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Küls vat Község Önkormányzata Képvisel -testületének 
 … / 2017. (X…) önkormányzati rendelete a településkép védelmér l 

 
Küls vat Község Önkormányzat Képvisel -testülete a településkép védelmér l szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) a) pontjában bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló …. önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek és a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami F építésze, a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság, a Miniszterelnökség és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park véleményének 
kikérésével a következ ket rendeli el. 
 

1. RÉSZ 

   I. FEJEZET
BEVEZET  RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet célja, hatálya  

 A rendelet célja az életmin ség javítása a település táji- és lakókörnyezeti településkép 1.§ (1)
védelmén keresztül, az esztétikus környezet kialakítása, ezek társadalmi elfogadtatása. A 
település vizuális megjelenése (a település képe) és történeti öröksége szempontjából 
meghatározó táji- és épített értékek védelme, az építészeti örökségének, arculatának a jöv  
nemzedékek számára való megtartása, a védett értékek fenntartása és helyreállítása. 

 A településkép védelme a természeti és épített környezete által meghatározott jellegzetes (2)
településrészek, értékes, hagyományt rz  építészeti arculatának és térbeli szerkezetének - 
az építészeti, táji értékek, és az örökségvédelem figyelembevételével történ  – meg rzését 
vagy alakítását jelenti.  
 A helyi védelem célja a település szempontjából hagyományt rz , a helyben élt és él  2.§ (1)

emberek, közösségek munkáját és kultúráját tükröz  sajátos megjelenés , a településképet 
meghatározó építészeti és táji értékek védelme. A helyi építészeti örökség, mint a település 
épített környezetének sajátos elemeinek közérzetet befolyásoló közérdek ségének 
elfogadtatása, ezzel a helyi társadalom identitásának er sítése. 

 A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja a település 3.§ (1)
vagy településrész jellegzetes, értékes, hagyományt rz  építészeti arculatot, 
településkaraktert hordozó sajátos jellemz kkel bíró részeinek lehatárolása, és identitás rz  
megvédése.    

 A reklámok és reklámhordozókkal kapcsolatos szabályozás célja településképének 4.§ (1)
védelme érdekében a település területén elhelyezhet  reklámhordozók számának, formai és 
technológiai feltételeinek, valamint elhelyezésük módjának szabályozása. 

 A rendelet területi hatálya Küls vat Község közigazgatási területére terjed ki. A 5.§ (1)
reklámok és reklámhordozókkal kapcsolatos szabályozás közigazgatási területén a 
közterületen, a közterületr l látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy 
köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végz  személy 
tulajdonában álló ingatlanon történ  reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki. 

 E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi (2)
személyiséggel nem rendelkez  szervezetre – ideértve a külföldi székhely  vállalkozás 
magyarországi fióktelepét is.   

2.  Értelmez  rendelkezések 

 A rendelet alkalmazásában használat fogalmak: 6.§ (1)
1. Antenna: olyan eszköz, berendezés vagy tartozék, amely elektromágneses jelek 

vételére és sugárzására szolgál. 
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2. Antennatartó szerkezet: hírközlési rendeltetés  m tárgy, vezeték nélküli sajátos 
építmény, amely antenna elhelyezésére szolgál. 

3. CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5 métert l 3,5 méter magasságú két lábon álló 
berendezés, amelynek mérete 7-9 négyzetméter, látható, papír- (vagy fólia-) alapú, 
nem ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás 
által megvilágított felülettel, vagy ilyen méret  digitális kijelz vel rendelkezik; 

4. CityLight formátumú eszköz: olyan függ leges elhelyezés  berendezés, amelynek 
mérete hozzávet legesen 118 cm x 175 cm és hozzávet legesen 2 négyzetméter 
látható, papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72”-90” képátlójú, 
16:9 arányú, álló helyzet  digitális kijelz vel rendelkezik; 

5. Egyedi védelem: a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt rz  építészeti arculatot, 
településkaraktert meghatározó valamely 

 építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, a)
tömegformálásra, homlokzati kialakításra, 

 táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre, b)
 szoborra, képz m vészeti alkotásra, utcabútorra, valamint c)
 az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére d)

terjed ki. 
6. Épületszélesség: Az épület rövidebbik homlokzatának szélessége. Az utcai 

homlokvonal szélességéhez hozzá kell számítani azokat az oldalirányú 
épületkiugrásokat is, amelyeket az utcai homlokvonal oldalkert felé es  
sarokpontján, annak síkjára állított 45 fokos egyenes érint. 

7. Eredeti terepszint: az a talajszint, amelyen a humuszos fels  réteg szintje nem 
változik meg. Amennyiben ez nem állapítható meg, akkor a szabályozási terven 
feltüntetett rétegvonalak szintjei az irányadók. 

8. Értékleltár: az örökség védelmének helyi vagy nemzeti kinyilvánítása, listázása. 
9. Értékvizsgálat: az örökségvédelem kinyilvánítását támasztja alá, az örökségvédelem 

helyi értékeinek aktuális felvétele, amely a területi védelem, és az egyedi védelem 
alá helyezett ingatlanok körét - szemrevételezéssel és meghatározott adatokkal - 
határozza meg. Az értékleltár – adatszolgáltatás alapján - az országos m emléki 
értékek körét is tartalmazza. 

10. Földdel borított pince/boltpince: a helyi építési hagyományoknak megfelel  
oromfalas, boltozott és földdel borított terepszint alatti építmény. 

11. Funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kioszk és információs vagy 
más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve els dlegesen nem 
reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerül , a berendezés 
funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál; 

12. Információs célú berendezés: az önkormányzati hirdet tábla, az önkormányzati 
faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdek  molinó, 
valamint a CityLight formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz; 

13. Kerti építmény: hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), 
kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel), szök kút, pihenés és játék 
céljára szolgáló építmény, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelked  
lefedés nélküli terasz, talajfelszínre helyezett napkollektor, kerti lugas, pergola, 
lábonálló kerti tet  legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel, háztartási célú kemence. 

14. Közérdekű molinó: olyan, els dlegesen a település életének valamely jelent s 
eseményér l való közérdek  tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült 
hordozófelület  hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között 
van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának 
tervezett és engedélyezett részét. 

15. Közérdekű reklámfelület: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó 
berendezés, amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen 
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való létesítésére, fenntartására tekintettel közérdekb l biztosított, és amely ezen 
egyéb célú berendezést l elkülönülten kerül elhelyezésre; 

16. Más célú berendezés: a pad, a kerékpárállvány, a hulladékgy jt , a telefonfülke, a 
reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát és a 
közterületi illemhely 

17. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény: huzamos emberi tartózkodásra nem 
alkalmas építmények (pl. állattartási építmény, vadetet , árnyékszék, állványzatok 
stb.) 

18. Önálló rendeltetési egység: helyiség vagy egymással bels  kapcsolatban álló f - és 
mellékhelyiségek m szakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból vagy 
az épület közös közleked jéb l nyíló önálló bejárata van. Meghatározott rendeltetés 
céljára önmagában alkalmas és függetlenül üzemeltethet  (pl. egy üzlet-, egy lakás- 
vagy egy szállásegység) 

19. Önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából 
létesített és fenntartott, els dlegesen az önkormányzat testületei, szervei, 
tisztségvisel i tevékenységér l a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az 
önkormányzat m ködését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely 
a közérdek  tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat; 

20. Önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából 
létesített és fenntartott, els dlegesen a település élete szempontjából jelent s 
információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének 
jelent s eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen 
elhelyezett tábla, mely a közérdek  tájékoztatási célt meghaladóan reklámok 
közzétételére is szolgálhat; 

21. Tájba illeszkedés: a tájban elhelyezésre kerül  építményeknek vagy befolyásolt 
építmény-együtteseknek a természeti vagy m vi (mesterségesen kialakított) táji 
adottságokhoz funkcionális, ökológiai és esztétikai értelm  igazítása, amely a 
környezettel való összhang megteremtését célozza. Az Épületek, építmények 
tájbaillesztése védett természeti területeken cím  MSZ 20376-1 szerinti szempontok 
figyelembe vételével tervezett. 

22. Településképi engedély: a településképi bejelentési eljárásban, a bejelentés 
tudomásulvételét jelent  pozitív önkormányzati hatósági döntés (igazolás). 

23. Tömör kerítés: Olyan kerítés, melynek síkjára mer leges átláthatósága 70%-nál 
nagyobb mértékben korlátozott. 

24. útbaigazító hirdetmény: közérdek  információt nyújtó olyan közterületi jelzés, 
amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról 
tájékoztatás, vagy egyéb közérdek  tájékoztatás; 

25. Üzleti-információs célú berendezés: cégtábla, cégér, üzletfelirat, megállítótábla, 
egyéb grafikai megjelenés. 

26.  
 

Védett építészeti együttesek: azok a topográfiailag körülhatárolható épületegyüttesek 
vagy az épített és természetes környezet együtteseként kialakult kultúrtájak, amelyek 
történelmi, régészeti, m vészeti, tudományos, társadalmi, vagy m szaki-ipari 
szempontból jelent sek, községszerkezeti, községképi szerepük meghatározó, és 
amelyeket az önkormányzat e rendeletében védetté nyilvánított. 

27. Védett építészeti érték: azok az épületek, épületrészek, m tárgyak, berendezési 
tárgyak, közterületi és magánlétesítmények, amelyek történelmi, régészeti, 
m vészeti, tudományos, társadalmi vagy m szaki-ipari, mérnöki a hagyományos 
településkép meg rzése szempontjából jelent s alkotások, ideértve a hozzájuk 
tartozó kiegészít  küls  és bels  díszít  elemeket, és amelyeket az önkormányzat e 
rendeletében védetté nyilvánított. 
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2. RÉSZ 

 II. FEJEZET
A HELYI VÉDELEM 

3. A helyi védelem feladata 

 A helyi védelem feladata  7.§ (1)
 a különleges oltalmat igényl  építészeti, építészettörténeti, településtörténeti a)

szempontból védelemre méltó épületek, épületegyüttesek, épített környezetek körének 
számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, közvéleménnyel történ  
megismertetése, elfogadtatása. 

 a védett érték károsodásának megel zése, elhárítása, a bekövetkezett károsodás b)
csökkentése, megszüntetése, a védett érték helyreállítása, újjáépítése. 

4. A helyi védelem fajtái 

 A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet. 8.§ (1)
 A helyi területi védelem az érintett terület településszerkezetének, utcavonal-vezetésének (2)
meg rzésére, értékóvó fenntartására és fejlesztésére terjed ki. 

  A helyi területi védelem területi meghatározását a és térképi lehatárolását az 1. melléklet (3)
tartalmazza 

 A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt rz  építészeti arculatot, (4)
településkaraktert meghatározó valamely 
 építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, a)

homlokzati kialakításra, 
 táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre, c)
 szoborra, képz m vészeti alkotásra, utcabútorra, valamint d)
 az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy egy részére e)

terjedhet ki. 
 A helyi egyedi védelem jegyzékét és térképi lehatárolását a 1.  melléklet tartalmazza. (5)
 A helyi egyedi védelem feltárása, számbavétele az 2. függelék szerinti értékvizsgálat-(6)
értékleltár nyilvántartás (továbbiakban: nyilvántartás) szerint meghatározott, 
szemrevételezés alapján. 

5.  A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnésének szabályai 

 Települési építészeti értékek védetté nyilvánítására, számbavételre (értékleltárban való 9.§ (1)
nyilvántartásba vételre), illetve annak megszüntetésére önkormányzati eljárást bármely 
természetes és jogi személy kezdeményezhet a jegyz nél. 

 A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: (2)
 a kezdeményez  nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét,  a)
 védett értékek esetében: b)

ba) az építmény megnevezését, szükség esetén körülhatárolását, 
bb) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész), 
bc) az építmény rövid ismertetését, leírását, 
bd) a kezdeményezés indokolását. 

 védett építészeti együttesek esetében: c)
ca) az együttes megnevezését, körülhatárolását, 
cb) az együttes rövid ismertetését, leírását, 
cc) a kezdeményezés indokolását. 

 védelem megállapításához: értékvizsgálatot,  d)
 védelem megszüntetésére: alátámasztó szakvéleményt. e)
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 A védetté nyilvánítási vagy a védelem megszüntetési eljárás megindításáról, mint (3)
érdekelteket értesíteni kell:  
 az ingatlan tulajdonosát, kezel jét, a)
 a védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére javaslatot tev  kezdeményez t,  b)
 m alkotás esetén az él  alkotót, vagy a szerz i jog jogosultját. c)

 Az értesítést a jegyz  az Önkormányzati Hivatal hirdet tábláján és a honlapján 15 napra (4)
közzéteszi. 

 A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek egyedi védelem esetén az értesítés (5)
átvételét, területi védelem esetén a hirdetmény közzétételét követ  15 napon belül írásban 
észrevételt tehetnek. Amennyiben észrevételt nem tesznek, az egyetért  véleményként 
kezelend . 

 Az érdekeltek határid n belül benyújtott észrevételeir l a Képvisel -testületet a döntés el tt (6)
tájékoztatni kell.  

6.  A helyi védelmi döntéssel összefügg  önkormányzati feladatok 

 A helyi védett értékké nyilvánításról vagy a megszüntetésr l a Képvisel -testületet dönt. 10.§ (1)
 A helyi védett értékké nyilvánítás, vagy a megszüntetés tényét az ingatlan-nyilvántartásba (2)
be kell jegyeztetni. Az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésr l a jegyz  gondoskodik. 

 Amennyiben helyi védettség alatt álló értéket országos m emléki védettség alá helyeznek, a (3)
Képvisel -testület a helyi védettséget megszünteti, miután a m emléki védettségr l szóló 
döntés hatályba lépett. 

 A helyi védettség megszüntetése esetén, - indokolt esetben - az önkormányzat (4)
polgármestere (továbbiakban polgármester), alkalmazása esetén az önkormányzati f építész 
(továbbiakban: f építész) gondoskodik: 

a) az értékes építészeti, szerkezeti elemek és tárgyak megmentésér l, elhelyezésér l. 
b) az épület és telek érték-archiválásához szükséges, felmérési és 

fotódokumentációjának elkészíttetésér l. 

7. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek 

 A helyi védelem alatt álló védett építészeti érték karbantartásáról, az értéket nem 11.§ (1)
veszélyeztet , rendeltetésszer  használatáról a tulajdonos köteles gondoskodni. 

 A védett érték fenntartása a mindenkori tulajdonost terheli.   (2)
 Amennyiben a védett építészeti érték karbantartásának és fenntartásának hiánya miatt, (3)
annak megjelenése és környezete (telke) településképet is rontó módon elhanyagolttá válik, 
úgy a polgármester településképi kötelezéssel és bírsággal élhet a tulajdonos felé, a 
kedvez tlen állapot megszüntetése miatt.  

 A védett épületeken végzett bármilyen építési munka településképi konzultációja kötelez . (4)
 A védett épületek hagyományos építészeti tömegükben, tet formájukban és homlokzati 12.§ (1)

jellegükkel kell megtartani, érintetlenül hagyva (szükség esetén visszaállítva) az eredeti 
nyílásrendet, a nyílászárók osztását, a díszeket, a homlokzati és kiegészít  tagozatokat.  

 A védett épületek bels  korszer sítését, átalakítását, esetleg b vítését a védettség nem (2)
akadályozhatja. A bels  átalakításokat az eredeti szerkezet, annak jellege és a bels  értékek 
megtartásával kell tervezni és kivitelezni.   

 A védett épületeket csak úgy lehet b víteni, hogy azok eredeti tömegformája, homlokzati (3)
kialakítása, utcaképi és településszerkezeti szerepe ne változzon, illetve az a legkisebb kárt 
szenvedje, továbbá a tervezett b vítés a régi épület formálásával, szerkezetével, 
anyaghasználatával összhangban legyen.    

 A védett épületek bármilyen építési munkájának településképi konzultációja kötelez . (4)
 A helyi egyedi védelem alatt álló értékre a településképi követelmények hatálya, az egyedi (5)
érték minden elemére kiterjed. 
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  III. FEJEZET
TERÜLETEK FELOSZTÁSA 

8. Településképi szempontból eltér  karakterű területek  

  Küls vat Község településképi szempontból sajátosan eltérő karakterű területei, 13.§ (1)
figyelembe véve a településképi arculati kézikönyv besorolását:  
a) Történeti településmag 
b) Átalakuló falusias lakóterület 
c) Intézmény  
d) Gazdasági területek  
e) Különleges és zöldterületek 
f) Egyéb beépítetlen mez gazdasági- és erd terület 

9. Településképi szempontból meghatározó és nem meghatározó területek  

Küls vat Község településképi szempontból meghatározó területei: 14.§ (1)
a) Történeti településmag 
b) Átalakuló falusias lakóterület 
c) Intézmény  
d) Gazdasági területek  
e) Különleges és zöldterületek 

 Küls vat Község településképi szempontból nem meghatározó területe: 15.§ (1)
 Egyéb beépítetlen mez gazdasági- és erd terület a)

 A településképi szempontból meghatározó és nem meghatározó területek területi 16.§ (1)
lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza. 

10. Településképi szempontból kiemelt területek  

 A településképi szempontból kiemelt területek megnevezését a településkép védelmér l 17.§ (1)
szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1. melléklete tartalmazza.  

 A településre vonatkozóan a településképi szempontból kiemelt területek jegyzékét és 18.§ (1)
területi lehatárolását - a természetvédelmi és az örökségvédelmi államigazgatási szervek 
adatszolgáltatása alapján - a 3. függelék tartalmazza. 

  IV. FEJEZET
TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

11. Helyi egyedi védelem egyedi építészeti követelményei 

 Helyi egyedi védett épületekre vonatkozó követelmények:   19.§ (1)
 állagmegóvási munka végzésénél, felújításnál, helyreállításnál, korszer sítésnél, a)

tet térbeépítésnél, b vítésnél 
aa) az épület helyi hagyományokhoz illeszked  jellegzetes tömegét, tömegkapcsolatait 

eredeti formában és arányban kell fenntartani: b vítés esetén a meglév  és új 
épülettömegek arányai, formái és anyaghasználatai illeszkedjenek egymáshoz, 

ab) az épületnek a közterületr l látható homlokzatán meg kell tartani, illetve szükség 
esetén a helyi hagyományokhoz illeszked  eredeti állapotnak megfelel en vissza kell 
állítani a homlokzat felületképzését, a homlokzat díszít  elemeit, tagozatait, a 
nyílászárók formáját, azok jellegzetes szerkezetét, az ablakok osztását, a tornácok 
kialakítását, a lábazatot, a lábazati párkányt. 

ac) az alaprajzi elrendezés – különösen a f  tartószerkezetek, f falak, bels  elrendezés  
elemei -, valamint a meghatározó építészeti részletek és szerkezetek meg rzend k. 
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 bontását követ en annak karakterelemei az új épület építése során beépítésre kerüljenek. b)
 Helyi egyedi védett m tárgyak felújítása során a helyi hagyományokhoz illeszked  eredeti (2)
anyaghasználatot és formai elemeket kell továbbra is alkalmazni. 

 Helyi egyedi védelem alatt álló értékre a településképi követelmények hatálya annak (3)
minden elemére kiterjed. 

12. Területi építészeti követelmények 

 A település településképi szempontból meghatározó területeire vonatkozó általános 20.§ (1)
területi követelmények: 

 csak olyan településképi és építészeti szempontból igényes építmények építhet k, a)
amelyeket a telek adottságainak, a környezetük karakterjellegének, a rendeltetésük 
követelményeinek, az épít anyagok sajátosságainak megfelel en, és a területi 
sajátosságok figyelembevéve alakítottak ki.  
 A település településképi szempontból meghatározó területén az új beépítések telepítési 21.§ (1)

módjára vonatkozó területi követelmények:  
 tereprendezés szükségessége, a meglév  terepszinthez viszonyított feltöltés vagy bevágás a)

mértéke külön-külön nem haladhatja meg a 1,5 m-t, együttesen legfeljebb a 2,0 m-t.  
 az utcában kialakult épületelhelyezésekhez igazodóan b)
 amennyiben -a tömbre jellemz en- oldalhatáros beépítési oldal nem állapítható meg, c)

amennyiben az a szomszédos telek építési jogát nem korlátozza, az északi irányhoz 
közelebb es  telekhatár oldalához igazodóan 

 amennyiben -az utcára jellemz en- el kerti beépítési vonal nem állapítható meg, úgy az d)
el kerti beépítési vonalának kijelölése a vonatkozó magasabb szint  el írás szerint  

 saroktelek esetében az el kerti építési vonala megválasztása - az utcakép egységessége e)
és a településkép meg rzése érdekében - a csatlakozó utcák telkeinek építési vonalához 
igazodóan 

történhet. 
 A település településképi szempontból meghatározó területén a kerítés kialakítására 22.§ (1)

vonatkozó területi követelmények: 
f) az utcaképi illeszkedésnek megfelel en - nyitott vagy tömör kerítés formában is - 

készülhet.  
g) színének és anyaghasználatának a területhasználathoz és az épülethez illeszked nek, 

megjelenésében ahhoz alkalmazkodónak kell lenni. 
h) az egyéb területen kizárólag drótfonatos, él sövény vagy vadvédelmi háló formában 

építhet . 
i) közhasználatú zöldterületen legalább 90 %-ban áttört formájú lehet, legfeljebb 1,0 

méteres magassággal. 
j) sportpálya területén labdafogó hálóként, 6,0 m magasságig építhet . 
k) légvezeték, légkábel újonnan nem létesíthet , új építés, korszer sítés, csere során is csak 

földkábel helyezhet  el. Új bekötés, meglév  légvezeték esetén is csak földkábel lehet. 
l) az üzemi terület területén technológiai magasabb építményeket a környezethez (a 

domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszked en kell elhelyezni. 
 Közterület alakítási terv készítend  – a vonatkozó el írás szerinti tartalommal - 23.§ (1)

 a településszerkezetileg, településképileg vagy forgalomtechnikailag együtt kezelend  a)
közterületekre. 

 új közterület kialakítása, vagy a meglév  közterületek átfogó felújítása esetén. b)
 A település településképi szempontból meghatározó területén a zöldfelületekre vonatkozó 24.§ (1)

területi követelmények: 
 településképhez való illeszkedés biztosítására és a min ségi településkép kialakítása a)

vagy védelme érdekében - a településképi szempontból meghatározó terület tájhasználata 
során biztosítani kell a táji jellegzetességek, a jellemz  természeti rendszerek megóvását: 
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aa) a kialakult geomorfológiai formák (lejt  és emelked  stb.)  meg rzend k, azt csak az 
épület megközelítése miatt lehet szükséges mértékben megbontani. 

ab) a település külterületén a vízfolyások, utak mentén a fasorok, erd sávok 
megtartandók, illetve telepítend k, a vízfolyások mentén lév  galérianövényzet 
meg rzend ,  

ac) m velési ág változtatás, más célú hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének, a 
történelmileg kialakult természetkímél  használat által meghatározott adottságoknak 
és a természeti érékeknek a figyelembevételével lehetséges. 

 A település településképi szempontból meghatározó területein a településképet 25.§ (1)
meghatározó beépítés telepítési módja, beépítés jellemz  szintszáma, a kerti építmények, 
kerítéskialakítás, a közterület alakítási terv által érintett terület lehatárolása keretszabályait a 
helyi építési szabályzat számára a 2.4. melléklet táblázata tartalmazza. 

12.1 Egyedi építészeti követelmények 
12.1.1 Építmények anyaghasználata 

 A település településképi szempontból meghatározó területén az építmények 26.§ (1)
anyaghasználatára vonatkozó követelményei: 

 az épületek és homlokzatok kialakításánál a településre jellemz  helyi anyagokat kell a)
alkalmazni. Tájidegen építési anyag teherhordó-szerkezetként és falburkolatként sem 
használható. 

 tet héjalásként mesterséges pala, hullámpala, m anyag hullámlemez, alu. trapézlemez b)
bitumenes zsindely és épület burkolataként sem alkalmazható – az gazdasági terület 
kivételével. 

 kerítések nyers beton felülettel nem jelenhetnek meg. c)

12.1.2 Építmények tömegformálása  

 A település településképi szempontból meghatározó területén az építmények 27.§ (1)
tömegformálására vonatkozó követelményei: 

 csarnok jelleg  épülettömeg csak tájba illesztve, a környezeti állapotadat részét képez  a)
látványtervvel igazoltan, vagy növényzettel takartan helyezhet  el. 

 egy telken lév  építmények tömegeit úgy kell kialakítani, hogy azok egymással b)
összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását 
keltsék. 

 épületek csak magastet vel létesíthet k. A magastet  hajlásszöge 37-nál alacsonyabb, c)
42º-nál meredekebb nem lehet, kivéve a gazdasági területen. Technológiai torony, 
el tet  fedése ett l eltér  hajlásszöggel is kialakítható.  

 alacsony hajlásszög - vagy lapostet  az épület bruttó alapterületének 20%-án, de d)
legfeljebb 40 m2-en létesíthet . 

 épületek tet tér beépítése esetén a tet felépítmények kerülend k, helyette a tet felületbe e)
simuló tet téri nyílászárók alkalmazandók.  

 keresztszárny az épület homlokvonalától számított 5 méteren túli épületrészen alakítható f)
ki. 

 különálló melléképületek a f épülettel azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet g)
alkotva építhet , homlokzatának magassága, illetve gerincmagassága a f épületét nem 
haladhatja meg, tömegarányaival annak méreteit kell követni.  

 szomszédos épületek tömegformálásukkal egymáshoz kell illeszkedjenek. h)
 tet gerinc és épülettömeg az utcai településképhez illeszked en, többnyire az i)

utcavonalra mer leges hossztengely irányú legyen.  
 tet tér beépítés esetén a tet felépítmények kerülend k, helyette a tet felületbe simuló j)

nyílászárók alkalmazandók.  
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 új épületek a helyi hagyományokhoz alkalmazkodó, hagyományos épületekhez igazodó k)
tömeg- és arányrendszerrel épülhetnek. El nyben kell részesíteni az egy szerkezeti 
raszterrel (egy menettel) tervezett épületeket, ezért az épületszélesség – intézményi 
rendeltetés kivételével - nem haladhatja meg a 7,2 métert, mely szélességbe a tornác 
mérete is beletartozik. 
 A település településképi szempontból meghatározó gazdasági területén az építmények 28.§ (1)

tömegformálására vonatkozó követelményei: 
 az épületek lapos, vagy magastet vel létesíthet k. A magastet  hajlásszöge 15-nál a)

alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. Rendhagyó élénk szín  fedések nem 
alkalmazhatók. A technológiai létesítmények növényzettel takarva helyezhet k el. 
 A település településképi szempontból nem meghatározó egyéb területén, építési jogok 29.§ (1)

esetén az építmények tömegformálására vonatkozó követelményei: 
 a földdel borított pince/boltpince oromfal teljes magassága nem haladhatja meg a 3,20 a)

m-t. A földdel borított pince legmagasabb pontja az eredeti terepszinthez viszonyítva 
nem haladhatja meg az 1,0 m-t. 

 új épület csak a helyi hagyományokhoz alkalmazkodó anyagok használatával építhet , a b)
meglév , hagyományos épületekhez igazodó tömeg- és téralakítással. 

 magastet s épület helyezhet  el, 37-42° tet hajlásszöggel, a szintvonalakra mer leges c)
tet gerinccel. Nádfedés esetén a tet hajlásszög 37-45°lehet. 

12.1.3 Építmények homlokzatalakítása  

 A település településképi szempontból meghatározó területein az épületek 30.§ (1)
homlokzatkialakítása 

 a helyi építészeti hagyományoknak megfelel en a településre és tájra jellemz , a)
természetes anyagokkal és színekkel, a helyi építészeti hagyományokhoz illeszked  
megjelenéssel történhet: 
aa) csak vakolt, festett vagy téglával burkolt lehet.  
ab) a településre jellemz  halvány (fehér, sárga, barna és árnyalatai) színezéssel 

alakíthatók ki.  
ac) rajta hagyományos anyagokból készült vakolatdíszek elhelyezhet k. 

 az egy telken lév  építményekkel és kerítéssel együtt (színezéseit és anyaghasználatát b)
tekintve) egymással összhangban legyenek egységes építmény-együttes hatását keltsék.  

 felújításának, színezésének, a közterületr l látható épülethomlokzat párok egészére ki c)
kell terjednie. A felújítást, színezést nem lehet közterületr l láthatóan részletekben 
hagyni.  
 A település településképi szempontból meghatározó területein műszaki berendezések 31.§ (1)

közül 
 épületgépészeti, -hírközlési és -elektronikai eszközök kivezetését, kültéri egységeit az a)

épület utcai homlokzatára nem lehet elhelyezni. 
 napenergia hasznosító napkollektor, napelem - tet felületre történ  telepítés esetén – b)

magastet  tet síkjától legfeljebb 10°-kal emelkedhet ki. El nyben kell részesíteni a 
cserépbe épített napenergia hasznosító rendszereket.  

 háztartási méret  szélgenerátor telepítésének feltétele, hogy c)
ca) magassága a telepítés telkére vonatkozó el írásokban rögzített épületmagasságot 

max. 3 m-rel haladhatja meg, 
cb) d lés távolsága minden irányban saját telken belülre essen, és 

 házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatára nem helyezhet  el, a d)
berendezés csak 
da) a telkek el kertjében, 
db) a telkek udvarán, 
dc) az épület egyéb homlokzatán helyezhet  el. 
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 égéstermék elvezet  rendszerek, szerelt kémény utcai homlokzaton nem építhet . e)
 

12.1.4 Zöldfelületek kialakítási módja  

 A település településképi szempontból meghatározó és nem meghatározó területén 32.§ (1)
zöldfelületeken 

 a tájra jellemz , lombhullató cserje- és fafajok telepítése lehetséges, az 4. függelékben a)
található növénylista felhasználásával a hazai flórát reprezentáló, lombhullató fajok 
alkalmazhatók. A közterületi növénytelepítésnél a t level  örökzöldek és a tujafélék 
dominanciája kerülend . 

 útcsatlakozásoknál a szabad belátást biztosítani kell, akadályozó létesítményeket, b)
növénytelepítést elhelyezni, valamint 0,60 m-nél magasabb növényzetet ültetni nem 
lehet. 

 az utcák mentén, ahol nincs akadályozó tényez , fasor telepítend . A zöldsáv c)
fenntartását, és gyommentesítését tulajdonosának, illetve kezel jének folyamatosan kell 
végezni. 

 erd sávok, fasorok telepítése, felújítása shonos fajokkal történjen (tölgyek, hársak, d)
k ris, szil, hazai nyár fajták). 

 gazdasági területen  e)
ea) a telkek be nem épített, illetve gazdasági céllal nem hasznosított részét, továbbá a 

beültetési kötelezettséggel érintett területeket többszintes növényállománnyal 
telepítve, parkosítva kell kialakítani, illetve fenntartani, a telekhatárok mentén 
legalább egy fasort kell telepíteni. A növényzetet az építés(ek) befejezéséig el kell 
ültetni.  

eb) magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti 
adottságokhoz) illeszked en kell elhelyezni. 

f) egyéb külterületen  
fa) csak extenzív jelleg  vagy természet- és környezetkímél  gazdálkodási módszerek 

alkalmazhatók. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természetes 
állapothoz közelítés érdekében szabad.  

fb)  az építmények a környezettel funkcionális és esztétikai összhangban, tájba 
illesztve helyezhet k el. A külterületi épületek kialakítása a helyi építészeti 
hagyományoknak megfelel  anyaghasználattal és formavilág szerint történjen. 

fc)  az utak melletti fasorok védend k, folyamatos ápolásukról, szükség szerint tájra 
jellemz , lombhullató fafajokkal történ  pótlásukról gondoskodni kell. 

fd)  a kiépítend  közlekedési utakat a geomorfológiai adottságokhoz igazodó 
nyomvonalon kell vezetni. 

13. Sajátos építmények, műtárgyak településképi követelményei 

 A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési 33.§ (1)
sajátos építmények, m tárgyak elhelyezésére els sorban a település településképi 
szempontból nem meghatározó külterülete alkalmas. 

 Elektronikus hírközlési építményt, valamint elektromos elosztót, oszloptranszformátort  (2)
 els sorban állami vagy önkormányzati közterületen, meglév  alépítmények közös a)

eszközhasználatával kell elhelyezni, 
 m emléki vagy helyi védettség  épületek közeléb l a következ  rekonstrukció b)

alkalmával át kell helyezni a látvány kedvez bb érvényesülése érdekében. 
 Tájképvédelmi területen új önálló adóantenna nem helyezhet  el. (3)
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 A település területén elektronikus hírközlési magasépítmény, adótorony, 6 m magasságot (4)
meghaladó antennatartó szerkezet, illetve antennával szerelt antennatartó szerkezet, 
zászlótartó oszlop 
 belterületen, illetve a belterületi határtól számított 200 méteres távolságon belül, a)

valamint védett természeti területen nem helyezhet  el,  
 egyéb területeken a tájba illeszkedés a környezeti állapotadat részét képez  b)

látványtervvel igazolandó. 
 A település területén 10 méternél magasabb hírközlési magasépítmény, adótorony, (5)
antennatartó szerkezet, illetve antennával szerelt antennatartó szerkezet nem helyezhet  el. 

14. A reklámhordozók településképi követelményei 
14.1 Reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok 

 A településkép fokozottabb védelme érdekében a közterületeken, valamint közterületnek 34.§ (1)
nem min sül , de a közterületr l látható magántelkeken és épületeken reklámhordozó csak 
úgy és olyan méretben, megjelenési formában helyezhet  el, hogy az a településkép 
meg rzését, érvényesülését vagy kialakítását e rendeletben foglaltak figyelembevételével ne 
sértse és ne akadályozza. 

 A lakosság általános tájékoztatását szolgáló útbaigazító tábla, térkép vagy más jelzés (2)
közterületen szabadon elhelyezhet . Kialakítása, anyaghasználata, formavilága a helyi 
hagyományokhoz alkalmazkodjon. Elhelyezése a táj- és településképet, utcaképet nem 
bonthatja meg, jogos érdeket nem sérthet, közforgalmat nem akadályozhat és a 
közbiztonságot nem veszélyeztethet.  

 A helyi termel , szolgáltató, vendéglátó egységek tevékenységük hirdetésére saját (3)
ingatlanukon belül cégéreket, figyelemfelkelt  táblákat, feliratokat stb. helyezhetnek el, 
illetve más ingatlanon belül ilyeneket - a tulajdonos hozzájárulásával - kialakíthatnak. 

 Reklámokat támfal, kerítés, kapuzat, épület homlokzatának szerves (építészetileg (4)
megkomponált) részeként, építési telkeken önállóan, továbbá közterületi utcabútoron 
kerülhet elhelyezésre. Hideg szính mérséklet  megvilágítás (neon, halogén, lézer 
fényfényforrás), vibráló, pulzáló fényjelenség nem alkalmazható. 

 A helyi területi védelem alá vont települési területeken, valamint a f  közlekedési utak (5)
mentén – kivéve az önkormányzat által telepített reklám hordozót - közterületi és 
közterületr l látható magánterületen reklámhordozó nem helyezhet  el. Ezen a területen 
reklám és reklámhordozó csak meglév  épületre, a benne folytatott tevékenység hirdetésére 
helyezhet  ki. 

 Az el z  bekezdések tilalmai alól - legfeljebb évente összesen tizenkét naptári hét (6)
id szakra - eltérés adható, ha a település szempontjából jelent s valamely eseményr l való 
tájékoztatás érdekében az szükséges. 

 A közlekedés szabályiról szóló rendelet tájékoztatást adó (normatív vagy egyedi jelzéssel (7)
készült információs) közúti jelz tábláinak elhelyezése településképi engedély nélkül is 
elhelyezhet k. 

 A település közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképr l 35.§ (1)
szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a 
településkép védelmér l szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a 
továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele. 
 Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja (2)
meg hátrányosan. 

 Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem (3)
helyezhet  el. 

 Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem (4)
keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhet  el. 
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 Utcabútoroktól számítva egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven (5)
méteren belül további reklámhordozó nem helyezhet  el. A tilalom nem vonatkozik a 
reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú 
utcabútorokra, közérdek  reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra. 

 Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó (6)
hatékonyságú, statikus meleg fehér szín  fényforrások használhatók. 

 Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehet . (7)
 A közérdek  molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés (8)
kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó 
berendezésként nem alkalmazható. 

 A településképi szempontból meghatározó területeken reklám közzététele, illetve 36.§ (1)
reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor 
alkalmazásával lehetséges. 
 A településképi szempontból kiemelt területeken nem tehet  közzé reklám, illetve nem (2)
helyezhet  el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés. A településképi 
szempontból kiemelt területen kizárólag funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhet  
el. 

  Nem helyezhet  el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a településképi (3)
szempontból kiemelt területeken (lsd. 3. függelék). 

 A településképi szempontból meghatározó területeken kizárólag olyan funkcionális 37.§ (1)
célokat szolgáló utcabútor helyezhet  el, amelynek kialakítása a településképi megjelenést 
nem befolyásolja hátrányosan.  
 A településképi szempontból kiemelt területeken létesített funkcionális célú utcabútor (2)
esetén kizárólag az utcabútor felülete vehet  igénybe reklámközzététel céljából. 

 A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban és a (3)
kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhet  el. 

 A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés (4)
reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehet  közzé reklám. Más 
célú berendezés reklámcélra nem használható, a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés 
felülete sem hasznosítható reklámcélra. 

 Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem min sül  közérdek  (5)
információ közlésére létesíthet : 
 az önkormányzat m ködés körébe tartozó információk; a)
 a település szempontjából jelent s eseményekkel kapcsolatos információk; b)
 a településen elérhet  szolgáltatásokkal, ügyintézési lehet ségekkel kapcsolatos c)

tájékoztatás nyújtása; 
 idegenforgalmi és közlekedési információk; d)
 a társadalom egészét vagy széles rétegeit érint , els sorban állami vagy önkormányzati e)

információk; 
 A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló (6)
árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete 
hasznosítható reklámcélra. 

14.2  Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények 

 A település közterületein reklámhordozó elhelyezhet   38.§ (1)
a) horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön; 
b) plexi vagy biztonsági üveg mögött; 
c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben; 
d) állandó és változó tartalmat is megjelenít  eszközön;  
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 A település közterületein reklámhordozó nem helyezhet  el egymástól számított 2 méteres (2)
távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történ  több 
reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem vertikálisan.  

 A közérdek  reklámfelület, az utasváró és a kioszk kivételével a reklám elhelyezésére (3)
szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán a helyi 
Önkormányzat az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére 
jogosult. 

 

  V. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI-ÉRVÉNYESÍTÉS ESZKÖZEI 

15. Szakmai konzultáció 

 A polgármester, foglalkoztatása esetén a f építész településképi szakmai konzultációt 39.§ (1)
biztosít - a vonatkozó kormányrendelet keretei között, minden hatósági engedélyhez kötött, 
vagy ahhoz nem kötött építési tevékenységekre vonatkozóan 

 Az épített környezet védelmér l szóló 1997. évi LXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.)  (2)
33/A. § szerinti egyszer  bejelentéshez kötött építési tevékenységekre vonatkozóan a 
szakmai konzultáció kötelez . Ennek elmulasztása esetén, valamint, ha a helyi építési 
szabályzat és településképi rendelet követelményeit a kivitelezés során nem tartották be a 
tervezés és a kivitelezés során, az önkormányzat hatósági intézkedést kezdeményezhet a 
hatáskörrel rendelkez  hatóságnál a jogsértés megszüntetése érdekében. Továbbá e rendelet 
keretei között, e magatartás elkövet jével szemben a polgármester településképi kötelezést 
írhat el , illetve településképi bírságot szabhat ki.  

 A szakmai konzultáció els sorban a hatályos helyi építési szabályzat követelményeire és e (3)
rendeletben foglalt településképi követelményekre terjed ki. 

 A szakmai konzultációt az építési tevékenység megvalósulásában résztvev  megbízott, (4)
jogosult szakemberek (tervez , kivitelez  stb), a tulajdonos és az építtet  is kérheti. 

 A konzultációról a 3. melléklet tartalma szerinti emlékeztet  készül, amelyben röviden (5)
rögzíteni kell a felvetett javaslatokat, tervek esetén azokat az emlékeztet  mellé csatolva, 
valamint a f építésznek, (annak foglalkoztatása hiányában a polgármesternek) lényeges 
nyilatkozatait. Az emlékeztet ben rögzített nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot 
a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárás során. 

 A települési önkormányzat a településképi konzultációért, tájékoztatásért eljárási díjat nem (6)
számít fel. 

16. Településképi véleményezési eljárás 

 A polgármester településképi véleményezési eljárást folytathat le - a vonatkozó 40.§ (1)
kormányrendelet keretei között, e rendeletben meghatározott módon, minden hatósági építési 
engedélyhez kötött építési tevékenységre vonatkozóan. 

 A településképi véleményezési eljárás lefolytatása csak f építész foglalkoztatása esetén (2)
lehetséges, annak szakmai álláspontjával megalapozva a véleményt. 

 A településképi véleményezési eljárást az építtet  vagy az általa megbízott személy (a (3)
továbbiakban együtt: kérelmez ) kezdeményezhet a polgármesterhez benyújtott - 
papíralapú - kérelemmel. A településképi vélemény kérelem tartalmát és benyújtandó 
mellékleteit e rendelet 3.2. melléklete tartalmazza.  

 A kérelmez  a kérelemmel egyidej leg benyújtandó a véleményezend  tervdokumentáció (4)
 papíralapon, vagy  a)
 a f építésznek elektronikus hozzáférést biztosítva, a hivatali elektronikus címen.  b)
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 A polgármester településképi véleményezési eljárást folytathat le - a vonatkozó (5)
kormányrendelet keretei között, e rendeletben meghatározott módon minden esetben, a 
hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységekre vonatkozóan. 

 A településképi véleményezési eljárásban a polgármester az építésügyi engedélyezési (6)
eljárást megel z en, - a megkeresés beérkezését l számított 15 napon belül, a településképi 
követelmények teljesítésével kapcsolatban - véleményt ad az építésügyi hatósági engedély 
kérelemhez. 

 A polgármester a településképi véleményének kialakításához kikéri a f építész szakmai (7)
állásfoglalását, amely a vélemény szakmai megalapozását jelenti.  
 

16.1 Szakmai álláspont meghatározása  

 A f építész szakmai álláspontjának kialakítása során vizsgálnia kell, hogy a tervezett 41.§ (1)
épület és telepítés: 

 megfelel-e a helyi építési szabályzatban foglalt el írásoknak; a)
 figyelembe veszi-e a (település) építészeti illeszkedésre vonatkozó beépítési el írásokat,  b)
 az utcaképben a szomszédos épületekkel egyenérték  vagy kedvez bb beépítést, illetve c)

településképi megjelenést eredményez-e.  
 A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy: (2)
a) a beépítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének; 
b) megfelel en veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környez  beépítés 

adottságait, rendeltetésszer  használatának és fejlesztésének lehet ségeit; 
c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, 

építmények kilátását, illetve rálátását; 
d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglév  építmények b vítése 

esetén 
da) biztosított lesz- vagy marad-e az el írásoknak és az illeszkedési követelményeknek 
megfelel  további fejlesztés, b vítés megvalósíthatósága; 
db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos 
követelményeknek.  

  Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy: (3)
 az alaprajz és a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefügg  használat sajátosságaiból a)

ered en, nem korlátozza-e, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos 
ingatlanok rendeltetésszer  használatát; 

 az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve b)
homlokzatainak településképi szempontból kedvez tlen megjelenését.   

 Az épület homlokzatának és tet zetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy: (4)
 azok építészeti megoldásai megfelel en illeszkednek-e a kialakult, illetve a a)

településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez; 
 a homlokzatot tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület b)

rendeltetésével és használatának sajátosságaival; 
 a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefügg  reklám- és információs berendezések c)

elhelyezésére és kialakítására; 
 a terv településképi szempontból kedvez  megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és d)

egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá  
 a tet zet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tet felépítményei – e)

megfelel en illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.  
  A határoló közterülettel való kapcsolatot illet en vizsgálni kell, hogy: (5)

 a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebb l ered  a)
használata: 
aa) korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát; 
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ab) korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak 
biztonságát; 

ac) megfelel en veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, 
m tárgyait, valamint növényzetét, illetve ebb l ered en 

ad) a terv megfelel  javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érint  – 
beavatkozásokra, 

 az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és berendezések b)
milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglév , 
illetve a telepítend  fákra, fasorokra. 
 
 

16.2 A véleményezés részletes szempontjai  

 A polgármester a f építész szakmai álláspontját nem bírálhatja felül, de mérlegelheti a 42.§ (1)
helyi építészeti-m szaki tervtanács összehívását, a szakmai álláspont felülvizsgálata miatt. 

 Amennyiben a településképi véleményezésre benyújtott építészeti-m szaki (2)
tervdokumentációban foglaltak a helyi építési szabályzat valamely el írásának nem felel 
meg, akkor a településképi követelmények vizsgálata nem válik relevánssá, a kérelmet 
nemleges javaslattal el kell utasítani. 

 A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet településképi (3)
követelmények teljesítésével kapcsolatban 
 javasolja, a)
 feltétellel javasolja, b)
 nem javasolja. c)

 Ha a polgármester határid n belül nem nyilvánít véleményt, hozzájárulását megadottnak (4)
kell tekinteni. 

  A településképi véleményt – a kérelem beérkezését l számított legfeljebb 15 napon belül – (5)
meg kell küldeni a kérelmez nek, és (pdf formátumban) az ÉTDR elektronikus tárhelyre is 
fel kell tölteni. 

 Az eljárást az építésügyi hatósági eljáráshoz kapcsolódóan, azt megel z en kell lefolytatni. (6)
A döntés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben 
hozott döntés keretében vitatható. 

17. Településképi bejelentési eljárás 

 A polgármester (f építész foglalkoztatása esetén) településképi bejelentési eljárást folytat 43.§ (1)
le - a vonatkozó kormányrendelet keretei között, e rendeletben meghatározott esetekben és 
módon - hatósági engedélyhez nem kötött vagy az Étv. 33/A. § szerinti egyszer  
bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek, hirdetéselhelyezések és épületek rendeltetés-
módosításaira vonatkozóan. 

 A hatósági építési engedély nélkül, de településképi bejelentési eljárással végezhet  44.§ (1)
építési munkák esetei: 
1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszer sítése, homlokzatának 

megváltoztatása, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy 
tartószerkezetét is érintik. 

2. Meglév  építmény utólagos h szigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a 
homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása. 

3.  Meglév  építményben új égéstermék-elvezet  kémény létesítése. 
4.  Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezet  

kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg. 
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5.  Az épület homlokzatához illesztett el tet , véd tet , erny szerkezet építése, meglév  
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszer sítése, b vítése, megváltoztatása. 

6.  Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása. 
7.  A 14. pont e) alpontjában és a 29. pontban foglaltak figyelembevételével a 

kereskedelmi, vendéglátó rendeltetés  épület építése, b vítése, amelynek mérete az 
építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet. 

8.  Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint 
b vítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó  
100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot. 

9. Önálló reklámtartó építmény építése, meglév  felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszer sítése, b vítése, megváltoztatása. 

10. Temet  területén: 
a) sírbolt, urnasírbolt építése, b vítése, melynek mérete az építési tevékenység után 

sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot, 
b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése. 

11. Szobor, emlékm , kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt 
mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t. 

12. Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a  
3,0 m-t. 

13. Park, játszótér, sportpálya megfelel ségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után 
gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkez  m tárgyainak 
építése, egyéb építési tevékenység végzése. 

14. Megfelel ség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében 
teljesítménynyilatkozattal - rendelkez  építményszerkezet  és legfeljebb 180 napig 
fennálló 
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tet , lelátó, mutatványos, szórakoztató, 

vendéglátó, kereskedelmi, valamint el adás tartására szolgáló építmény, 
b) kiállítási vagy els segélyt nyújtó építmény, 
c) leveg vel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), 
d) ideiglenes fedett lovarda, 
e) legfeljebb 50 f  egyidej  tartózkodására alkalmas - az Országos T zvédelmi 

Szabályzat szerinti - állvány jelleg  építmény 
építése. 

15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, b vítése, meglév  felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszer sítése, megváltoztatása. 

16. Növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, b vítése, meglév  felújítása, 
helyreállítása, átalakítása, korszer sítése, megváltoztatása. 

17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, 
ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot 
tartalmazó, nyomástartó edénynek nem min sül , föld feletti vagy alatti tartály, tároló 
elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglév  felújítása, helyreállítása, 
átalakítása, korszer sítése, b vítése. 

18. A magánhasználatú kerti víz-, fürd medence, kerti tó építése. 
19. A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefügg , 1,0 m-nél nem 

nagyobb mérték , végleges jelleg  megváltoztatása. 
20. Támfal építése, b vítése, meglév  felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszer sítése, 

megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a 
rendezett alsó terepszintt l számított 1,5 m magasságot. 

21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcs , járda és lejt , háztartási célú kemence, húsfüstöl , 
jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek min sül  növénytámasz, 
növényt felfuttató rács építése, meglév  felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
korszer sítése, b vítése. 
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22. Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, 
meglév  felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszer sítése, b vítése. 

23. Napenergia-kollektor, szell z -, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- 
és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való 
elhelyezése. 

24. Építménynek min sül , háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgy jt  és - 
tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése. 

25. Telken belüli közm  becsatlakozási és -pótló m tárgy építése. 
26. Telken belüli geodéziai építmény építése. 
27. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszintt l mért magassága a 6,0 

métert nem haladja meg. 
28. Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követ en elbontandó 

állványzat és felvonulási építmény építése. 
29. A 7. pontban és a 14. pont e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, 

vadetet , erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfels  
pontja az 5,0 m-t nem haladja meg. 

30. Közforgalom el l elzárt, telken belüli áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése. 
31. A legfeljebb 2,0 m mélység  és legfeljebb 20 m3 légter  pince építése, meglév  

felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszer sítése, b vítése. 
32. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése. 

 Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglév  építmények rendeltetésének – 45.§ (1)
részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben az 
a) lakófunkciót érint, annak változásával jár. 
b) az érintett ingatlan lakóterületen van. 

 Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni – a vonatkozó kormányrendelet szerinti 46.§ (1)
- hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklám és reklámhordozó, üzleti-információs 
célú berendezés, valamint információs célú berendezés elhelyezése el tt minden esetben. 

 Reklám és reklámhordozó üzleti-információs célú berendezés, valamint információs célú (2)
berendezés településképi bejelentési eljárás tudomásulvételi döntése alapján helyezhet  el. 

 A reklámhordozó, kihelyezését tudomásul venni akkor lehet, ha (3)
 a reklám kihelyez je helyi adóalany, és adószámla pozitív egyenlege igazolt.  a)
 a vonatkozó közúti közlekedési jogszabályokban el írt szabályok a reklám elhelyezése b)

után is betarthatók.  
 f utak mentén való elhelyezéseknél, a közlekedési hatóság hozzájáruló nyilatkozata c)

igazolt. 

17.1 A településképi bejelentési eljárás általános szabályai 

 A településképi bejelentési eljárás a kérelmez  által a polgármesterhez benyújtott – 47.§ (1)
papíralapú – kérelemre indul. A bejelentéshez a megértéshez kell  mértékben kidolgozott 
egyszer sített m szaki tervdokumentáció szükséges. A településképi engedély kérelem 
tartalmát és benyújtandó mellékleteit e rendelet 3.3. melléklete tartalmazza. 

 A polgármester településképi bejelentésre vonatkozó önkormányzati hatósági döntést, (2)
településképi engedélyt (igazolást) ad ki. Döntésével szemben a települési önkormányzat 
képvisel -testületéhez lehet fellebbezni, 3000.- Ft illeték lerovása mellett, a kézhezvételt l 
számított 15 napon belül.  

 Az (1) bekezdés szerinti tevékenység a bejelentés alapján megkezdhet , ha ahhoz más (3)
hatósági engedély nem szükséges, és a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést 
követ  15 napon belül nem tiltja meg. 

 A településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése vagy a (4)
bejelentés elmulasztása esetén településképi kötelezés, és önkormányzati településképi 
bírság jogkövetkezményei alkalmazhatók. 
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 Hatósági engedélyhez kötött, de a joger s engedélyt l eltér en megvalósuló – az eltérést (5)
nézve hatósági engedélyhez nem kötött – építési munkák csak településképi bejelentési 
eljárás alapján, településképi engedély meglétével végezhet k.  

 Amennyiben a hirdetés és hirdetéshordozó elhelyezésére közterületen kerül sor, a (6)
közterület-használati engedély kiadásának a feltétele csak a településképi bejelentés 
tudomásulvételét tartalmazó igazolás megléte, és az abban meghatározott kikötések 
betartása lehet. 
 
 
 
 

17.2 Reklámok és reklámhordozók elhelyezésének engedélyezése 

 A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szerepl  általános 48.§ (1)
településképi követelmények és a reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények 
tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megel z en. 
 A polgármester ezt a településképi bejelentési eljárást a Tvtv-ben, a településfejlesztési (2)
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökr l, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekr l szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) és a jelen rendelet 51.§ szerinti eljárási 
szabályok szerint folytatja le. 

 A reklám és reklámhordozó elhelyezésére vonatkozóan a polgármester településképi (3)
bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év.  

 A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a polgármester (4)
tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges 
kikötések figyelembevételével – megkezdhet , ha ahhoz más hatósági engedély nem 
szükséges. 

 E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági (5)
eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 A polgármester jelent snek min sített eseményr l való tájékoztatás érdekében, a 49.§ (1)
jelent snek min sített esemény id tartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelent s 
esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét id tartamra a vonatkozó 
jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám 
közzétev je számára.  
 A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, (2)
jogszabályban el írt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám 
közzétev jének feladata. 

 A reklám közzétev je az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló (3)
írásbeli kérelmével kezdeményezheti.  

 A polgármester – településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési 50.§ (1)
naplóval igazolt megkezdését l számított az építési tevékenység id tartamára építési 
reklámháló kihelyezését engedélyezheti. 
 Egy épület azonos közterületre néz  homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló (2)
helyezhet  el. 

18. A településképi kötelezési eljárás 

 Településképi kötelezési eljárást lehet kezdeményezni hivatalból vagy kérelemre.  51.§ (1)
 A településképi kötelezésben az önkormányzat polgármestere önkormányzati hatósági (2)
döntéssel, a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az 
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építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti, határid  
megadásával. 

 A településképi követelmények megszegése településképi kötelezési eljárást von maga 52.§ (1)
után a következ  okok miatt: 

 a településképet zavaró, bejelentés nélkül vagy bejelentést l eltér en megvalósított a)
hirdetés vagy hirdetéshordozó elbontása és az eredeti állapot visszaállítása érdekében, ha 
az nem felel meg a településképi követelményeknek vagy: 

aa) m szaki állapota nem megfelel , jó karbantartása elmaradt, 
ab) tartalma idejétmúlt, aktualitását vesztette, a hirdetett tevékenység megsz nt, 
ac) épülethomlokzat megjelenését, harmóniáját rontja, díszítést takar el, 
ad) nem illeszkedik az ajánlott közterületi hirdetéshordozókhoz, vagy 
ae) er s és szokatlan, környezetét l eltér  színeivel, fényeivel a környezetéhez nem 

illeszkedik. 
 a településképi védett értékek, valamint településképet befolyásoló rendeltetés- és b)

területhasználat védelme érdekében, ha egy építmény m szaki, esztétikai állapota nem 
felel meg a településképi követelményeknek, különösen ha 

ba) átépítése vagy színezése az egységes és harmonikus településképet rontja, 
bb) leromlott és fenntartást nélkülöz  m szaki állapotából ered en a homlokzati vakolat 

vagy ornamentika hiányos, a homlokzat színezése lekopott,  
bc) a homlokzat színezése nem egységes (homlokzatonként többféle), 
bd) a rendeltetésváltás esetén a rendeltetés a területhasználattal ellentétes, vagy ha az 

ingatlan beépítetlen részét nem a településképi követelményeknek megfelel en 
használják, 

be) az építmény bejelentési eljárás nélkül, vagy attól eltér en került átépítésre vagy 
változott a funkciója és sérti a településképet. 

c) a telek zöldfelületének használati módja, karbantartása és fenntartása nem felel meg a 
településképi követelményeknek,  

d) az ingatlan tulajdonosa a jókarbantartási kötelezettségét elmulasztja és a telek, illetve az 
épület ingatlan megjelenése sérti a településképet – kivéve, ha az az építéshatósági, vagy 
építésfelügyeleti eljárás hatálya alá tartozik. 

19. A településképi bírság  

 A településképi önkormányzati bírság a településképi bejelentési eljárás során meghozott 53.§ (1)
döntésben foglaltak megszegése vagy a településképi kötelez  konzultáció és településképi 
bejelentés elmulasztása, vagy a településképi kötelezés jogkövetkezményének 
eredménytelensége esetén alkalmazható, amelyben az önkormányzat képvisel -testülete a 
településképi rendelet településképi követelményeinek megszegése vagy végre nem hajtása 
esetén, e magatartás elkövet jével szemben 10 000 (tízezer) - 1 000 000 (egymillió) forintig 
terjed  bírság kiszabását rendelheti el. 

19.1 A településképi bírság kiszabásának és behajtásának módja 

 Az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabása során a önkormányzat képvisel -testületének 54.§ (1)
mérlegelési jogköre van, a jogsértés súlyát, számát, a településkép védelméhez f z d  érdek 
sérelmének mértékét, a jogsértés ismételtségét, id tartamát, a jogsértéssel elért el ny mértékét 
és a kötelezett adóalany el z  évi adózott eredményét figyelembe véve. 

 Az (1) bekezdés szerinti bírság megfizetése nem mentesíti a kötelezettet a jogsért  állapot (2)
megszüntetésének kötelezettsége alól.  

 A jogsért  állapot el írt határid n belüli megszüntetésének elmulasztása miatt a bírság (3)
ismételten kiszabható. 
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 Az önkormányzat a jogsért  állapot megszüntetésér l, az eredeti állapot visszaállításáról, (4)
saját hatáskörben is intézkedhet. 

 A joger sen kiszabott és be nem fizetett településképi bírság adók módjára behajtandó (5)
köztartozásnak min sül. 

 A kiszabott településképi bírság az önkormányzat településképi támogatási és ösztönz  (6)
rendszerének bevételét képezi. 

 
 
 
 
 
 

  VI. FEJEZET
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZ  RENDSZER 

 Az önkormányzat a településképi követelmények megvalósulása és a helyi védett 55.§ (1)
építészeti örökség megóvása érdekében önkormányzati támogatási és ösztönz  rendszert vezet 
be és alkalmaz, az e rendelet hatálya alá tartozó védett értékek megóvása érdekében végzett 
építési munkák, helyrehozatali kötelezettséggel terhelt épület és védett épület rendeltetésszer  
használatához szükséges mértéket meghaladó építési munkák elvégzéséhez.  

  Az építési munkák elvégzéséhez szükséges költségeket pályázati úton elnyerhet  (2)
támogatással segíti, e rendeletben meghatározott, az önkormányzat költségvetésében 
elkülönített településképi bírságokból és egyes építményadókból befolyt összeg mértékéig. 

 A településképi követelmények alkalmazásának és a védett értékek megóvása 56.§ (1)
érdekében végzett építési munkákra a pályázatokat minden év január 31. napjáig kell kiírni, 
a Képvisel -testület adott évre vonatkozó döntése alapján. A pályázat kiírásáért a 
polgármester a felel s. 
 Pályázatot nyújthat be minden olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, (2)
mely a település közigazgatási területén lév  helyi védelem alatt álló érték tulajdonosa, 
bérl je, használója. Benyújtási határid : január 31.  

 A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: (3)
a) az építési tervdokumentációt,  
a) színezett homlokzati tervet, 
b) a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést; 
c) a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét; 
d)  a megpályázott pénzösszeg megjelölését,  
e) a megpályázott pénzösszeg felhasználásának tervezett ütemét és végs  határidejét; 
f) el zetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget 

a pályázati feltételek szerint használja fel. 
g) jogi személy esetén emellett igazolni kell, hogy a településen közérdek  tevékenységet 

folytat.   
 A beérkezett pályázatok el készítéséért a polgármester felel, a Képvisel -testület a (4)
támogatás kiosztásáról és odaítélt összegeir l a költségvetési rendelet elfogadásával 
egyidej leg dönt.  

 Támogatás visszatérítend  kamatmentes, vagy vissza nem térítend  támogatás formájában (5)
nyújtható, ami nem lehet több a megpályázott építési munka költségvetésének 40 %-nál.  

 A vissza nem térítend  támogatás nem lehet több a megpályázott építési munka (6)
költségvetésének 30 %-nál. 

 A támogatást az Önkormányzat el finanszírozás formájában nyújtja.   (7)
 Az Önkormányzat támogatást nyújthat továbbá természetes és jogi személyek részére 57.§ (1)

központi finanszírozású pályázatok benyújtásához szükséges öner  biztosításához, 
amennyiben a pályázat összefügg az értékvédelem és a településképi követelmények céljával. 



24 
 

A pályázati önrészként nyújtható támogatás külön meghatározott összeg, melyet sikeres 
pályázat esetén vissza nem térítend  támogatásként nyújthat az Önkormányzat.  

 A beérkezett pályázatok el készítéséért a polgármester felel, a véleményezi, majd a (2)
Képvisel -testület a támogatás kiosztásáról és odaítélt összegeir l a költségvetési rendelet 
elfogadásával egyidej leg dönt.  

 A döntésnek tartalmaznia kell a támogatásban részesítettek megnevezését, a támogatás (3)
mértékét, a védett érték és az azon végzett munkák megjelölését, visszatérítend  támogatás 
esetén a visszatérítés id tartamát. 

 A konkrét támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett (4)
munkák elszámolási rendjét a támogatásban részesített tulajdonos és az önkormányzat által 
kötött szerz désben kell rögzíteni. A szerz dést a jegyz  készíti el . 

 Az elvégzett felújítási munkák megvalósulását és megfelel ségét a befejezési határid  (5)
lejártakor helyszínen ellen rzi a f építész (annak foglalkoztatása hiányában a 
polgármester). 

 A támogatást nyújtó hivatala a munkák végzése alatt ellen rzést végezhet. Amennyiben a (6)
megállapodástól eltér  tevékenység végzését vagy a támogatás nem okszer  felhasználását 
tapasztalják, a jegyz nél a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezhetik, és a 
támogatást az önkormányzat visszavonhatja. 

 Amennyiben a támogatásban részesült a kedvezményes felújítás, karbantartás vagy pótlás (7)
támogatással érintett részét a megállapodásban meghatározott határid n belül nem végzi el, 
vagy nem igazolja a késedelmesség okát, a támogatás összegét – a pénztartozásokra 
érvényes késedelmi kamattal megnövelt összeggel – 30 napon belül köteles visszafizetni. A 
tartozás 3 hónap után adók módjára behajtható.  

 

3.RÉSZ 

  VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

20. Hatálybalépés 

 E rendelet a közzétételt követ  8. napon lép hatályba. 58.§ (1)
 A közzététellel egyidej leg a Küls vat Község Önkormányzata Képvisel -testületének a (2)
helyi építési szabályzatról szóló 3/2007.(I.26) rendeletének településképi követelményeir l 
és helyi védelemr l szóló rendelkezései nem alkalmazhatók. 
 
 
 
 

PH. 
 …………………… …………………… 
 Aczél Péter Dr. Szabadics Zsuzsanna 
 polgármester jegyz  
 
 
 
A rendelet kihirdetve 2017. …. 
 
 …………………. 
 jegyz  



 

 
 

 
 

Külsővat Község  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

a településkép védelmér l szóló  
… / 2017. (XI. ... ) önkormányzati rendelete 
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1. melléklet a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 

1. melléklet: A település építészeti örökségének jegyzéke 

1.1. fejezet A védelem alatt álló építmények, térelemek 

Országos védelem alatt álló műemléki épületek (tájékoztató adat)  

Sor-
szám 

Véd. kat. Cím Megnevezés 

1 M 5063 Szent István tér   Hrsz: 138. Római katolikus templom  

2 M 9147 Bánhalma-puszta   Hrsz:. 160. Schmidt kastély 

3 M 8651 Petőfi S. u.       Hrsz: 22. Evangélikus kápolna 

M –M emléki védelem  

 

Helyi védelemre javasolt épületek 

Sor-
szám 

Véd. kat. Cím Megnevezés 

4 H Raffel M. u. 2.    Hrsz: 139. Plébániaépület 

5 H Raffel M. u. 13.   Hrsz: 43. Premontrei női sz.-rend épülete. 

6 H Bánhalma-puszta felé Hrsz:.0270/11. Római katolikus kápolna 

7 H Kossuth Lajos u. 15. Hrsz: 266. Lakóház 

8 H Kossuth Lajos u. 19. Hrsz: 264. Lakóház 

9 H Kossuth Lajos u. 53.  Hrsz: 66. Lakóház 

10 H Raffel Mihály u. 11. Hrsz: 41. Lakóház 

11 H Raffel Mihály u. 20. Hrsz: 149. Lakóház 

12 H Raffel Mihály u. 28-31. Hrsz: 50., 51/2. Lakóház 

H - Helyi védelem 

 

Egyedi tájértékek 

1. Síremlék Bánhalmapusztán id s tiszafákkal (Taxus baccata) 
2. Fa feszület és síremlék Bánhalmapusztán koros tiszafákkal (Taxus baccata) 
3. Szent Anna kápolna (1755) a Celldömölk-Pápa közötti, valamint a Csögle felé vezet  

utak keresztez désében 
4. Fa feszület a Celldömölk-Pápa közötti közút mentén 
5. Gólyafészek a Zrínyi és a Pet fi utca sarkán 
6. I.és II. világháborús emlékm  a templom nyugati oldalán 
7. Koros hársak (Tilia sp.) a templom nyugati oldalán 
8. Feszület a templom déli oldalán 
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9. Emlékfák az általános iskola udvarában 
10. Vadgesztenyék (Aesculus hippocastanum) az általános iskola el tt 
11. Japánakácok (Sophora japonica) és juharok (Acert sp.) a Raffel utcában  
12. Emlékm vek a polgármesteri hivatal épülete el tt 
13. Emléktáblák a polgármesteri hivatal falán (Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Béry 

Balogh Ádám emléktábla) 
14. Bocskai emlékm  a polgármesteri hivatal kertjében 
15. 1948-as emlékm  a polgármesteri hivatal kertjében 
16. Feszületek az északi temet ben 
17. Értékes sírkeresztek, síremlékek a XIX. századból az északi temet ben 
18. Id s nehézszagú borókák (Juniperus sabina ’Tamariscifolia’) az északi temet ben 
19. Értékes termésk  sírkeresztek a XIX. századból a déli temet ben 

 

1.2. fejezet A település építészeti örökségének térképe 

 
 

 

 

Római katolikus 

templom 

Római katolikus 

kápolna 

Schmidt-kastély 

Evangélikus Templom 

R. katolikus 

plébániaépület 

Helyi védett 

lakóépület 

Premontrei épület 

Kereszt és síremlék 

Községi könyvtár 

Óvoda 

Polgármesteri 

hivatal 

Idősek Otthona 
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1.3. fejezet A helyi értékleltár tartalmi minta 

cím 
 

hrsz 
 

1.  rendeltetés 
 

EOV 
 

leírás 
 

helyszínrajz 
 

átnézeti helyszínrajz 
 

védend  elemek 
 

korrekciós javaslat, 
 

érték jellege 
 

védelem jellege 
 

fénykép 
 

fénykép 
 

 
cím 
 

hrsz 
 

2.  rendeltetés 
 

EOV 
 

leírás 
 

helyszínrajz 
 

átnézeti helyszínrajz 
 

védend  elemek 
 

korrekciós javaslat, 
 

érték jellege 
 

védelem jellege 
 

fénykép 
 

fénykép 
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2. melléklet a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 

2. melléklet A településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke és lehatárolása 

2.1. fejezet A településképi szempontból -  eltér  karakter  - területek jegyzéke és lehatárolása 
(kivonat a Településképi Arculati Kézikönyvb l)  

Történeti településmag 
 
Átalakuló falusias lakóterület 
 
Intézmény  
 
Gazdasági területek  
 
Különleges és zöldterületek 
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2.2. fejezet Küls vat településképi szempontból meghatározó területek – Belterület 

 
 

 

  településképi szempontból 
meghatározó területek  
sajátos építmények elhelyezésére 
nem alkalmas terület! 
 

 belterület 
határa  
 
külterület 
határa 

 egyéb területek   
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Küls vat településképi szempontból nem meghatározó területei - Külterület 

a) Egyéb nem beépített mez gazdasági- és erd terület 
 

 
 
 

 Közigazgatási terület, külterület határa  
Belterület határa 
 

 településképi szempontból nem meghatározó egyéb nem beépített 
mez gazdasági- és erd terülek,  
sajátos építmények elhelyezésére nem alkalmas terület 
 

 településképi szempontból meghatározó területek,  
egyben a sajátos építmények elhelyezésére alkalmas terület 
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2.4. fejezet: Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek területi 
építészeti követelményei 

 

 A B C D E 

1.   MEGHATÁROZÓ ELTÉR  KARAKTER  TERÜLETEK 

2.  KARAKTER 
JELLEMZ K 

T
ör

té
ne

ti
 

te
le

pü
lé

sm
ag

 
te

rü
le

te
 

L
ak

ót
er

ül
et

ek
 

In
té

zm
én

yt
er

ül
et

 

K
ül

ön
le

ge
s 

és
 

zö
ld

te
rü

le
te

k 

3.  
beépítés 
telepítési 
módja 

kialakult és 
oldalhatáron 

álló 

oldalhatáron 
álló 

kialakult,  
szabadonálló 

szabadonálló 

4.  
beépítés 
jellemz  
szintszáma 

fsz, fsz + tt 

5.  kerti 
építmények  

építési helyen belül 
elhelyezhet ek 

- 
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3.melléklet a …. /2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 

3.melléklet 

Iktató szám: …………………………  

3.1. Nyomtatvány 
településképi szakmai konzultáció emlékeztető 

 

Készült: dátum: ...............................     hely:  ............................................................. önkormányzati hivatala 

Jelen vannak:  ..................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Tárgy:  .............................................................................................................................................................  

El adott tervez i javaslatok: ...........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Tervek csatolva:    igen        nem      ...............................................................................................................  

F építész1 / Polgármester1 nyilatkozata 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 

aláírások:  .......................................................................   ...............................................................................  
 ügyfél ügyfél 
 
 .......................................................................................  ................................................................................  
 f építész polgármester 

                                                 
1 Megjegyzés: A fentiekben rögzített nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot további településképi 

eljárások során. 



 

36 

3.melléklet a …. /2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 

Iktató szám: …………………………  

 

3.2. Nyomtatvány 
településképi véleményezési eljárás kérelem 

 

Kérelmez (k) neve: .........................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

lakcíme:  .......................................................................................................................................................... .………………………………………………………………………………………………………………

elérhet sége (telefon és e-mail):  ....................................................................................................................  

Kérelmez  neve, jogcíme (aláhúzandó):      építtet          tulajdonos        tervez          megbízott 

az építési tevékenységgel érintett ingatlan helyrajzi száma:  ..........................................................................  

címe:    …………………………………………………utca…………………………………..hsz. 

Építési tevékenység rövid ismertetése: 

……………………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………….…………………………….………………… .............................  

A kérelem tárgyában korábban született engedélyek, vélemények száma, kelte: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

A benyújtandó építészeti-m szaki tervdokumentáció tartalma: 
 m szaki leírás (és/vagy technológiai leírás) 
 helyszínrajz  

o a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények, 
o a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának ábrázolásával,  
o az érintett közterület adottságainak, berendezéseinek, m tárgyainak és 

növényzetének ábrázolásával  
o a szomszédos építménytet k felülnézeti ábrázolása. 

 az épület m ködését és tömegalakítását meghatározó jellemz  szintek alaprajza,  
 a megértéshez szükséges metszetek, 
 valamennyi homlokzat,  
 utcakép, 
 látványterv vagy modellfotó,  
 fotódokumentáció a tervezési területr l és környezetér l. 

 
….…….....év ………………. hó ………nap 
  
 …………………………………… 
 kérelmez (k) 

3.melléklet a …. /2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 

Iktató szám: …………………………  
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3.3. Nyomtatvány 
településképi bejelentési eljárás kérelem 

Kérelmez (k) neve: .........................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

lakcíme:  .......................................................................................................................................................... .………………………………………………………………………………………………………………

elérhet sége (telefon és e-mail):  ....................................................................................................................  

Kérelmez  neve, jogcíme (aláhúzandó):      építtet          tulajdonos        tervez          megbízott 

az építési tevékenységgel érintett ingatlan helyrajzi száma:  ..........................................................................  

címe:    …………………………………………………utca…………………………………..hsz. 

A kérelmezett tevékenység2 rövid ismertetése: 

……………………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………….…………………………….………………… .............................  

Korábban született engedélyek, vélemények, emlékeztet k száma, kelte (másolatot mellékelni is kell): 

……………………………………………………………………………………………………………… 

A benyújtandó egyszer sített m szaki dokumentáció tartalma: 
 
építési munkákhoz 
 

 m szaki leírás: rendeltetés, forma, anyag, méretek, szín stb. leírással  

 helyszínrajz, alaprajz, a megértéshez szükséges metszetek,  

 homlokzatok, nézetek (színkóddal)  

 utcakép vagy fotó / látványterv vagy fotó,  
reklámelhelyezéshez  m szaki leírás: rendeltetés, forma, anyag, méretek, szín stb. leírással  

 látványterv vagy fénykép  
rendeltetésváltáshoz  tulajdoni lap másolat, alaprajz, küls  fénykép  

 helyszínrajz, üzletnél gépjárm  elhelyezés igazolása  

 üzletnél technológiai leírás  
 
  

….…….....év ………………. hó ………nap 
 
 ………………………………………… 
 kérelmez (k) 

  

                                                 
2
 hatósági engedélyt nem igénylő építési (megnevezve), reklámelhelyezési tevékenységre, és rendeltetésváltozáshoz 



 

38 

FÜGGELÉKEK 
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1.függelék a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 
 

1.függelék  
Településképi Arculati Kézikönyv (külön dokumentálva) 

…./2017. (…………….) önkormányzati határozattal elfogadva   
 

2.függelék a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 
 

2.függelék  
Értékvizsgálat – értékleltár  (külön dokumentálva)  

 
…./2017. (…………….) önkormányzati határozattal elfogadva 
 

 
3.függelék a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 

3.függelék Településképi szempontból kiemelt területek jegyzéke és lehatárolása3 

 

3.1. Régészeti lelőhelyek:  

(VMKH VJH Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - adatszolgáltatása alapján, 2017.) 
 

 
 

3.2. Országosan védett műemlékek: 

                                                 
3 központi adatszolgáltatás alapján készült 

http://tak.lechnerkozpont.hu/system/files_force/csatoltfajlok/2017-01377-4_gic_-_tak_-_adatszolgaltatas.pdf?download=1
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(VMKH VJH Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - adatszolgáltatása alapján, 2017.) 

 

3.3. Településképi szempontból kiemelt területek megnevezése  

(VMKH VJH Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park  
adatszolgáltatása alapján, 2017.) 

               

 

  

http://tak.lechnerkozpont.hu/system/files_force/csatoltfajlok/2017-01377-4_gic_-_tak_-_adatszolgaltatas.pdf?download=1
http://tak.lechnerkozpont.hu/system/files_force/csatoltfajlok/2017-01377-4_gic_-_tak_-_adatszolgaltatas.pdf?download=1
http://tak.lechnerkozpont.hu/system/files_force/csatoltfajlok/2017-01377-4_gic_-_tak_-_adatszolgaltatas.pdf?download=1
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3.4. Településképi szempontból kiemelt területek lehatárolása (térkép 1. 2.) 
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4.függelék a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 
 

4. függelék: Növények telepítéséről, fenntartásáról és egyes fajok ellen való védekezésről 

 

4.1. fejezet: Tájjelleg megtartására alkalmas növényfajok listája  

(új beültetéseknél alkalmazandó!) 
 

FÁK 
Acer campestreMezei juhar 
Acer platanoidesKorai juhar 
Acer pseudoplatanusHegyi juhar 
Acer tataricumTatár juhar 
Aesculus hippocastanum Vadgesztenye 
Alnus glutinosaMézgás éger 
Carpinus betulusGyertyán 
Fraxinus excelsiorMagas k ris 
Juglans regiaKözönséges dió 
Platanus x hispanica Platán 
Prunus amygdalusMandula 
Quercus cerrisCsertölgy 
Quercus roburKocsányos tölgy 
Salix albaFehér f z 
Sophora japonicaJapánakác 
Tilia cordataKislevel  hárs 
Tilia tomentosaEzüsthárs 
 
 
ALACSONY TERMET  FÁK 
Alacsony termet  gyümölcsfák (meggy, 
szilva) 
Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’
Bíborvirágú galagonya 
Pyrus calleryana ’Chanticleer’Kínai körte 
Sorbus borbásiiBorbás-madárberkenye 
Tilia tomentosa ’Bori’Ezüsthárs ’Bori’ fajtája 
 
CSERJÉK 
Berberis vulgarisKözönséges borbolya 
Buxus sempervirensPuszpáng (temet ) 
Cornus masHúsos som 
Cornus sanguineaVeresgy r  som 
Corylus avellanaMogyoró 

Cotinus coggygriaCserszömöce 
Crataegus monogynaEgybibés galagonya 
Juniperus sabina fajtáiNehézszagú boróka 

  
Hibiscus syriacusMályvacserje 
Kerria japonica ’Pleniflora’Boglárkacserje 
Kolkwitzia amabilis Kínai lonc 
Laburnum anagyroidesAranyes  
Ligustrum vulgareVessz s fagyal 
Philadelphus coronariusJezsámen 
Prunus spinosaKökény 
Prunus tenellaTörpemandula 
Spiraea cinerea ’Grefsheim’Hamvas 
gyöngyvessz  
Spiraea vanhoutteiKözönséges gyöngyvessz  
Syringa vulgarisKözönséges orgona 
 
ÉVEL K 
 
Aster sp. szirózsa 
Bergenia cordifoliaSzívlevel  b rlevél 
Calendula officinalisKörömvirág 
Chrysanthemum sp.Krizantém 
Convallaria majalisMájusi gyöngyvirág 
Hemerocallis sp.Sásliliom fajok 
Hosta sp.Árnyékliliom fajok 
Iris germanicaKék n szirom 
Iris pallida ’Variegata’Dalmát n szirom 
Lavandula angustifoliaLevendula 
Rosa sp.Rózsa fajok 
Salvia officinalisOrvosi zsálya 
Sedum sp.Varjúháj fajok 
Sempervivum sp.Kövirózsa fajok 
Yucca filamentosaFürtös pálmaliliom 
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4.2. fejezet: Az idegenhonos inváziós fajok 

betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megel zésér l és kezelésér l szóló 
1143/2014. EU rendelet alapján 
 
A rendelet alapján a tagországok képvisel ib l álló inváziós fajok elleni védelemért felel s 
bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelent  inváziós 
idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szerepl  fajok egyedeire vonatkozó szigorú 
szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe kibocsátani akár 
egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, szállításra, 
kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak. 
 
A listában szerepl  növényfajok: 
 

Magyar név Tudományos név 
Borfa, tengerparti sepr cserje Baccharis halimifolia 
Kaliforniai tündérhínár Cabomba caroliniana 
Vízijácint Eichhornia crassipes 
Perzsa medvetalp Heracleum persicum 
Sosnowsky-medvetalp Heracleum sosnowskyi 
Hévízi gázló Hydrocotyle ranunculoides 
Fodros átokhínár Lagarosiphon major 
Nagyvirágú tóalma Ludwigia grandiflora 
Sárgavirágú tóalma Ludwigia peploides 
Sárga lápbuzogány Lysichiton americanus 
Közönséges süll hínár Myriophyllum aquaticum 
Keser  hamisüröm Parthenium hysterophorus 
Ördögfarok keser f  Persicaria perfoliata 
Kudzu nyílgyökér Pueraria montana var. lobata 

 
Várhatóan 2017-ben az alábbi fajokkal fog b vülni a lista: 
 

Magyar név Tudományos név 
Közönséges selyemkóró Asclepias syriaca 
Vékonylevel  átokhínár Elodea nuttallii 
Bíbor nebáncsvirág Impatiens glandulifera 
Felemáslevel  süll hínár Myriophyllum heterophyllum 
Kaukázusi medvetalp Heracleum mantegazzianum 
Óriásrebarbara Gunnera tinctoria 
Tollborzf  Pennisetum setaceum 
 Alternanthera philoxeroides 
 Microstegium vimineum 
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4.3. fejezet: A NATURA 2000 gyepterületek 

fenntartásának földhasználati szabályairól szóló (269/2007. (X. 18. Korm. rendelet alapján  
  
A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és 
term hely-idegen növényfajoknak tekinthet k, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 
2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk 
visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvéd szer 
kijuttatással. 
 
Az érintett növényfajok: 
 

1. Fásszárú inváziós és term hely-idegen növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

akác Robinia pseudo-acacia 

amerikai k ris Fraxinus americana 

bálványfa Ailanthus altissima 

keskenylevel  ezüstfa Elaeagnus angustifolia 

fekete feny  Pinus nigra 

erdei feny  Pinus silvestris 

gyalogakác Amorpha fruticosa 

kései meggy Prunus serotina 

zöld juhar Acer negundo 

 

2. Lágyszárú inváziós növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

alkörmös Phytolacca americana 
japánkeser f  fajok Fallopia spp. 
kanadai aranyvessz  Solidago canadensis 
magas aranyvessz  Solidago gigantea 
parlagf  Ambrosia artemisifolia 
selyemkóró Asclepias syriaca 
süntök Echinocystis lobata 
 
 

4.4. fejezet: A növényvédelmi tevékenységről  

(kivonata a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletb l) 
 

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termel  köteles védekezni az alábbi 
növények ellen:  

 parlagf  (Ambrosia artemisiifolia),  
 keser  csucsor (Solanum dulcamara),  
 selyemkóró (Asclepias syriaca),  
 aranka fajok (Cuscuta spp.). 
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