
lzsófalva NagykÖzség Önkormányzata Képviselő.testületének 1u2017.(Xl1.28.)
önkormányzati rendelete

a településkép védelméről
(M ődosításokkal egységes szerkezetben)

|..:9t t* NagYkÖzség.Qk9_r$ryzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016.
évi DC(V tÖrvénY (Tvtv ) 12. § (2) bekezdés a) - h) pontjaiban kapoit íelhatalmazás alapján, az Alap-
|'i.ryllt 9z cikk (1) b^.!gl90: a) pontjában, Magyaiorsiag r,etyi önkormányzataiólszóló 2011. évi
CLXXX|X tÖrvónY 13. § (1) bekezdés a) pontjában meghatáiozotifeladatt<örooen .uara, a településfej_
lesztési koncePciÓról,.az integrált településfejlesztési Ótrategiarot és a településrenáózési .rrÉörökó,
Y3|rT'lt egYes telepÜJésrendezési sajátos jogintézményekrot szóló 314t2brz. w. áj Korm. rendelet
[1.) _+e_n § (1) - (10) bekezdéseiben biztosíiott váeményezési jogköróben etlaio szervet< véleményé-
nek kikérésével a következőket rendeliel:
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í. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

í.§
A rendelet célja

(1) A település sajátos településképének védelme és alakítása a
a) helyi építészeti örökség egyedi védelem meghatározásával,
b) településképi szempontból meghatározó terúbtek megállapításával,
c) településképi követelmények meghatározásával,
d) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,
e) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,
0 a telePÜlésképi kÖvetelmények megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények (település_

rendezési kÖtelezések helyrehozatali kötelezettség; településképi véleményezési .'ryá.ár,
telePÜléskéPi bejelentési eljárás, közterület-alakítáÓ, teteptltostepi követelmények: tórületi
és egyedi építészeti követelmény) rogzítésével,

(2) Jelen rendelet mellékletei:
a) 1, meHéklet: Helyi védett egyedi értékek jegyzéke
b) 2. melléklet: Településképileg meghatározÓ-terület térképi lehatárolása

A helyiue2j!l.*.ol,i.
A védett helYi éPÍtészeti Örokség kiemelkedő értékű elemóinek védelme, a külső értékek jellegzetes
karakterének megóvása a jövő számára

a)

b)

3.§
telePÜlésképi szempontból megha tározőterületek kijelö!ésének célja

A telePÜlés és a kÖrnyék arculatát meghatározó építmények együttesének kijelÓÉse, az épített
környezet összefü ggő, azonos karakter:ű részeinek kijeölóse
A terÜlet szerkezetének, telekstruktúrájának, utcavonal vezetésének, beépítésének védelme, a
hagYományt Őző épitészeti arculat megőzése, a jellegzetes telepüiésszerkezet történelmi fo_
lyamatosságának dokumentálása
A kialakult beéPÍtettség, szintszám, anyaghasználat, színhasználat, melléképületek, építmé_
nYek megjelenésének, használatának szabályozása a korszerű építési technológiák mellett

c)



4.§

A rendelet területi hatálya lzsófalva 
'rnrnf.lili:i::i#Pgatási 

területére terjed ki.

É rte l m ező |.n§O. l l.e.O.. r
A rendelet alkalmazásában használt fogalmak jegyzéke és magyarázata:

a) Eredeti állapot: Az eredeti építéskori állapot vagy az a későbbi állapot, amelyet az értékvizsgá-
lat a védelem elrendezósekor védendő értékként határozott meg.

b) Helyivédett egyedi érték: az önkormányzat által helyi védetté nyilvánított helyi jelentőséggel bí-
rÓ épÜlet, építmény, amely a hagyományos településkép és jellemző karaktei megozése célja-
ból, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, művészeti, vagy a haiználati m-oo
szemPontjábóljelentős alkotás. A védett épület, építmény fogalmába beletartozik annak minden
alkotórésze, ideértve a kiegészítő, díszítő elemeket is,

c) Helyiértékvédelmiterületek:
A helyi értékvédelmi terület olyan területi védelem, amely az épített környezet egyes összefüg-
gő részeire, valamint azahhoz kapcsolódó téne, utcára, utcaszakaszra terjed ki, és a megjelÓ-
nésével a telepÜlésrész és a környezete arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak,
és melyeket a Rendelet védetté nyilvánított, A helyi értékvédelmi területi védeiem magába fog-
lalja a településszerkezet, a településkép elemeit, formáit, a jellegzetes építési anyagokat, a tÓ-
rÜlet meghatározó színvilágát, valamint kiterjed a városképijelentőségű közterüleieli felületeire
is. Magába foglalja továbbá az utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, a jellegzetes építési
vonal védelmét is.

d) Védett műtárgy: az önkormányzat által helyi védetté nyilvánított műszaki alkotás, műtárgy, pl.
az emlékmű, szobor, síremlék, utcabútozat, díszkút, kerítés, híd, torony.

e) Településképi szempontból meghatározó terület: jellegzetes, értékes, települési hagyományt
őrző, telepü léskaraktert meg h atározó, lehatárol ható telepü lésrész

0 Településkarakter. az épített és természeti környezet települósképi jellemzőinek összessége,
Így a természetes környezet, a település megjelenése a tájban, a településszerkezet, a jellóg-

. 1e199 
épÜlettípus, a tömegformálás, a homlokzati kialakítás, az anyaghasználat és növényzet.

g) Ertékvizsgálaí: a helyi védelem alá helyezést megalapozó, szakember által kószített történeti,
esztétikái, műszaki vizsgálati munkarész.

h) Reklám: A településkép védelméről szóló 2016, évi LXXIV. tv, (továbbiakban: Tktv)1117. § sze-
rint.

i) Plakát: a gazdasági reklámnak, valamint a választási kampányeszköznek nem minősülő falragasz vagy
felirat, mérettől és hordozóanyagtól füg getlenül.j) Utcabútor, az utasváró, a kioszk, a közművelődési célú hirdetőoszlop és az információs vagy
más célú berendezés

k) lnformációs jelző: az út/utca-mutató szerkezet, útirány-jelző tábla (pl. temetőhöz, telephelyhez).l) SaJáíos építmény: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmÚ- éó enór-
giaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, sajátos technológiájú építmények, amelyek létesíté-
sekor - az építményekre, ópítési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű települósrende-
zési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendelteté-
sű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szük-
Ség.

m) Köztulajdonban álló ingatlan: közterületnek nem minősülő ingatlan, amely a Magyar Állam, a
helyiönkormányzat, a helyiönkormányzat jogiszemélyiséggel rendelkező társulása, fejlesztési



tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása,
kÖltségvetésiszerv vagy kozalapítvány kizárólagos vagy vegyes tulajdonában áll.

n) Magántulajdonban álló ingatlan: olyan ingatlan, amely nem minősül köztulajdonban álló ingat-
lannak vagy közterületnek.

o) Magánterüleí: magántulajdonban álló ingatlan és a köztulajdonban álló ingatlan.
p) Közterület: közhasználatra szolgáló minden állami vagy önkormányzati tulajdonban álló foldte-

rÜlet, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván, ill, a Magyar Állam vagy a helyi ön-
kormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánút

!l. FEJEZET
A HELYI VÉDELEM

2. A helyivédelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

6.§
A helyi védelem feladata

(1) A védelmet igénylő építészeti örökség
a) meghatározása, dokumentálása;
b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása;
c) megőzése, megőriztetése;
d) a lakossággal történő megismertetése.

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése:
a) El kell kerülni minden olyan eseményt, beavatkozást, amely a védett érték pusztulását,

megsemmisülését, vagy karakterének megváltoztatását, általános esztétikai értékcsök-
kenését okozná.

b) A tulajdonos köteles a védett értéket megóvni, karbantartani,

7.§
A helyivédelem alá heIyezés és a védelem megszűnésének szabályai

a) Kezdeményezés: A helyi védelem alá helyezést vagy megszüntetést bármely természetes sze-
mély, szerv ezet a polgármesternél írásban kezdeményezheti,

b) Szakmai e^lőkészítés: A javaslatnak tartalmaznia kell a védendő érték megnevezósét, helyét (ul
ca, szám,hefrajzi szám), tulajdonosát, rövid leírását, tervrajzait, fotóit éja kezdeményeiés'in-
dokolását. A védéshez a hivatal elkészítteti az értékvizsgálatot,
Az értékvizsgálat elkészítéséhez megfelelö jogosultsággal rendelkező szakember által készített
dokumentáció tartalma:
ba) a védendő érték megnevezése és rendeltetése, szükség esetén térképi lehatárolásbb) a védendő érték pontos helye, utca, házszám, helyrajzi szám, épülel, ill. telekrész pon-

tos megjelölésével
bc) a védendő érték leírása, dokumentálása - fotók, felmérési terv

9d) a védetté nyilvánítás indoklása,
c) Erdekeltek: lngatlantulajdonos, haszonélvező, kezelő, használó, kezdeményező.
d) Nyilvánosság biztosítása, tájékoztatás: Hirdetményben közzététel 30 napra, írásbeli észrevéte-

lezés cóljából.
e) Hatósági eljárásokkal kapcsolatos összefüggések: folyamatban lévő hatósági eljárás figyelem-

bevétele szükséges.
f) Védelem megszűnésének feltételei: Helyi védettség megszüntetésére irányuló kérelmet lehet

benyújtani, amennyiben :

fa) műszakilag indokolható



(1)

(2)

fb) életveszély elhárítása miatt
fc) a helyileg védett egyedi értéket magasabb - országos védelmi kategóriába emelték.

g) Nyilvántartás: A helyi védett értékről készült dokumentációt adataival együtt hivatali nyilvántar-
tásba kell venni, melyet a település honlapján szükséges közzétenni.

8.§
Testületi döntésse! összefüggő feladatok

a) A védetté nyilvánítással kapcsolatos javaslatot a partnerségi rendeletben megfogalmazott előírá-
sok szerint partnerségi egyeztetésre kell bocsátani.

b) A partnerségi egyeztetés időtartama alatt a helyi védelmijavaslat és az értékvizsgálat megtekin-
tését a településen biztosítani kell.

c) Előterjesztés: Polgármester terjeszti elő indokolással a képviselő-testület részére, ismertetve a
közzétételre érkezett észrevételeket. A védendő értékről készült dokumentáció (leírás, rajz, fotók)
és az értékvizsgálat az előterjesztés melléklete.
Az előterjesztés tartalma:
ca) a védendő érték megnevezése és rendeltetése, szükség esetén térképi lehatárolásacb) a védendő érték pontos helye, utca, házszám, helyrajziszám, épület, ill. telekrész pon-

tos megjelölésével
cc) a védendő érték leírása, dokumentálása - fotók, felmérési terv
cd) a védetté nyilvánitás indoklása.

d) Döntés: A javasolt érték he|yi védelméről, illetve annak megszüntetéséről a képviselőtestület ren-
deletben dönt.

e) A helyi védelem elrendeléséről vagy megszüntetéséről értesíteni kell a tulajdonost, általa: a ha-
szonélvezőt, a használót, továbbá a kezdeményezőt, azilletékes: állami főépítészt, földhivatalt és
építésügyi hatóságot, valamint a közműszolgáltatókat.

í) Védelem jelölése: A.védetté nyilvánított területet, épületet, építményt, alkotást kis táblával meg kell
jelölni, melyről az Onkormányzat gondoskodik.

g) A helyi védettségre vonatkozó ingatlan-nyilvántartási bejegyzésnek tartalmaznia kell, hogy az in-
gatlan a rendelet alapján helyi védelem alá vont érték, A késedelmes bejegyzés, vagy annak
esetleges elmaradása a védettség fennállásának tényét nem órinti.

3. A helyi egyedivédelem meghatározása

' 9.§
Egyes értékes, hagyományt őrző építészeti arculatú és sajátos megjelenésű építészeti örokség
elemet az önkormányzat helyi védett egyedi értékké nyilvánítja,
A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti értékek jegyzékét a 1, mellékleItarlalmazza,

4. A helyl egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

A helyi egyedi védelem alatt álló Opiterr.tl!,§kséget nem veszélyeztetheti, településképi vagy
műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott védett értéken végzett épitési tevó-
kenység, a használat nem veszélyeztetheti az adott építészeti örökség fennmaradását.
Tulajdonosi kötelezettség:
a) A tulajdonos köteles jókarbantartást végezni, állapotát megóvni. A kötelezettség kiterjed a vé_

dett érték minden alkotóelemére és részletére,
b) A védett érték fenntartását és megőzését elsősorban a rendeltetésüknek megfelelő használat-

tal kell biztosítani,

(1)

(2)



c) A védelem és az építési tevékenység Összefüggései: A korszerűsítéssel, átalakítással, bővítés_sel, részleges bontással nem lehót .-ueoet eÜ"t jerrómzoit, karafÜreimlguártortatni.
d) A védett értéket érintő felújítási, helyreálitasi, s'iinóiesi,'oovitósi ,.gy üártá.i munkálatokatmegkezdeni és végezni, annak rendeltetését megváltoztatni csak az Ónrormanyzati főépítészszakmai ajánlása szerint lehet.
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5, A telePÜ!éskéPi szempontból meghatározó területek megállapítása

(1) A sajátos telepÜléssze,|9r.! 
9 tereol§slarJilii. tájképi elemek és egyéb helyi adottságok alap_ján azÖnkormánYzat a telepÜlésképi s.zempontból ,.gnátaroró területeket állapít meg,(2) lzsÓfalva telePÜlés b,elterületén gl epije|t korn!...iiffiésképi szempontból meghatározó terü_lete az egyedi tájértéket képviselő véoett utcaúép, aztzsó Miklós u. 103-,| 17. általbehatárolt sza_kaszon.

(3) A településképi szempontból meghatározó természetvédelmi terület lehatárolását a rendelet
1 . függeléke tarlalmazza
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6, Álta|ános építészeti kÖvetelmén yek, azilteszkedésre vonatkozó rendelkezések

(1) Az illeszkedés szabályait kell alkalmazni ,'.0.1í':'rendeletben nem szabályozott esetben.(2) llleszkedőnek tekinth ető azépület, amennyiben
a) a környezetéhez igazodik,
b) a település ópítészeti karakterét megőrzi,
c) a meglévő formakultúrát megtartja,
d) léptékhelyes épülettömeget ÓreOményez, és

.^. 9) 9 
környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést alkalmaz.

(3) A. telePulés kÖzigazgatási terÜletén, a hasznáiaton kívüli, romos, felhagyott épület felújítását, bontá_sát az onkormányzat kötelezési eljárás keretében etrenoátnáti
a) a településkóp védelmében,
b) a közbiztonság védelmében,
c) az éle_tet, egészséget, vagyonbiztonságotveszélyeztető állapotok elhárításának érdekében,
d) az épület szomszédjainak védelme érOekeben, uagy 

- --'|

,,, 
r) 

1! 
e.gyT terü letek lerom lásának megakadátyozasá cOtlanOt.

(4) Epitmények elhelyezé:éF|l lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület kialakítására kell törekedni,a zÖldfelÜletek kialakításánál a táji-és.termőhelyi adotts'á"goknak megfelelő nwenyfajok telepíthe_
tők. A telepítésre nem javasolt nöúényfajták felsorólását , ÓilÉii. i-ü"d;iá-Ű;;l mazza.

7, ÉPÍtménYek anyaghasznátatra vonatkozó általános építészeti követelmények

(1) Közterület határán épülő kerítések esetében, "'U
a) a teljesen zárt, tÖmÖr fémlemez kerítés, színtől függetlenül, a közterületek felóli oldalon nem alkalmazha_

tó,



b) teljesen zárt, típus betonkerítés a gazdasági területek kivételével a közterületek felőli oldalon nem alkal-
mazható.

(2) Ú1 Opitmények építése, meglévő épületek héjazatának felújitása, cseróje során nem megengedett a
hullámpala, trapézlemez valamint a bitumenes zsindely alkalmazása.

14.§.
(1) Az egyéb területek - lakó (helyi védelemmel nem érintett és településképi szempontból nem meg-

határozó terület) karakterű - építményei anyaghasználatára vonatkozó egyedi építészeti tiltó ren-
delkezések:
a) Anyag, homlokzat, szín: Az építményeken tilos a hagyományos anyaghasználattól eltérő hom-

lokzatburkolás, és az é|énk, erős homlokzaíi szinezés (telített piros, narancs, kék, lila, zöld szí-
nek)

(2) Az egyéb területek - mezőgazdasági jellegű ipari területek - (helyi védelemmel nem érintett és
településképi szempontból nem meghatározó területek) építményei anyaghasználatára vonatkozó
egyedi építészeti tiltó rendelkezések:
a) Homlokzat, szín: Az építményeken tilos az élénk, erős homlokzali szinezés, (telített piros, na-

rancs, kék, lila, zöld színek) kivéve az építményeken megjelenő céglogókat.

8. A településképi szempontból meghatározó terüIetekre vonatkozó területi és egyedi építészeti
követelmények

í5.§
(1) Kötelező területi építészeti követelmények a kijelölt - hagyományos falusias beépítésű, fokozato-

san átépülő karakterű - településképi szempontból meghatározó területeken:
a) Beépítési mód: A helyi építési .szabályzatszerint, a történelmileg kialakult, jellemzően oldalha_

táron álló beépítési móddal. Ú1 epitesri intézmény esetén adoitságtól függő - a szomszédos
beépítés és a funkciók által meghatározott - beépítési mód alkalmazására kerülhet sor.
aa) A nagyközség egyes telkeinek történeti beépítési módja a településkarakter egyik meg-

határozó eleme. Azokon a telkeken, ahol a telek szélessége lehetővé tette mindkét olda-
lon épület elhelyezését -1 db főépület és melléképület (nyárikonyha) - és ez a beépítés
máig fennmaradt, ott új épület építésénél igény esetén mód van ennek a beépítési mód-
nak a fenntartására.

ab) Melléképület a kialakult állapot szerint, az illeszkedés szabályaira figyelemmel, a szabá-
lyo2ott beépítési módtóleltérő, más beépítési mód is alkalmazható.

b) A magastető

ba) építése egységes, teljes épületegyüttest magába foglaló módon torténhet,
bb) építése esetén önálló álló tetőablak nem építhető, kizárólag a homlokzattal egybeépí-

tett, a homlokzatszélesség 1/3 részét meg nem haladó tetőfelépítmény létesíthető
bc) építése esetén Mansard tető nem engedélyezhető,
bd) építése esetén a tetőszerkezetnek 35-45" között kell lenniük,
be) lapostető nem létesíthető lakóépületek föépülete esetében,

c) Kerti építmények, műtárgyak: a hátsókertben kell elhelyezni.
d) Kerítés-kialakítás: Az utcára jellemző anyagú és arányú, épitett lábazatos, oszlopos kialaki-

tással, vakolt, kő vagy tégla felülettel, a kerítésmezők fém vagy fa-anyagú áttört kivitelben ké-
szüljenek. Lábazati magasságban, ill. teljes magasságban igazodni kell a környezetben lévő
kerítésmagasságokhoz, a teljes magasság max, 2,0 m lehet. Utcai kerítésen 1 db max, 4,0 m-

es gépkocsi behajtó nagykapu, és 1 db max. 1,50 m-es személyi kiskapu nyitható.
e) Cégérek: Utcai homlokzaton a cégérek, cégtáblák elhelyezése a nyílászárók rendszeréhez

igazodóan, összhangban történjen.



(1)

(2)

(3)

€) 1il1O 
terÜleti éPÍtészeti kÖvetelmények a kijelölt - hagyományos falusias beépítésű, fokozatosanátépülő karakterű - településképi siemponinot megnaiároio iertitetet<en :a) Anyag,, színhasználat Épitménye'ken, kerítéjeken tilos a vakolt és festett felületképzéstól el_térŐ, valamint a történelmileg kíalakult világos (szürke, okker, urinr, }áiioijlzínektől eltérőélénk, harsány színek alkalmázása,

b) TÖmegformálás: A kÖzterÜlet felöli oldalon felújítás, átalakítás során a meglévő építmény tö_megkontúrját tilos meghaladni. Ú1 eptitetna , Ó.or.iéáos épületekhá. uá"nii'grrodást figye_lembe kellvenni,
c) HomlokzatkéPzés: A meglévő épületeken tilos átalakítan,i vagy megszüntetni a történelmileg

kialakult homlokzati architektúrát és. homlokzattagolást, iészle"tlépröa]aöozator,at, díszeket.Tilos annak a homlokzati nYÍlásrendnek, nyílásoúta.nr[, megtartása, amely történeti archi_tektúrát szÜntetett meg. Az épületek utcai homlokzatÉjn műszáki nerenoezáiek (riaszró, tv-antenna, parabola) elhelyezése, égéstermék kivezetése tilos.d) ZÖldfelÜletek: Utcai telekhatár előit és a telekhatártot mJrt 3,0 m-en belül tilos tájidegen fásszárú növények, allergén és invazív fajok telepítése.

(3) tKÖtelező terÜleti éPÍtészeti követelmények a kijelölt, természetvédelmi szempontból telepüIés_képet meg ha tározó terü leteken :

a) A mezőgazdasági terÜletek esetében, amennyiben az övezeti előírások lehetővé teszikéPÜlet elhelYe_zését, a tájképvédelem érdekében az épúet takarásáróióónoor1ooni t.rr.
aa) Lejtős terület e9.el9n az épületet a domb aljára keil telepíteni
ab) A rálátás irányából ta.karó-árnyékoló fásítáóáról kell gondoskod n i.b) Az éPÜletek korÜl a természeti téifiozilleszkedő zoiotárritetet kell kialakítanic) A kiszolgáló 

.. 
és technológiái .utakat, parkotOrát racionálisan, a legkevesebb

terÜletfelhasználással kell megoldani. A parkoúk fásítását biztosítani keíl.

(4) Tiltó terÜleti éPÍtészeti kÖvetelmények a kijelölt, természetvédelmi szempontból településképet
meghatározó területeken :

3) Tilos az elaPrózolt Ömegképzés, az összetett bonyolult tetőforma alkalmazásab) Tilos az élénk színű homlokzatiés tetőfedő unyrgót úrrrnálatac) Tilos a tömör, élénk színű fómlemez kerítés eútOse

9. A helyi egyediértékre vonatkozó építészeti követelmények

16.§
Az egyedi védelemben részesített épÜletek telkén, ill. közvetlen környezetében a változtatásokat,
beavatkozásokat, a helYileg védett épület településképi megJeÉnesenbt es érték;i érvényesülésé_
nek kell alárendelni.
A helYileg véd9tt éPÍtészeti értékek megőzése érdekében az eredeti vagy ahhoz közel álló rendel_
lelesl9k megfelelő használatot fenn kell tartani, vagy a közcáú hasznosítást kell biztosítani,
A. Plyivédett egyedi értékre vonatkozó egyedi épíúizeti követelmények:
a) Kótelező követelmények:

aa) A tÖrténelmileg_kialakult tÖmegfo rma, azértéket képviselő homlokzatké pzés, azépítés ko-. rának megfelelő színezés megiartása
ab)A védett éPÜlet bővítése esetén az eredeti.tömegforma, homlokzati kialakítás, utcaképiés

telePÜlésszerkezeti szerep nem változhat és a tjrvezetí b8vítés , ,ÓgbraéÓüi;t
formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban tegyei,

ac) A meglévő tetőforma és a héjazat ányaghasználatának megtartása

'e (s)-(+) bekezdéseket beiktatta az5l2ol8. (v:.22.)ök. rendelet, hatályos 2018. 06. 23-től
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ad)A hiteles nyílászáró-osztás és díszítés megtartása

á:) 
o' eredeti utcai kerítés megtartása, ner)tráiúÜ, új esetén az épülethe z igazodóstílusú

anyaghasználatú kerítés építése
b) Megengedő követelmények:

ba) HelYivédelem alatt álló építményt csak a helyivédettség megszüntetését követően lehetelbontani.
bb) A helYi védelem alatt álló éPÍtmény résztegesen bontható, ha a bontani kívánt építményrészéPÍtészeti értéket nem hordoz..."9.qonÉr, r"ry, védelem alatt álló építmény használataérdekében, a megalapozó építészeti értékek .eÜÍ,n. nélkül történúin áí].c)Tiltó követelmények: i

ca) Tilos a védett éPÜletek eredeti telkének megosztása vagy a szomszédos telekkelösszevonása, telekalakítása,
cb) A helYi védettségŰ éPÍtészeti ö.ro.k9ég jókarbantartása.keretében nem végezhető olyantevékenység, amely a védett építesióti ertek niikái-sérülésével, roncsolásával, továbbá avédett építészeti érték megjebhésének r.guáúoiátásával jár.' ---'-'
cc) Az éPÜlet előtt a kÖzterÜÉien, valamint a"tetken ÓeWl, azépület mélységében tájidegenörökzöld növény telepítése
cd)A magast9tőn 

rym építhető kiugó tömegű tetőfelépítmény, tetőablak
ce) Utcáról látható felületeken (homloksíkonietOreitireLn) gépbszeti, .láktroro., hírközlési,riasztó műszaki berendezés elhelyezése iilos,

Í0, A teljes telePÜlés ellátását biztosító felszínienergiaeltátási és elektronikus hírközlési sajátos
építmények, műtárgyak elhelyezése

(1) Elsősorban alkalmas területek a hírközlési.JÍ;! építmények elhelyezésére;a)A hírközlés műtárgya.(adótorony) a nem véoett kúfterribien helyezhető el.o' 
:';:;rT|an 

alkalmas-ierÜletek , uilLro..nergia-ellátási, közvilágitási, távközlési vezeték elhelye_

a) Ahálózat felszíni vezetése a nem védett külterületen lehetséges.
b) A telePÜléskéPi szemPontból nem megh atározó teóveÚ|nerterületeken törekedni kell a föld fe_. letti légvezetékek egyoldali közös oszlöpsoron urio i,lh.rv.zésére,
c) utak, utcák rekonstrukciója, rozmuvesitese, ,.irarj'úritolása során a vezetókek földkábelesmegoldását meg kell oldani,

(3) Elsősorban nem alkalmas terÜletek az (1) és (2) bekezdésben ismertetett sajátos építmények,műtárgyak elhelyezésére:
a) A településképi szemponlból meghatározó területeken a teljes település ellátását biztosító fel_színi villamosenergia-ellátásiés elekhonikus hírkdrÉ;lsajátos építmények, műtárgyak nem he_lyezhetők el.
b) A helYivédett egYediértékek látványát befolyásoló helyeken fenti sajátos építmények és műtár_gyak nem helyezhetők el.

(4) A csaPadékvíz elvezetésére szolgáló nyílt árokrendszerű felszíni vízelvezetést egy korszerűsítés,útépítés során zárt csapadékvíz-náozatba r<err atepiúni.

11. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

18.§



(1) 
FgYen (nem védett:. nem meghatározó) terület közterületein reklám kizárólag az utcabútozaton(utasvárÓ, kioszk, közművebdési célú hirdetőoszlop es inrorma.io, urgy 1.ná.".élú berendezés) _
meghatározásuk 

.a .10412017.(lV,28. Kormányrendeiet szerint _ helyezheiá ;fi.;, 2,0 m2felületen.(2) A telePÜlés telePüléskéPiszempontból megh'atáro.o t n.lÉten Évő t<özterüÉün e. magánterületen
reklámhordozó és reklám a vonatkoó törvény fivtv. 11/B. § (1) bekezdése, i. melléklete)
rendelkezései szerint nem helyezhető el.

(3) A telePÜléskéPi szemPontból meghatározó terület közterületein és magáningatlanokon reklámhor_
dozó és reklám nem helyezhető el.

(4) 
FgYeU (nem védett, n9m meghatározó) terület közterületein reklám kizárólag az utcabútozaton(utas-várón, hirdetőoszlopon) helyezhetó el max, 2,0 m2t ttt.t.n.

(!) {elzésekre (utca-m utató ra, irány.!1ehő táblára) rekrámót]en n i tilos.(6) ReklámhordozÓk, reklámok elhelyezé:é|9, 
9 

vonattozo jo|szabálytól való eltérési szabályok;
a) Jelentős esemén y (fal unap, teiepü lési évfordu ló) n iroátáse
b) Tájékoztatás (konferencia, falugyűlés) esetén :

Reklám elhelYezhető méret-kikótés nélkülévitizenkét naptári hét időszaka alatt,c) Építési reklámháló esetén:
Reklám elhelYezhető az építési tevékenység időtartama alatt, feltétele az építési napló-
bejegyzés.

(7) A telePÜlés terÜletén, a kÖzterÜleten és a magánterületen elhelyezhető gazdasági célú reklámok
elhelYezésének szabálYait a ,,településkép vOd-elmorőt szóló_törvény remámo1-[Ózzétételével kap_csolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló" 104t2O17.(lv.zg.l kóilányrendelet határozza
meg, aZ ÖnkormánYzatok településszerkezeti tervének irányadb terüÉti nesoroűsa szerint,

12. AzegYéb műszaki berendezésekre vonatkozó telepü!ésképi követelmények

(! Az éPÜlet utcai homlokzatán és tetőfelületén li;U.o.*.oezés kültériegységét eíhelyeznitilos.
|?! Műholdas parabola-antenna az utcaifronton nem helyezhető el.
(3) EPÜlet utcai homloksíkján síkból kiálló közmű-berendázés nem helyezhető el.(4) TelePÜléskéPi szemPontból meghatárol t9ryl9t9n ,rgri tetos epritet esetén, táblás napelem

vagY naPkollektor a településképijelentőségű út felé nóző homlokzaton nem nbiyózhető el.
Í!) NaPelemcserép a tető teljes felüleién alkalriazható, kivéve ueo.tt épületen. '(6) zA telePÜlésen tÖrekednikell a fényszennyezés csökkentésére. A fényszennyezés elkerülését

szolgáló java§latot a rendelet 3. függelékó tarlalmazza.

T E L E p ü L É s K É p I JrE'rlrl'Jr É s I e sz xözö r
13. TelePÜléskép,védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

(1) KÖtelező a szakmai konzultáció rnino.n,.gy:9.[.it.tt bejelentés alapján végezhető építési tevé_kenYség, valamint.a településképi értebÁ'ben meghatáűo e, kieri'ett jeie"ntőségű területeken
végzett éPÍtési tevékenység megkezdése előtt, legyón az építési engeoély'koi.Ür, .gyrr.rű beje_lentés kÖteles, Vag)/ éPÍtési engedély és egyszeű bejeleniés nélkül végezhető építési tevékeny-
ség.

2 
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

lgény esetén a főépítész bármely építési ügyben tájékoztatást és szakmai konzultációt biztosít a
kérelem beérkezésétől számitott 15 napon belül. A szakmai konzultáció során a főépítész javasla-

tot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára.

A szakmai konzultációt és tájékoztatást az önkormányzati főépitész akadályoztatása esetén a pol-
gármester látja el.

A kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges mélységgel kidolgozott vázlatterv szintű terv-
dokumentációt, pontos anyag- és színhasználat megjelölésével.
A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben rögzíteni kell a javaslatokat, és a főépítész
vagy a polgármester nyilatkozatát.
A településképi konzultáció, szakmai tájékoztatás dij- és illetékmentes.

14. A településképi véleményezési eljárás

21.§
Az építési, összevont vagy fennmaradási engedélyhez kötott építési tevékenységet megelőzően a
polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le az önkormányzati főépítész szakmai
álláspontja alapján,
A településképi véleményezési eljárás lefolytatása kötelező ezenkívül:
a) a helyi védett egyedi értéket érintő, és annak szomszédságában torténő - építési engedély

nélkül végezhető vagy egyszerű bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenység esetén is -
minden olyan építési, átalakítási, felújitási, szinezési munkákkal kapcsolatban, melyek a tele-
pülésképet befolyásolják

b) rendeltetéstől függetlenül, a 300 m2 beépített területet meghaladó új épület, építmény esetén.
c) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése esetén, ha a talpazattal együtt magas-

sága meghaladja a 3,0 m-t.

d) 10,0 méternél nagyobb teljes magasságú, önálló antennatartó szerkezet és csatlakozó mű-

tárgy építése esetén,
A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet a rendelet 4s. függeléke
tartalmazza.

15. A településképi véleményezési eljárás részletes szabályai

' 22.§
A kérelmező kérelmét papír alapon adja be, és a véleményezendő dokumentációt elektronikus
formában feltölti az elektronikus tárhelyre (ÉTDR), melyhez hozzáférést biztosít a polgármester

számára.
A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető/ kérelmező nevét, címét, a tervezett épitési tevékenység
helyét, az ingatlan helyrajzi számát.
A kérelemhez csatolni kell az ópítósügyi hatósági eljáráshoz szükséges kidolgozottságú építésze-
ti-műszaki tervdokumentációt.
A településképi véleményezés során vizsgálni kell a településképi követelményeknek való megfele-
lést, tomeg-, héjazat-, anyag-, színhasználatot, homlokzatképzést, a telepítés környezetbe, telepü-
lésképbe való illeszkedését, a helyi építészeti érték védelmének érvényesülését, a közterületet be-

folyásoló burkolat, műtárgy, növényzet, utcabútozat, reklámhordozó, reklám, egyéb műszaki be-

rendezések kialakitását.
A polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét az épitte-

tőnek/ kérelmezőnek, és elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre,

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

(5)
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(6)

{7)

(B)

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, csak az építésügyi hatósági
ügyben hozott döntés ellen lehet fellebbezni.
Ha a polgármester az (5) bekezdésben foglalt határidőn belül nem nyilvánít véleményt, ahozzá4á-
rulását megadottnak kell tekinteni.
A településképi véleményezési eljárás díj- és illetékmentes.

16. A településképi bejelentési eljárás

23.§
Építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységekhez (a3l2t2012, (Xl. B,) Korm, rendelet 1.
melléklet) reklámhordozók elhelyezéséhez és rendeltetésváltozáshoz a polgármester bejelentési
eljárást folytat le.

A településképi bejelentési eljárás lefolytatása kötelező
a) a helyi védett egyedi értéket érintően és annak szomszédsága esetén,
b) a településképi szempontból meghatározó területen történő tevékenység esetén,
c) egyéb területeken a településképet befolyásoló tevékenység esetén

A településképi bejelentési eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet a rendelet 5.1 függeléke
tarhalmazza.

17. A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai

24.§
A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét, címét, a tervezett építési tevékenység reklám-
hordozó elhelyezés vagy rendeltetésváltozás helyét, a telek helyrajziszámát.
A bejelentéshez csatolni kell a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló tervet
és/vagy dokumentumokat.
A településképi bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a tevékenység illeszkedik-e a telepü_
lésképbe, megfelel-e a településképi követelményeknek,
A polgármester az önkormányzati főépítész szakmai álláspontja alapján a bejelentés megérkezé-
sétőlszámított 15 napon belül meghozza a tudomásulvételről, vagy az megtiltásrólszóló döntését,
és írásban közli azta bejelentőnek.
A polgármdster önkormányzati hatósági döntésével szemben az érintett a települési önkormányzat
képviselő-testü letéhez fellebbezhet.
A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.

18. A településképi kötelezési eljárás

25.§
('l) A polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le a településkép védelme érdekében:

a) a kötelező szakmai konzultáció elmulasztása esetén,
b) a településképi véleményezési eljárás elmulasztása esetén,
c) a településképi bejelentési eljárás elmulasztása esetén vagy a bejelentés során meghozott

döntés megszegésekor.
(2) A kötelezési eljárás hivatalból vagy kérelemre, bejelentésre indul, és a polgármester az eljárás

lefolytatása után, szükség esetén településképi kötelezést ad ki a jogsértő állapot 90 napon belüli
megszüntetésére.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

a A számozást módosította az 5/2078. (Vl.22.) ök. rendelet
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19. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

26.§
(1) Amennyiben a kötelezett a kötelezésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, a jogsértő állapot

továbbra is fennmarad, úgy a polgármester pénzbírságot szab ki:

a) első alkalommal 50.000,- Ft pénzbírságot,
b) második alkalommal 100.000,- Ft pénzbírságot.

(2) A polgármester településképi kötelezés formájában az ingatlan tulajdonosát az épület, építmény
vagy annak egy részének felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti,

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a (2) bekezdés szerinti településképi követelmények meg-
szegése vagy végre nem hajtása esetére e magatartás elkövetőjével szemben ,1.000,000,- Ftig
terjedő bírság kiszabását rendelheti el.

(4) A kiszabott és be nem fizetett bírság adó módjára behajtható.

Vl. FEJEZET
öru ronuÁNyzATl rÁuocnrÁsl És öszTöruző REN DszER

19, A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

27.§
Az önkormányzati képviselő{estülete az évenként elfogadásra kerülő költségvetési rendeletóben kiala-
kíthatja a településképi követelmények érvényesítését segítő, támogató és ösztönző rendszerét.

Vll. FEJEZET
zÁnó És ÁruenrTl RENDELKEzÉsEK

21. Hatálybaléptetés

28.§
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

22. Átmeneti rendelkezések

' 29.§
E rendelet előírásait a hatálybalépést követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

23. Hatályon kívül helyezendő rendetkezések

30.§
(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet településképi követelményeket, vala-

mint az épitett örökség védelméről szóló, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének,
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló és a településképi véleményezé-
si, ill, a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati rendeletet
Tktv. 14, § (2) bekezdése értelmében2017. december 31-ig lehet alkalmazni.

(2) E településképi rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyéb önkormányzati rendeletben sze-
replő településképi támogatási és ösztönző rendszert nem lehet alkalmazni,

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a település He[i Építési Szabályzatá-
rólés Szabályozási Tervéről szóló 15/2002lX.17. Ök, rendelet i.§ (2) 1; 10,§ (B); 1a.§ (5) 1; 21.§
(4) (5) (6) (7) (B) (9) részei.
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simon ottó
polgármester

A rendelet kihirdetésre került:

2017, december 2B-án.
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kovácsné sz"alai kriszlin-a i

aljegyző
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jegyző
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Mellék!etek:

A 1412017. (Xll. 28,) önkormányzati rendelet

1. melléklete

A helyi védett egyedi értékek jegyzéke

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés
1. 1124 lzsó Miklós út 60. Református templom
2. 1127 lzsó Miklós út 66, lzsó Miklós Emlékház
3. 1128 lzsó Miklós út Szoborpark

4.
956; 950; 951 ; 949; 945;
946, 944; 943 947,, 94B;
949; 936, 937; 93B; 935

lzsó Miklós út
103-117, Védett utcakép

5. 1143l1 lzsó Miklós út 94. lzsó Miklós szülőházának telke
0. 1 095 Tó út 5. Népi lakóház
7. 629 lzsó Miklós út 255. Római katolikus kápolna

1,4



A 1412017 . (Xll. 28.) önkormányzati rendelet
2. mellékIete

A településképi szempontból meghatározó terület térképi lehatárolása

E
E

].5

l{ll.|Brl3,Bt

b*ltsrü|§i



Teljes közigazgatási terület
++

] l hügleífi§ny8É, í§lu€lő8 br*pltÉ§
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ffit]
ffi
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tr=:::=

ffi
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Ét§püir l§kst8r1J,l§t lÉlBritüs Eü]fiíÉí,ll]l§fisl

tilt§Im,§n3tE,ir$lÉt
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Belterület

16



A 1412017 . (Xll, 28.) önkormányzati rendelet

í. függeléke

A természefuédelemmel érintett terület lehatároIása

l3l §üI]ütZ.jáTÁ§ i H{TÁR
ffin _Fl

{frffiL, :.tl- lL-]ULt l

@l r,lrrt- Ri 2ü]q] TERIjLET
H lJ i[l2l:l llüi .qZ._l l j,_\. iL i]Y
HELY§ZíFl
t{l E l','E LT,i E LE liTű §E f; {_j

T! ft l,-{ É§ IE T l,,rl E G ti RZÉ,q }
T;a ll trT.c-|
| _,\,JLL i i,_l'_.|.

NATURA 2000 TERÜLET: HUAN20005 SZUHA-vöLGy HELySzíN NÉvEN KlHlRDETETT
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thető, inváziós
Magyar név Tudományos név

Borfa, tengerparti seprűcserje Baccharis halimifolia
kaliforniai tündérhínár cabomba caroliniana
Víztlácint Eichhornia crassipes
Pezsa 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 süIlőhínár Myriophyllum aquaticum
keserű hamisüröm Parthenium hysterophorus

0rdögfarok keserűíű Persicaria perfoliata

Kudzu nyílgyökér pueraria montana var. lobata
Közönséges selyemkóró Asclepias syriaca
Vékonylevelű átokhínár Elodea nuttallii

Bíbor nebáncsvirág lmpatiens glandulifera

Felemáslevelű süllőhínár Myriophyllum heterophyllum
Kaukázusi medvetalp Heracleum mantegazzianum
0riásrebarbara Gunnera tinctoria
Tollbozfű pennisetum setaceum

Alternanthera philoxeroides

Alternanthera philoxeroides

A 1412017 . (Xll. 2B.) önkormányzati rendelet
2. függeléke
A nem telepíthető növényfajták felsorolása

Nem

A NATURA 2000 gYePterÜleteken meg kell akadályozni az alábbi,inváziós és termőhelyidegen növény_
fajok megtelepedését és terjedését:

1. Fásszárú inváziós és Ila

Magyar név Tudományos név
akác lobinia pseudo-acacia

amerikai kőris Fraxinus americana

lálványfa Ailanthus altissima

<eskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia

|ekete íenyő ]inus nigra

-.rdeifenyő )inus silvestris

1yalogakác Amorpha íruticosa

kései meggy prunus serotina

zöld juhar \cer negundo

20



Magyar név Tudományos név
alkörmös Phytolacca americana

apánkeserűfű íajok Fallopia spp.

kanadai aranyvessző Solidago canadensis

magas aranyvessző Solidago gigantea

parlagfű \mbrosia artemisifolia

selyemkóró \sclepias syriaca

süntök !chinocystis lobata

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:

A földhasználó és a termeló köteles védekezni az alábbi növények ellen: parlagfű (Ambrosia
artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok
(Cuscuta spp.).

Nem támogatható, könnyen kivaduló
Magyar név Tudományos név

zöld juhar \cer negundo

lálványfa \ilanthus altissima

larlagíű \mbrosia artemisiifolia

1yalogakác Amorpha fruticosa

selyemkóró Asclepias syriaca

ándzsáslevelű őszirózsa Aster lanceolatus

kopasz őszirózsa {ster novi-belgii

íűzlevelű őszirózsa Aster x salignus

kertiseprűfű 3assia scoparia

lyugati ostorfa ]eltis occidentalis

süntök Echinocystis lobata

<eskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia

<anadai átokhínár Elodea canadensis

apánkeserűfű fajok Fallopia spp.

lmerikai kőris =raxinus pennsylvanica

:sicsóka lelianthus tuberosus

parlagi ligetszépe Jenothera biennis

közönséges vadszőlő )arthenocissus inserta

lapadó vadszőlő )arthenocissus quinquefolia

alkörmös )hytolacca americana

<armazsinbogyó )hytolacca esculenta

<éseimeggy prunus serotina

lkác Robinia pseudoacacia

magas kúpvirág Rudbeckia laciniata

kanadai aranyvessző Solidago canadensis

2I



aranyvessző gigantea

A ... ... .,.,...12017 . (... .,. ... ... ... ..) önkormányzati rendelet

3. függeléke

A f énysze n nyezés el ke rü lés ét szol g á l ó szabály ozás javas lata
a LONNE ajánlásokat alapul véve

- El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú

fónyt tartalmaz: Ennek megfelelően 3000K alatti érték javasolt a kültéri világítás színhőmérsékletére.

- A világitótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a íényt oda irányítsa, ahol ana szükség van: Megfelelő

ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk közvetlenül. A megfelelően irányított fény nem jut a gya-

logosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt irányába. A fényeknek

- még a díszvilágítás esetén is - lefelé kell irányulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvetőket,

melyek felfelé sugároznak, el kell kerülni.

- Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet, alacsony intenzitással vilá-

gítsuk meg: Vidéki utakon a 0,3 cd/m2 fénysűrűség elegendő, amely kb. 4 lux megvilágítással elérhe-

lő, EzazEU útvilágításiszabványoknak (EN't3201)megfelelő legalacsonyabb útosztály. Az EU szab-

ványok gyakran sokszor erősebb megvilágítást ajánlanak, mint amijelenleg a legtöbb európai települé-

sen megvalósult.

- lgazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez, Este 10 óra, vagy éjfél után jóval keve-

sebb fényre van szükség, ennek megfelelően az közvilágítás fénye csökkenthető. A megvilágítási szin-

tek akár 50-80%-os csökkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni, ha

nincs arra közvetlen szükség.

A LONNE ajánlások teljes szövege a Magyar Elektrotechnikai Egyesület VilágítástechnikaiTársaságá-

nak honlapján olvasható:

httos://www.vilagitas.oro/index.php?option=com content&view=article&id=514:o%20vjuk-meg-az-

ejszal<at-eqv-nemzetkozi-tt|domanyos-kutatohaloza!aianlasai-a-kul%20teri_vilaqitas-

kaPcsan&catid=50:szakmai-hirek&|temid=8 1 &|anq=hu
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^ 
1412017. (Xll. 28.) önkormányzati rendelet

4. függeIék
A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához szükséges kérelem

lzsófalva Nagyközség Önkormányzata

3741lzsófalva, lzsó Miklós út 64.

Tel: +36-48/566-009

e-mail : polo,hivatal@omail.com

Településképi véleménv iránti kérelem

Alulírott , mint épittető-/ az építtető nevében meghatalmazottként

eljáró felelős tervező*, azzal a kéréssel fordulok lzsófalva Nagyközség Polgármesteréhez, hogy ré-

szemre azalábbi ingatlanra településképivéleményt szíveskedjen kiadni. A véleményezési eljárás le-

folytatásához szükséges adatok:

A terv megnevezé-

se:,.,,..

- A megvalósítani tervezett építmény helye

lzsófalva, (út, házszám).,.....,. ,,,helyrajziszám:

- A településképi véleményíaz alábbi tervezett tevékenységhez kérem:

építmény építése *

építmény bővítése *

épitmény településképet érintő átalakítása -

építmény fennmaradása*

- Építtető/beruházó

(név, cím):

- Felelős tervező

(név, cím, tervezői jogosultság) :

23



(Amennyiben a kérelmet vagy az építészeti-műszaki dokumentációt nem építtető, hanem az általa
megbízott személy (kérelmező: pl.: a felelős tervező) nyújtja be, akkor a közigazgatási és hatóság eljá-
rás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40.§ és 40/A. § szerinti megha-
talmazás csatolása szükséges egy eredeti, aláírt példányban.)

- Szezőijog: Érinti-/ Nem érinti* (Ha érinti, akkor a terv felhasználhatóságáh ozszerzőijogi nyilatkozat
benyújtása szükséges.

A tervezett létesítmény adatai:

- A tervezett építési tevékenység rövid leírása:

- Rendeltetési egységek

megnevezése:

- Rendeltetésiegységek száma (db)

- Rendeltetési egységek nettó: alapterülete (m2):

- Egyéb - tervvel kapcsolatos - lehetséges adat, információ, előzmény kérelemhez csatolása: (tervta-

nácsi, településképi vélemények, hatósági engedélyek, korábbi tervek stb.)

_ Éron

azonosító:

(AláÍrásommal nyilatkozom, hogy az ÉTOR tárhelyre megküldött építészeti-műszaki tervdokumentáció
tartalma megegyezik az e kérelem mellé csatolt papír alapú dokumentáció tartalmával.)

^31412012, 
(Xl,8.) Korm. rendelet szerint a településképi véleményezési eljárás lefolytatásáh ozaué-

leményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljárás_
hoz biztosított elekhonikus tárhelyre feltöltöttem és 2 példányban papíralapon a kérelem részeként be-
nyújtottam, valamint a polgármesternek az elektronikus hozzáféréshez szükséges adatot biztosítottam.

A következő dokumentáció munkarészeket mellékeltem (a megfelelő rész aláhúzandó):

24



a) helyszínrajzielrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása,
terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,

b)telepÜlésképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása
(lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),

c) reklámel helyezés ábrázolása,

d) rendeltetés meghatározása, valamint

e) rovid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésrőlés az építészeti kialakí-
tásról.

lzsófalva,

Az igazolás átvétele: Személyesen történik /Postai úton történik -

a csillaggaljelölt részből a megfelelő aláhúzandó

kérelmező aláírása
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^1412017, 
(Xll. 28.) önkormányzati rendelet

5. függelék
A településképi bejelentés i eljárás lefoIytatásához szü kséges kérelem

lzsófalva Nagyközség Önkormányzata

3741lzsófalva, lzsó Miklós út 64.

Telefon: +36-48/566-009

E-mail: polg.hivatal@qmail.com

Településképi beielentés iránti kérelem

kérelmező neve:

Kérelmező lakcíme, szervezet esetén székhelye:

A kérelemmelérintett ingatlan címe és a telek helyrajziszáma:

A folytatni kívánt építési tevékenység, rendeltetésmódosítás rövid leírása:

Tervező neve, címe:

kérelmező aláírása

telefon:

26



e-mail:

Mellékletek:

1. Műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról (rendeltetésmódosítás esetén különös
tekintettel ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, és üzemeltetéstechnológia jellem-

zőiI; a rendeltetés-módosítás következtében bekövetkező váItozásokat, hatásokat, továbbá a szüksé-
gessé váló járulékos beavatkozásokat. A leírás tarlalmazza az épület ós környezete kölcsönhatásának,

valamint az új használatra való alkalmasság vizsgálatát) ... .,.... pld.

2. Rendeltetésmódosítás esetén tervezői nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az építmény megfelel az
adott rendeltetésváltozást érintő településrendezési, építésügyi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi és
más jogszabályi előírásnak ..,...... pld.

3, Tervdokumentáció (helyszínrajzot, az ingatlanon belülijárműforgalom és parkolóhelyek feltüntetésé-
vel, szükség szerint alaprajzot, homlokzatot, a közterülehől látható felületek változtatását bemutató

tervet, látványtervet, színtervet, fotómontázst) ...,..... pld.

4. Szükség esetén közműszolgáltatóiegyeztetések dokumentumai ,,....... pld.

5. Szü ksóg esetén közútkezelői hozzé4árulás ., .,..... pld.

6. Szükség esetén szakhatósági vélemények, állásfoglalások .., .,.,.. pld.

7, Az üggyelösszefüggésben korábban keletkezett előzményes iratok másolatban ...,...., pld,
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