 2001. evi LXIV. torv6ny

a kozigazgat6si hatos6gi elj6r6s 6s szolg6ltat6s 6ltal6nos szabillyair6l sz6l6

2004.6vi CXL. torvdny
Ket.

az 6ltal6no s ko zi gazgat6s i re ndtart6sr6 I s z616 2016.6vi CL. torv6nY

ajogalkot6sr6l sz6l6 2010.6vi CXXX. torv6ny

6s a telepiil{srendez6si eszkozdkr6l, valamint egyes telepiil6srendez6si sajStos

.iogintezmenyekr6l szolo 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet

teleptil6sfej leszt6si strat6gi616la teleptil6sfej lesztdsi koncepci6rol, az integr6ltTr.

a kultur6lis or6ks6g v6delm6vel kapcsolatos szab6lyokr6l s2616 49612016.

(XII. 28.) Korm. rendelet

Rr a telepiildsk6p vddelm6rol sz6l6 tcirv6n)'rekl6mok kozzetetelevel kapcsolatos

rendelkez6seinek vegrehajt6s6r6l sz6l6 10412017. (IV. 28.) Korm. rendelet

Rkr. a rekl6mt5bl6k, rekl6mhordoz6k 6s egydb rekl6m c6hi berendez6sek kozutak

melletti elhelyez6s6nek r6szletes szab6lyair6l s2616 22412011. (X. 21.) Korm.

rendelet

atirjekoz6ddst segito jelz6st megjelenit6 rekl6mc6lf eszkozok k<lzutak melletti

elhelyez6s6nek r6szletes szabflyai6l sz6l6 42112015. (X[. 23.) Korm.

rendelet

az orszitgos teleptildsrendezdsi 6s 6pit6si kdvetelm6nyekr6l sz6l5 25311991

(XII.20.) Korm. rendelet

a jogszabiiyszerkesztdsr6l sz6l6 6112009. (XII. 14.) IRM rendelet

2
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Javaslat
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Tisztelt K6pvisel6-testii let!

Az NHKV Nemzeti Hullad6kgazd6lkod5si Koordindlo es Vagyonkezelo Z6rtkoruen Mukodo
R6szv6nyt6rsasdg (a tovSbbiakban: NHKV Zrt.) mint az 6llami hulladekgazdSlkod6si
kozfeladat ell6t5sdra l6trehozott szervezet kijeloleser6l, feladatkorerol, az adalkezeles
modjd16l, valamint az adatszolg6ltatdsi kotelezetts6gek r6szletes szab5lyai16l szolo
6912016. (lll.3'1.) Korm. rendelet (a tov5bbiakban: Kr.) 3. S (1) bekezd6s6ben 5llami
hullad6kgazd6lkod6si kozfeladat koordin6l6sAra kijelolt szervezet a Kr. 8. $ (2) bekezd6se
alapj6n 2017. 5prilis 5. napjdn a VGU Salgotarj6ni Hullad6kgazddlkod5si es
Vdrosuzemeltet6si Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gI T6rsas6g (a tov5bbiakban: VGU
Nonprofit Kft.) resz6re kiadott megfelel6segi velemenyt visszavonta.

A hulladekrol sz6lo 2012. evi CLXXXV. torv6ny (a tovdbbiakban: Ht.) 32lA. $ (1) bekezdes
f) pontja alapjan a. megfelelosegi v6lem6ny visszavon5sdval az NHKV Zrt. azt 6llapitotta
meg, hogy a VGU Nonprofit Kft., mint kozszolg6ltato tev6kenys6ge nem felelt meg az
Orsz6gos Hulladekgazd6lkod6si Kozszolg6ltatdsi Tervben foglaltaknak. Erre tekintettel a
Kelet-Nogr6d T6rs6gi Hulladekgazd5lkoddsi T6rsulSs (a tov5bbiakban: T6rsul6s) t6rsul5si
tan6csa (a tov6bbiakban: Tdrsul6si Tan6cs) a torv6nyi kotelezettseg alapj6n a 1512017.
(Vl. 28.) hatArozatlval a kozszolgSltatokkal fenndll6 kozszolg6ltat6si szerz6d6st 2017.
december 31. napj6val felmondta.

A t6rsas6g a Ht. 45. S (3) bekezdEse alapj6n a hulladekgazdalkodSsi kozszolg6rltat6si
szerzSd6s megszfin6se vagy megszuntet6se eset6n, az tj kozszolg6ltato kiv6lasztSs5ig,
de legfeljebb hat honapig a hulladekgazd:ilkod6si kozszolgdltat6st v6ltozatlanul elldtja. Ez
az 5tmenti idoszak azonban 2018.j0nius 30. napjSval lez6rul.

A T5rsul6si Tandcs ugyan a 1812017. (X. 4.) hat5rozat6val a torvenyi szabiilyok
figyelembe v6tel6vel dontott a hullad6kgazd5lkoddsi kozszolg6ltat6 kozbeszerz6si eljiir6s
keret6ben torten6 kivSlasztdsar6l, ez az eljdrls azonban sikertelen volt, tekintettel arra,
hogy ajSnlat nem 6rkezett be.

A Tdrsul6s tagjai hulladekgazd6lkod6si kozfeladatainak zavartalan elldtdsa 6rdek6ben 0j,
min5sit6si enged6llyel 6s megfelel6segi v6lem6nnyel rendelkez6 kozszolgaltatoval kell
szerz5d6st kotni 2018. j0lius 1. napjat6l. E szerzod6s megkot6s6re 6s a kozszolgdltato
kiv5laszt5sira a T6rsul6s tagjai a tSrsul5si meg6llapod6sban felhatalmaztAk a T6rsul5st.
Annak 6rdek6ben, hogy a kozszolg6ltato kiv6laszt5s6hoz ne legyen sztiks6g
kozbeszerz6s kiirdsdra, indokolt, hogy a TArsul5s tagjainak kozigazgat6si terulete 6ltal
lefedett t6rs6gekben minos[t6si enged6llyel 6s megfelel6s6gi v6lem6nnyel kizArolag
rendelkez6 Szelekt[v Hulladekhasznos[t6 6s Kornyezetv6delmi Nonprofit Korl6tolt
FelelSss6gri T5rsasdgban (tov6bbiakban: Szelekt[v Kft.) a T5rsul6s r6szesed6st
szerezzen. Ez1ltal a kozszolg6ltat6 kozbeszerz6si eljdriis lefolytatdsa n6lktil kozvetlen0l
kijelolhetove v6lik. Az. elk6pzel6sek szerint a Szelektlv Kft. jelenlegi tulajdonosai
uzletr6szeikb6l, azok megfelel6 felosztSsa ut6n osszesen 1.000.000,- Ft, azaz egymillio
forint n6vertekfi uzletr6szt a T5rsul6s 6s a VGU Nonprofit Kft. kozos tulajdon6ba
n6v6rt6ken, legk6s6bb 2019. janudr 1-i fizet6si hatSridovel Struh6znak. Az uzletr6sz-
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drtruh6zdrs alap.j6n a szerz6d6s alAirAsa napj5tol a T6rsulas es a VGU Nonprofit Kft. -
egym6s kozoll 112-112 ardrnyban - kozos iulajdont szerezne a Szelektiv Nonprofit Kft.
33,33 %-at megtestesit6 r.izletr6szen, a kozos tulajdonosokat a Tdrsul6s k6pviseln6.

Az ad6sv6teli folyamat elinditas6hoz a T6rsul5s r6sz5r6l egy v6teli aj5nlat j6vShagy6rsa 6s
az elad6knak tort6n6 megkuldese szUks6ges.

A v6teli ajdnlat a hat5rozati javaslat 1. mell6klet6t, az izletr6sz adisv6teli szerzod6s a
hatdrozati javaslat 2. mell6klet6t k6pezi.

A Szelektiv Kft. t5rsas6gi szerz6d6s6nek m6dosit6s6ra tov6bbd szliks6g van annak
6rdek6ben is, hogy

a) a t6rsas5gban a REGIO-KOlvl T6rsegi Kommun6lis SzolgSltat6 T6rsul6s, valamint az
annak, illetve tagonkorm6nyzatainak a tulajdonaban dllo gazdasdgi t6rsasdg is kozos
tulajdoni uzletr6szt szerezhessen,

b) a tdrsas6g felilgyel6bizottsSgi tagjait a megv6ltoz6 tulajdonviszonyoknak megfelel6en ki
lehessen nevezni (a T6rsul6s lehet6s6get kap egy felilgyel5bizotts5gi tag deleg6lSsSra),

c) a t6rsas6g kozhaszn0 jogdllSs6nak megszerz6s6hez szuks6ges rendelkez6sek a
t6rsas6gi szerz6d6sben rogzit6sre keriiljenek,

d) a tSrsas6g 5ltal folytatott hullad6kgazddlkodSsi kozszolg6ltatdrsi tevekenys6g
szolg6ltat6si terUletenek megv6ltoz6sdval osszeftigg6sben a t6rsas6g rij fi6ktelepei a
tdrsas6gi szerz6d6sben, illetve a c6gnyilv6ntart6sban rogzit6sre kertilhessenek.

A t6rsas5g t5rsasdgi szerz6des6nek tervezett m6dosftasokkal egys6ges szerkezetbe
foglalt szdveg6t a hatSrozati javaslat 3. mell6klete larlalmazza.

A Szelektlv Nonprofit Kft.-ben val6 tulajdonszerz6s, valamint a kozremfikod6 szervezet
hozzAjArul{sinak a felt6tele mellett indokolt, hogy a Tiirsulds kozszolg6ltat6si szerz6d6st
kosson a Szelektiv Nonprofit Kft.-vel a hullad6kgazddlkodSsi kozfeladatok ell6tSsdra. A
kozszolg6ltatdsi szerz6d6s tervezet6t a hatSrozati javaslat 4. mell6klele latlalmazza.

A Szelektiv Nonprofit Kft.-ben val6 tulajdonszerzes, a kozremIk6d6 szervezet
hozzdjitrul6sa, valamint a kozszol96ltat6si szerz6d6s megkot6se felt6tel6vel indokolt, hogy
a T6rsul6s vagyonkezel6si szerz6d6st kosson a Szelektiv Nonprofit Kft.-vel a
hullad6kgazd5lkodSsi kozfeladatok ell6tiis6hoz szriks6ges, a T6rrsul5s tulajdoniiban iill6
vagyonelemek tekintet6ben. Ugyancsak sziiks6ges, hogy az egyes tagonkorm5nyzatok a
tulajdonukban al16, a hullad6kgazddlkod6si kozfeladat ell6tds6hoz szriks6ges
vagyonelemek tekintet6ben szint6n vagyonkezel6si szerz6d6st kosson a Szelektiv
Nonprofit Kft.-vel. Ez ut6bbi Salg6tarjdnt 6rinti, amely telepul6s a kozszolg6ltat5s ell5t6s5t
szolg6l6 vagyonnal rendelkezik. Fontos kiemelni, hogy a hulladekr6l sz6l6 2012. 6vi
CLXXXV. torv6ny 37lB. $-a alapjdn a telepiil6si rinkorm5nyzat 6s az onkorm6nyzatok
tdrsul6sa a tulajdonukban 6116 hulladekgazd6lkoddsi l6tesltm6nyeket, eszkozoket,
vagyonelemeket - ha nem adj5k 6t a Koordin6l6 szervnek vagyonkezel6sre - a nemzeti
vagyon16l szolo torv6ny el5irdsainak megfelel5en kotelesek a hullad6kgazd6lkod6si
kozszolg6ltatds ell6t6s6hoz biztositani, e korben az adott onkormdnyzattal, onkorm6nyzati
t5rsul6ssal kozszolgdltat6si szerz6d6ssel rendelkez6 kozszolgdltat6nak rlzemeltetesre
6tadni. Ennek megfelel6en a kozszolg5ltat6si szerz5d6s megkot6se eset6n sem a
T6rsul6snak, sem a tagonkorm6nyzatoknak nincs vzilasztdsa a vagyonkezel6sbe ad6s
kor6ben ett6l elt6r6 dont6st hozni. A Szelektfv Kft., mint vagyonkezel5 a szerzSd6sben



meghat6rozott 6ves dijat koteles fizetni a T6rsul6snak, koteles tov5bb6 gondoskodni a
vagyon felijit6sArol az 6rt6kcsokken6snek megfelel6 m6rt6kben 6s ennek 6rdek6ben
tartal6kot k6pezni.

A T5rsulSs 6s a Szelektiv Nonprofit Kft. kozotti vagyonkezel6si szerzod6s tervezet6t a
h at6 rozati javasl at 5. m el I 6kl ete tartalm azza.

Az elk6pzel6sek szerint a VGU Nonprofit Kft. a kozszolgdltatSsban alv6llalkozok6nt
mUkodik kozre. Az alviillalkoz6i szerz6d6s es az alv6llalkozo riltal miikodtetett vaqyonra
vonatkozo b6rleti szerzrid6s m6g egyeztet6s alatt 6ll.

Tisztelt K6pvisel6-testi.ilet!

Fentiek alapj6n kerem az el5terjeszt6s megvitat6s6t 6s az al6bbi hat5rozati iavaslat
elfogad6s5t.

Hat6rozati javaslat

1. ................Ko2s6gA/5ros Onkormirnyzatdnak K6pvisel6testulete egyet6rt azzal, hogy
a Kelet-N6gr5d T6rs6gi H ulladekgazdrilkod6si T5rsul6s (tovdbbiakban: T6rsul5s)
tagonkormdrnyzatainak kozigazgatAsi terijlet6n 2018. j0lius 1. napj6t6l 2028. jrinius 30.
napj6ig a hullad6kgazdSlkoddsi kozszolgdltatrist a Szelektiv H ullad6khasznosit6 6s
Kornyezetv6delmi Nonprofit Kft. l6ssa el a VGU Nonprofit Kft. alvdllalkoz6kent tort6n6
bevon6s6val.

2. A K6pvisel6{estulet az 1. pontban nevesitett kozszolgSltat6 kivSlaszt5sdhoz
sz ks6ges jognyilatkozat-, illet6leg szerzdd6s tervezeteket az 1-5. mell6klet szerint
megismerte 6s azok tartalmdrval egyet6rt 6s felhatalmazza a polgiirmestert arra, hogy
azok v6glegesitett viiltozat5t a Tiirsul6s t6rsul5si tanacsi r.ll6s6n megszavazza,
amennyiben a VGU Nonprofit Kft. alv6llalkoz6i szerep6vel kapcsolatos felt6telek
tiszt6z6dnak.

Hat5rid6: 20 18. j[nius 15.
Felel6s:............................po196rmester

polg6rmester

2018. m6jus 16.


