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Bodrogkisfalud Kdzsdg 0nkorm6nyzatbnak Kdpvisel6testiilete a ,,telepi)ldskdp vddelmdrcil" sz6l6
2016. 6vi LXXN. torvdny 12. $ (2) bekezddsdben meghat6rozott szfirmazekos jogalkot6i
hat6skor6ben, a Magyarorsz6g Alaptorvdnye 32. cikk (l) bekezdds a) pond6ban meg6llapitott 6s a
Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CI-XXXX. tdrv6ny 13. g (l) bekezdds t.
pontj6ban meghat6rozott feladatkordben elj6rva, a ,,telepilldsfejlesztdsi koncepcidrdl, az integrdlt
telepillesfeilesztdsi stratdgidrLl ds a telepilldsrendezdsi eszkoz\lvdl, valamint egyes telepilldsrendizdsi
saidtos iogintdzmdnyellril " sz6lo 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43lA. g (6) bekezd6s c) pontja
szerinti |llamigazgatiisi szervek bevon6s6val, azaz a Borsod-Abafj-Zempl6n Megyei Korm6nyhivatal
Korm6nymegbizoli Kabinet Allami F66pit6sze, a Minisztereln0kJdg - Kultur6lii Oroksdgv6rielemdrt
felel6s Helyettes AllamtitkSrs6ga, a Boriod-Abatj-Zempl|n Megyei Korm6nyhivatal Miskolci J6r6si
Hivatala, az Aggteleki Nemzeti Park lgazgat6s6ga, 6s a Nemzeti M6dia 6s Hirk6zl6si Hat6s6g
v6lemdny6nek kik6rds6vel a kcivetkez6ket rendeli el.

I. FEJEZET
BEVEZET6 NNNINT,KEZf SEK
A rendelet c6lja, hatdlya
1.$ (1)

A

6s 6rtelmez6 rendelkez6sek

rendelet c6lja Bodrogkisfalud Kdzs6g saj6tos telepUl6sk6pdnek t6rsadalmi bevon6s

es

konszenzus 6ltal tortdno vddelme 6s kedvezo alakit6sa
a) a helyi 6pitdszeti cirdks6g teriileti ds egyediv6delem (a tov6bbiakban: helyi v6delem)
meghat6rozSs6val, a v6dett6 nyilv6nit6s a vddelem megsziintet6s szab6lyoz5sdval;
b) telepiil6skdp i szempontb6 I meghat6roz6 terii letek meghat6 r ozhshv al;

c) telepiil6skdpi kovetelmdnyek meghat6roz6s6val;
d) telepiil6sk6p-6rv6nyesit6si eszkozdk szabilly oz6s6val.
(2) A teleptil6skdpi szempontb6l meghat6roz6 teriiletek meg6llapft6s5nak c6lja Bodrogkisfalud kozsdg

toft6nelme sor6n kialakult teleplil6sr6szek 6pitdszeti 6s kornyezeti jellemz6inek megorzese
tov6bbcjrokit6se a vil6gdroks6gi v6detts6gti Tokaj-Hegyalja tort6nelmi borviddk kultfrt6j teriileten.

6s

2.$ (l) A helyivddelern c6lja Bodrogkisfalud teleptil6skdpe 6s tdrtdnelme szempontj6b6lmeghat6roz6,
lragyom6nyt orzo, a kdzdssdgek munk6j6t ds kultfr6j6t tiikdz6, sajdtos megjelendsti lpitdszeti orokseg
kiemell<ed6, telepi.ildskdpet meghat6roz6 6rt6kri elemeinek v6delme, jellegzetes karakterdnek a jdvo
nemzeddkek sz|tn6;ra tortdno meg6v6sa.

(2) A helyi vedelem alatt

6116 dpitdszeti dr6ks6g a nemzeti kdzos kultur6lis
fenntartdsa, vddelmevel osszhangban l6v6 haszn6lata 6s bemutat6sa kdz6rdek.

kincs rdsze,

ezdrt

(3) Tilos a helyivddett 6pit6szeti6roksdg elemeinek vesz6lyeztet6se, rnegrong6l6sa, megsemrnisit6se.
3. $ A rendelet hat6lya Bodrogkisfalud Kdzsdg teljes kozigazgatbsi terillet6re kiterjed.
4. $ A rendelet alkalmaz6s6ban haszn6lt fogalmak j egyzeke 6s magyarhzata:

(1) Telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriilet: a Kdpvisel6-testiilet 6ltal meghatirozott
teriilet, mely mag6ba foglalja a telepiilds jellegzetes 6s hagyom6nylr 6rzo be6pitetts6gdt, dptiletek,
6pitmdnyek egyiittes megjelendsdt, termdszeti kornyezetit.

(2) Helyi 6rt6kv6delmi teriilet: a Kdpi,iselo-testiilet 6ltal v6dette nyilv6nitott utcak6p, az €pitett 6s
t6ji kornyezet osszefiiggo egyiittese, amely a jellegzetes telepi.ildsszerkezet tortdnelmi folyamatoss6gdt
kdpviseli, tov6bb6 jelentos mdrt6kben tal6lhat6ak v6dend6 6rtdkek teriileten. A teleptildsk6p
vddettsdge kite{ed a teleptil6sszerkezetre, a bedpites modra, magdba foglalja az epitett 6s terrn6szetes
kornyezet elemeit egyar6nt, kiiloncjsen az 6ptilethomlokzatokat, sziluctteket, mtit6rgyakat, kozteri.ileti
bfitorzatot 6s burkolatokat, a szelkezetek, fornr6k, anyagoh ds szfnek egytittesdt.
(3) Helyi v6dett egyedi 6rt6k: a Kepvisel6-testtilet 6ltal helyi v6dett6 nyilv6nitott helyijelent6s6ggel
bir6 6ptilet, dpiturdny, amely a hagyom6nyos telepiildskdp 6s jellernz6 karakter rneg6rz6se c6lj6b6l,

tov6bb6 dpitdszeti, telepilldstortdneti, helytdrtdneti, mtiv6szeti, valamint mtiszaki-ipari szernpontb6l,
vagy a haszn6lati m6d szempontj6b6l jelentos alkotfs. A vddeft dpiilet, 6pitm6ny fogahn6ba
beletartozik annak minden alkot6rdsze, idedrtve a kieg6szfto

, diszito elemeket is.
(4) Helyi v6dett miitdrgy: a Kdpviselo-testi.ilet 6ltal helyi v6dett6 nyilv6nitott objektum, mriszaki
alkot6s, mrit6rgy, pl. az emldkmri, szobor, kereszt, siremldk, utcabftorzat, diszktt, keritds, hid, torony.
(5) Helyi egyedi v6delem alatt 6116 6rt6k kirosoddsa: minden olyan esemdny, beavatkoz6s, amely a
v6dett 6rt6k teljes vagy r6szleges megsernmisi.il6s6t, karakter6nek elonytelen megv6lto ztat6i6t,
6

ltal6nos esztdtikai 6rt6kcsokkends6t eredm 6ny ezi.

(6) Eredeti 6llapot: a vddett 6pitm6ny 6pit6sekor fenn6ll6 6llapot vagy egy olyan k6sobbi 6llapot,
melyet az ertekvizsg|lat a v6delem elrendel6sekor vddend6 6rtdkk6nt hat6rozott meg.
(7) Harm6nia 6s egyensfly: a rdszek egybetartozris6nak erzdsdt kelto l6tv6nytulajdons6g.

(8) Ert6kvizsg6lat: a helyi vddelem al6 helyez6st megalapoz6, szakember 6ltal keszitett tofteneti,
esztdtikai, m[iszaki vizs96lati munkardsz.

(9) Helyi egyedi v6delem

megsziintet6s6t al6timaszt6 szakmai v6lem6ny: Epit6sz,
telepiil6sm6rndk, statikus, illetve mtieml6ki szakrn6rndk v6gzeu.s6gii szem6ly, szervezetek 6ltal
k6szitett olyatt szakvizsg6lat, amely a vddelem alatt 6l16 dpi.ilet, 6pitmdny vizsg6latdt kovetoen
reszletezi annak 6llag6ban, esztdtikai megjelendsdben, szerkezetdben vdgbement folyamatokat, 6s
annak eredmdny6t, mely alapj6n a vddelem oka m6r nem 6ll fenn.
(10) Telepiil6sk6pi vizsgdlat: a tervezett 6pitm6ny elhelyezds6vel, 6pitdsdvel dsszeff.iggdsben k6szftett
olyan dokument6ci6, mely a tervezett dpitmdnynek a termdszeti 6s az 6pitett konryezetdhez val6
illeszked6sdt mutatja be szines, perspektivikus megjelenit6ssel fot6dokument6ci6ba illesztve.

(11) Onkorminyzati F66pit6sz: az onkorm6nyzat 6ltal megbizottl alkahnazott

dnkorm6nyzati

(telepi.il6si) 6pit6szm6mdk szakember.
(12) F66pit6szi felel6s: a teriiletileg illet6kes megyei Korm6nyhivatal 6ltal megbizott, Borsod-Abairj-

Zempl6n Megyei Teleptildsrendezdsi ds Epitdszeti-Miiszaki Tervtan6cs ftesobbiekben Vil6goroksegi
Tervtan6cs) Bodrogki sfalud telepti l6sdr1 felel6s 6pitdszrn6rnok tagj a.

II. FEJEZET
HELYI ERTEKVEDELEM
A helyi, a teriileti 6s az egyedi v6delem feladata
5.$ A helyi v6delem feladata
( 1) a

helyi vddelmet igdnylo 6pitdszeti orciksdg
a) meghat6r ozdsa, dokument6l6sa,

b) v6dettd nyilv6nit6sa, nyilv6ntartdsa,
c) meg6rzdse, meg6riztetdse ds a lakoss6ggal tdrtdno megismertet6se.
(2) a v6delem alatt 6116 dpit6szeti 6roksdg, helyi v6dett 6rtdk k6rosod6s6nak megel6zdse, fenntaft6suk,
i lletve megirj ul6suk elosegftdse.

6.$ A megfogalmazott cdlok 6rv6nyesitdse drdekdben Bodrogkisfalud Kozsig 0nkorm6nyzathnak
Kdpviselo-testi.ilete a meg6vando 6pitett drtdkeit helyi v6detts6g al6 helyezi.

(1) A helyi vddettsdg al6 tartozo 6rtdkek felsorol6s6t ds tdrkdpi beazonosft6sdt az

I.

ntelleklet

tartalmazza az altrbbi kateg6ri6k szerint.
a) Helyi v6dett egyedi drt6k

b) Helyi v6dett rniit6rgy

(2) Nem vonhat6 helyi v6delem al6 az orsz6gos mriemldki vddettsdget 6lvez6 dpitrn6nyek, amik
felsoroldsat a 2. figgeldk tartalmazza. A miieml6kek 6s mfieml6ki kr5rnyezettel kapcsolatos elj6r6si
szab6lyokrol magasabbrendii j ogszab6ly rendelkezik.

A helyi v6delem al6 helyez6s, valanrint megsziilrtet6s szabilyai
7.$

(l) A helyi

vddelem al6 helyezds6rdl, vagy annak megsziintetds6rol a Kdpviselo-testi.ilet rendelettel
l. melldklethre& rn6dosit6s6val.
(2) A testiileti dont6ssel osszeftiggo feladatok:
dont jelen rendelet

a) Eftdkvizs gitlat I Ertdkvddelmi dokurnent ircio: a helyi vddelem elrendel6se elott a javasolt
drt6kr6l szakmai el6kdszito anyagot, vizsg6lati dokument6ci6t kell kdsziteni szakember

(megfelel6 jogosults6ggal rendelkez6 6pit€sz, mliv€szettortdn6sz, r6gdsz) bevon6s6val.
b) El6terjesztds: a Polg6rmester terjeszti elo indokl6ssal a KdpviselO-testtitet r6sz6re, ismertetve

a kozzetetelre drkezett dszrevdteleket, Az el6terjesztds metlekletet kdpezi az Ert6kv6delmi
dokument6ci6.
c) Ddntds: ajavasolt 6rtdk helyi v6delmdrol, illetve annak megsziintetdsdrola K6pviselo-testiilet
rendelettel d0nt az onkorm6nyzati Fo6pitdszlfoepiteszi felelds velem6nye ismeretdben. A dontds
el6kdszitdse sor6n - a Kdpviselo-testi.ileti ddntds segit6s6hez - beszerezheto m6g az 6rdekeltek

(6rintett ingatlanok tulajdonosai, drintett helyi, szakmai, t6rsadalmi szervek, egyes1ildsek)
6ll6spontja.

d) Erlesites: a helyi vddelem elrendeldsdrol,

rnegsztintetesdr6l drtesiteni kell a Tulajdonost,
6ltafa: a haszon6lvezot, ahaszn6l6t, tov6bb6 a kezdemdnyezot, mualkot6s eset6n az dl6
alkot6t,

vagy a szerzoijog jogosultj6t, tov6bb6 az illet6kes 6llami foepitesn, ingatlan-nyilv6ntart6st ds
6pitdsi.igyi hat6s6got, a teri.iletileg illetdkes kultur6lis drdks6gv6delmi szakhat6s6got., valamint
a
kdzmtiszo l96ltat6kat.
e) V6delem megjelol6se: a vddettd nyilvdnitott terliletet, 6ptiletet, 6pitm6nyt, mtit6rgyat kis
t6bl6val rneg kell jelolni a helyszinen, melyr6l a Polgdrmesteri Hivatal gondoskodik.

8.$ (1)

A helyi vddelem al6 helyezdsre

b6rmely termdszetes vagy

jogi

szemdly, tov6bb6 jogi
- tezdemeny"ier"

szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezet - a Polg6rmesterhez ir6sban benyrijtott
alapj6n kerijlhet sor.
(2) A kezdem6nyezdsnek tarlalmaznia kell:
a) a vddelemre javasolt drt6k megnevez6s6t, sziiksdg eset6n koriilhat6rol6sSt,
b) pontos hely rnegjeloldsdt (utca, hinszin't, helyrajzi sz6m, 6ptiletresz),
c) a vddendo 6rt6k rovid ismertet6sdt, leir6s6t,
d) a kezdemdnyez6s rovid indokol6s6t,
e) a Tulajdonos ir6sbeli hozzijdrulhsilt.

(3) Nenr kezdem6nyezhet6 helyi vddelem a16 helyez6s6re vonatko zo elj6r6s,
a) ha annak tdrgyftban 6t dven beliil ilyen elj6r6s lefolytat6sra keriilt, kivdve vis-maior |elyzetet,
b) ha a kezdemdnyezes t|rgyiLt drint6 6pit6siigyi hat6s6gi elj6r6s van folyamatban,

c) ha jogeros 6pit6siigyi hat6s6gi engeddllyel 6s

megkezdett jogszerti bejelentds alapj1n
v6gezhet6 6pit6si tev6kenysdggel nem ellentdtes a kezdem6nyezes.
(4) Amennyiben a kezdemdnyez6s hi6nyp6tl6sra szorul ,6s azt a Polg6rmester erre vonatkoz6 felhlv6sa
ellen6re l5 napon beliil a kezderndnyezo nem egdszitiki, a javaslatot a Polg6rmester drderni vizsg6lat
ndlktil elutasitja.

9.$

(l) Az Onkorminyzat a

v6delemre javasolt 6rt6ket a vddettd nyilv6nft6s el6k6szites6nek
rnegindit6sdval egyidejrileg, legfeljebb egydves hatilrozott idotartamra, hatilrozat|val ideiglenes
vddelem al6 helyezheti, ha a v6delemre javasolt 6rt6ket megsemmisiil6s vagy drt6keinel elir:in6se
fenyegeti.

(2) Az ideiglenes v6delem alatt

6116 drtdkekre

a helyi v6delern alatt

6116 drtdkekre vonatkoz6

rendelkezdseket kel I alkalmazn i.

(3) Az ideiglenes vddelern megszrinik a hatlrozatban megjelolt id6tartam eltelt6vel, vagy a helyi
vddelem al6 helyezesrol sz616 rendelet hat6lybal6p6s6vel, illetve az elutasit6sr6l sz6l6 l.tat1rozat

meghozatal6val.

(4) Amennyiben a v6dettd nyilvdnft6s elok6szit6se sor6n meg6llapit6st nyer, hogy a vddettd nyilv6nitds
nem indokolt az ideiglenes egyedi vddelmet meg kell sziintetni.
(5) Az ideiglenes vedelem al6 helyezdsrol 6s annak megsziintetdsdrol az 6rintetteket drtesiteni kell.
10.$ (1) A helyi vddelem megsztintetdsdre bi{nnely termdszetes vagy jogi szem6ly, tov6bb6jogi
szem6lyisdggel nem rendelkezo szervezet- a Polg6rmesterhez ir6sban beny6jtott kezdem6nyezdse
alapjrin keriilhet sor.
(2) A vddelem megsztintetds6re vonatkoz6 kezdem6nyezdsnek tartalmaznia kell:
a) a v6delem al6l torlend6 drt6k/telillet megnevezdsdt, sziiks6g eset6n kori.ilhat6rol6s6t,

b) pontos hely rnegjel6l6sdt (utca, hdzszdn, helyrajzi sz6rn, 6piiletrdsz),
c) a v6delem rnegsziintetdsdnek okait,
d) a vddelem megsztintetdsdt al6t6maszt6 szakmai vdlem6nyt.
(3) A helyi vddelem megszrintet6sdre csak abban az esetben kertilhet sor, ha
a) a v6delemben rdszesiil6 6pit6szeti drt6k k6rosod6sa olyan mdrtdkri, hogy k6rosod6s miiszaki

eszk6zdkkel nem 6llfthat6 helyre, vagy a helyre6llit6s6nak kdltsdg nem

6ll

ar6nyban annak

6rtdk6vel,
b) a vddett6 nyilv6nitott helyi 6rtdk megsemmistil,
c) a v6delem alapj6t k6pez6 drtdkeit helyre6llithatatlanul elveszitette,
d) a vddelemmel 6sszefiigg6 szakmai ism6rveknek m6r nem felel meg,
e) magasabb fokri (mrieml6ki) v6detts6get kap, igy a helyi v6delem az|llami v6delem hat6lyba
lep6s6nek napj 6n ktilcin i nt6zkedds n6lkiil bat|ly 6t veszti,
0 telekoszt6s rdv6n csak az egyik rijonnan kialakul6 telekre esik vddendo drtdk, abban esetben a
m6sik irjonnan kialaku16 telekr6l levehet6 a helyi v6delem.
(4) Helyi v6delem alatt 6l16 6pitm6ny, 6pitm6nyr6szt csak a helyi v6dettsdg megsziintetdsdt kovetoen
lehet lebontani.
(5) A helyi vddelem al6 helyezds megsztjntetesdre ir6nyul6 elj6r6sban egyebekben a helyi vddelem al6
helyez6sre vonatkoz6 eloir6sokat kell alkalmazni,

A helyi v6delem alatt
l1.S

(l) A helyi vddelem al6helyezett

6116

6rt6kek nyilvdntartisa

6rt6kekr6l (a tov6bbiakban: vddett drr6k) a Bodrogkisfalud

Kozseg Onkorm6nyzata nyilv6ntart6st vezet, amelybe b6rki betekinthet.
(2) A nyilvdntartds tarlalm6nak meghat6roz6s6r6l 6s a naprak6sz vezet6s6r6l a Jegyzo gondoskodik.
12.$ (1) A helyi vddettd nyilv6nft6s 6s annak megsziintetdse tdnydt az ingatlan-nyilv6ntart6sba be kell
jegyeztetni.
(2) Az ingatlan-nyi I v6ntart6s i bej egyzdsr6 | a J e gy zo gondoskodik.
(3) A bejegyz6s elmarad6sa a v6dettsdg hat6ly6t nem 6rinti.

Helyi v6delem alatt

6116

6rtdk fenntartdsa

13.$ (l) Helyi vddett 6rt6kek j6 karbantart6sa,6llapotuk meg6v6sa, a Tulajdonos kotelessdge. Ennek
koltsdgei a Tulajdonost terhelik. A helyi vddett 6rtdkek fennmarad6s6nak, megorzdsenek mirdja
elsodlegesen a rendeltet6snek rnegfelelo haszn6lat.
(2) Amennyiben a rendeltetdstol eltdro haszn6lat a helyi vddett 6rtdk 6llag6nak, 6llapot6nak
rornl6s6hoz vagy megsemmisi.il6sdhezvezetne, igy a Polg6rmester telepiil6sk6pi kotelez6s forrn6j6ban
a rendeltet6s szerinti haszn6latra kotelezheti a Tulajdonost,
(3) A vddett drteket drinto 6pitdsi munk6k kivitelezdse elott az dnkorm6nyzati Fodp(t6szlfodpiteszi
felel6s vdlerndnydt kell kdrni, majd azt figyelembe vdve szabad a munk6kat elv6gezni.

III. FEJEZET
TELEPULESKEPI SZEMPONTBOL MEGHATAROZO TERULETEK
Telepiil6sk6pi szempontb6l megh athr oz6 teriiletek meg6llapit6sa
14.$

(i)

Bodrogkisfalud telepi.il6sk6pi szenrpontb6l neghatilroz6 teri.ilete

a

l<ozigazgat6si tertilet

egdsze.

(2) A teriiletrdszekre az adott karakter eloirAsai 6s az 6rintett teriiletekre a helyi 6rt6kv6delmi tertllet
el6ir6sai is vonatkoznak.

(3) Bodrogkisfalud telepi.il6skdpi karakterteriiletei, melyek t6rk6pes 6br6zol6sai a rendelet
me

IId

en tal6lhatoak :
a) T'ort6ne lmi telepti lesrdsz,
kl

etd

b

b) Uj lak6teri.ilet,
c) Ipari teriilet / Vasfrt,

2.

d) Zoldteriilet I Mezogazdas6gi teriilet,
e) Termdszetvddelmi szempontb6l meghat6roz6 teleptildskdpi teriiletek (Natura 2000 terijletek,

Tokaj-Bodrogzug T6jvddelmi Kdrzet, Bodrogszegi V6rhegy Term6szetv6delmi Teri.ilet,
Orsz6gos Okologiai H6l6zat ovezetei 6s t6jk6pvdditri .iuer.t), l5sd az I.
fi)ggeldk t(xk6pi
6b16zol6sait!

IV. FEJEZET
TELEPIILE SKEPI KOVETELMENYEK
Telepiil6sk6pi szem po ntb6l megh athrozf terii letekre vonatkoz6
6ltal6nos 6pit6szeti kiivetelm6nyek
15.$ (1) A telepi.il6skdpi illeszkedds 6rdek6ben fj 6pi.ilet 6pit6se, megldvo dptilet 6talakit6sa sor6n
kiildnos gondot kell forditani a magas szfnvonalfi dpit6szeti megold6sokra) az dpitett ds term6szeti
kornyezet hann6ni6j6ra ds egyensfrlyilra, a humSnus, lakhat6 kdrnyezet biztosit6s6ra.
(2) Az 6ltal6nos eloir6sokt6l val6 eltdrds a konkr6t helyi adotts6gok ds kialakult 6llapotok figyelernbe
vdteldvel adott pozitiv ds egyidejti polg6rmesteri 6s fddpftdszi szakmai v6lemdny eset€n lehets6ges.
(3) A bedpitds telepitds m6dj6t, a tomegkdpzds arilnyait, a jellemzo szintsz6mot a kialakult 6llapothoz,
a vil6goroksdgi hagyom6nyokhoz, a kialakult Sllapothoz, a kdrnyezeti adotts6gokhoz igazitofian, a
helyi 6pit6si szab|lyzat keretein beliil kell meghat6rozni. Eszerint igazodni szi.iks6ges a
a) tetoidomokhoz, azok form6ihoz 6s ir6nyaihoz, tet6hajl6ssz6ghdz,
b) kialakult p6rk6nymagass5gokhoz,
c) tet6fel 6p itm6nyek j e I le gdhez,

m 6ret6 h ez, ar dny

aihoz,

d) homlokzati- 6s tornegar6nyokhoz,

.

e) anyaghaszn|lathoz.

(4) Altal6nos elv6r6s
a) a t6jkarakter megorzdse,

b) az 6pitmenyek trljba illesztdse,
c) a kil6t6s ds r6l6t6sv6delern szempontjainak figyelembe vdtele,
d) a homlokzatok egym6shoz val6 illeszkeddse,
e) az 6pi.iletek kdrnyezeti.ikkel osszhangot mutat6 elhelyezdse,
f) min6s6gi 6s term6szetes anyaghaszn6lat,
g) a harm6ni6t 6s egyensf lyt tiikrdz6, visszafogott szinez6s,
h) a keritdsek osszhangja,
i) az elokertek rendezettsdge,
j) az utcaf6sit6sok utcaszakaszonk6nt val6 osszehangol6sa,
k) a t6jidegen, agressz(veu gyomosft6, invaziv ndv6rryek telepit6sdnek elkertil6se (l6sd a 3.
filgge I d k t6bl6zatait ! )
l) a t6ji hagyom6nyokat tiikrozo ndvdny6llorn6ny i.iltetdse (l6sd a 3. ruelldklet felsorol6s6t!).
(5) A 2. filggeldkben szereplo rdgdszeti lel6helyek, rntiemldkek, 6s miieml6ki komyezet eset6ben a
vonatkoz6 j ogszabdlyok ir6nyad6ak.

(6) A kerti dpftmdnyek, mtit6rgyak, keritesek kialakft6sa esetdn az irdnyad6 a

hagyomAnyos

tomegk6pz6s 6s anyaghaszn|lat (k6, fa, vakolt tdglafal) 6s a visszafogott, term6szetbe illeszkedo
szinvil69.
(7) A kozteri.iletek-kialakit6sakor
a) figyelni kell a koz6rdekre, azon beli.il is a kozlekeddsi biaons6gra,
b) keriilni kell a mag6ndrdek tflsrily6t, ahol s6r0thet a harmonikus egyiittdlds rendje.
(8) Az 6ptiletek 6s 6pitm6nyek, koaerUletek kialakit6sa, minden 6pit6si 6s t6jalak(t6si tevdkenysdg a
telepiil6skdpileg ertdkes 6pitdszeti karakter figyelernbe vdtel6vel, alkalmaz6s6val tort6nhet,
16.S A teleptildskdpbe val6 illeszkedds 6rdekdben

tilos
a) olyan 6pit6si tev6kenysdget folytatni, mely eredm6nyekdnt ldtrejdtt dptilet vagy dpitrn6ny
egdsze vagy annak egy r6sze nem illeszkedik a telepi.ildsi kornyezetbe,

b) olyan haszn6lati tevdkenys6get folytatni, mely sor6n a tetepi.ildsk6pet zavar6 rakt6roz6s (pl.
roncsaut6k, vagy s zen ny ezett any ag t6ro l6sa) tort6n i k.

17. $ A teleptil6skdpileg elt6ro karaktertertiletek eloir6sai:

(l)

Tortdnelmi teleptil6srdszben ds irj lak6teriileten a keritds kialakit6sa
a) A telek utcavonal6n legfeljebb 1,8 m6ter magas kerft6s l6tesfthet6

(a kerit6skapukat

beledrfve).

nem

b)Az utcavonalir kerit6s archaikus anyagri 6s formavil6gf legyen: dttort vdkony l6ckerit6s, t6mor

deszkakerit6s, kov6csoltvas kerit6s, dr6tfonatos kerftds (amennyiben a dr6tfonatok acel
p6lcakeretek kdzdtt vannak, 6s sririi szovdsfiek, fn. Haidekker kerit6s), falazott ko l6bazat felso
resszel (l6ckerit6s, kov6csoltvas vagy dr6tfonatos mezovel), falazott k6 libazatos, k6oszlopos
kerit6s acel vagy fa betdtelemekkel, falazotttomor kokerit6s 6piilhet, de csak 1,5 m6ter rnugurun.
c) A keritds tomdr litbazata kob6l legfeljebb 70 cm,lilbazattal egyi.itr a kerft6s legfeljebb 1,8 m
magas lehet. Falazott tomor kokeritds illetve falazotttcimcjr keritdsl6bazat ki.ildnosen javasolt, ahol
a keritds t6mfal szerepet is betolt.
d) A kerit6skapuk lehetnek: 6ttort v6kony l6ckapu, tcjmor deszk6zott kapu, kov6csoltvas kapu,
dr6tfonatos kapu (amennyiben a dr6tfonatok ac6l p6lcakeretek kozott vannak, 6s silrii szov6sriik,
[n. Haidekker kerit6s), ds ac6l lemezelt kapu (avasolt kov6csoltvas vagy dr6tfonatos mez6kkel
kornbin6lt m6don).
e) Ingatlanonkdnt egy darab, legfeljebb 4,5 m sz6les szem6lyg6pkocsi-behajt6sra alkalmas kapu
helyezheto el. A 12 rn-n6l sz6lesebb ingatlanokon legfeljebb k6t ilyen kapu nyitnatO.
f) A lak6telkek kozotti, koztertilettel nem drintkez6 keritdsszakaszok eiOsovenybol, fonon, vagy
hegesztett dr6th6l6b6l maximum 1,8 m6ter magass6gig rdtesithet6ek
g) Telepi.il6sk6p v6delmi okokb6l a bedpitett belteriileti ingatlanok elkerit6se kotelezo.
h) A keritds telepiil6sk6phez illeszkedo m6don tort6no kialakit6sa, valamint a ker(t6s
karbantart6sa a tu laj donos koteless6ge,

(2) Ipari teriilet / Vas[t esetdn 6s Zoldteriilet lMez6gazdasilgi teri.ilet belteri.ileti helyszilein a kerites
nent lehet nagyt6bl6s fdmlemez- vagy miianyag anyagir. Kerftdsek lehetsdges anyagai: clr6th6l6,
kov6csolt vagy dfszlakatos egyszerii kialakit6ssal, sot6t szfnez6ssel, 6s kfsdro kert6szeti i.iltet6sekkel,
l6c- 6s deszkakeritds, illefve termdsko falazat, amennyiben erre a kornyezetdben p6lda van.
(3) Termdszetv6delmi szempontb6l meghat6r.oz6 telepiil6sk6pi teri.ileteken
a) keritdst ldtesiteni csak vadvddelmi ds kiernelten fontos, vagy veszdlyertetett helyen
vagyonvddelmi okok miatt szabad,
b) a keritds teljesen 6ttort rn6don helyi faanyagokb6l sotdtbarna szfnnel, vagy dr6tfonatb6l
k6sztilhet f6mszinben.

Telepiil6skdpi szem pontb6l megh atilr oz6 teriiletehre
vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti kiivetelm6nyek
18. $ A teleptil6skdpileg eltero karakter-tertiletek eloir6sai:
( 1)

Tortenelmi telepiildsr6szen
a) a tet6fed6s anyaga csak hagyom6nyos natirr, vciros illetve piros egetett agyagcser6p, vagy
6ll6korcos f6mlemez fedds leliet.
b) nagymdretri tetofeldpitrndny, bonyolult formdjri tet6idom kialakft6sa nem megengedett.
c) tetoablak legal6bb 40 m2 tetofeltileterk6nt I db helyezheto el,
d) az 6pi.ilet homlokzati kialakit6sa sor6n erkdly, loclzsa, utcafronti gar6zskapu nem 6pithet6,
e) az 6pi.iletek szinezdse fehdr, pasztell- es floldszinii (tcirtfeh6r, okker, barna, sztirke, 6rnyalatai)
lehet,

l) nyil6sz6ro szinezdse fa hat6sri, vagy

a kornyezetbe illeszked6 hagyom6nyos szinri lehet,
g) a nyil6sz6rokt6l eltdr6 szinti red6ny 6s red6nytok nem 6pithet6 be.

h) hasitott ko alkalmaz6sa l6bazatk6nt, vagy homlokzati diszkdnt, illetve kerit6sn6l

rasaszrtva

nem alkalmazhat6.

i) torn6cos hosszti lak6hiz 6t6pit6se, b6v(t6se esetdn a torn6cnak legfeljebb az utcafrontt6l
sz6rnitott 4. torn6coszlopt6l h6trafeld val6 bedpitdse megengedeft

j)

mell6k6ptiletek tetofedo, homlokzati burkol6anyaga ds szine

szinhaszn6lat6b6l v6lasztand6.

a

fodptilet blrkolat-

6s

k) t6jba illo, helyi okol6giai adotts6goknak megfelel6 tipus0 6s rndretri novdnyzet alkalmaz6sa
sziiksdses.

(2) Uj lak6teitil"t"n
a) a tet6fed6s anyaga csak liagyom6nyos natfr, vdr0s illetve piros dgetett agyagcser6p, vagy
6ll6korcos fdmlemez fed6s lehet.
b) nagymdretii tetofeldpitmdny, bonyolult form6jri tet6idom kialakit6sa nem megengedett.
c) az dptiletek szinez6se feh6r, pasztell- 6s loldszinii (tortfeh6r, okker, bama, sztirke, 6rnyalatai)
lehet,

d)

melldk6ptiletek tet6fedo, homlokzati burkol6anyaga 6s szine

a

fodpiilet burkolar

es

szinhaszn6lat6b6l v6lasztand6.
e) t6jba illo, helyi okol6giai adotts6goknak megfelel6 ndv6nyzet alkahnazdsa sziiks6ges.
(3) Ipari teri.ilet / Vasrit, Zoldteri.ilet I Mezogazdas6gi teriilet eset6n
a) [j be6pites igazodjon a kdrnyezo lak6teriilet, utca, utcaszakasz be6pit6s6hez ds illeszkedjen

6pitdszeti rnegielen6shez (be6pit6s m6dja, el6kert m6rtdke, tomegar6nyok, tet6forma,
hornlokzatkialakit6s, anyaghaszn6lat), illetve ennek hi6ny6ban szabadon6l16 legyen,
b) a tet6fedo anyag natirr, voros illetve piros dgetett agyagcser6p, valamint a teleptil6skdpileg
indokolt esetekben 6ll6korcos ds trapdz fdmlemez fed6anyagok sztirke, bdzs 6s sotetbarna
szin6rnyalatokban megengedettek,

c) az 6ptiletek szinezdse feh6r, tortfeh6r, vagy foldszinti, pasztellszinii homlokzat,

vagy

term6szetes burkol6anyagok haszn6lata sziiksdges,
d) a nyil6sz6ro termdszetes, tratfir fa erezetii, vagy a komyezetbe illeszked6 hagyom6nyos szfnri
lehet,

e) a t6jba ill6, helyi 6kol6giai adotts6goknak megfelelo nov6nyzet alkalmazitsa keritdsek 6s
6pi.iletek ment6n el6irt.
(4) Zoldtertilet / Mezogazdas6gi belteriileten ds a termdszetvddelmi szempontb6l meghat6roz6
telepi.il6sk6p i teriileteken
a) a t6jban messzirol feltfino, abban domin6l6, idegen megjelendsri 6ptilet nem dpitheto,
b) a bedpit6s igazodjon a telepiilds teri.iletdn kialakult hagyom6nyos tomeg- 6s
anyaghaszn6latitoz, epftdszeti megj elen6shez,
b) a tet6k fo idoma magastet6s kialakft6st6l nem t6rhet el, tetodolds 30-45 fok kozott lehet,
c) a tet6fed6s sik feliiletti ker6mia vagy sotdtbarna cser6p, ds a tetofeli.ilet legfeljebb 30%-hig
6ll6korcos f6mlemez fed6s lehet,
d) a kozteri.iletrol 16tsz6 homlokzaton a fehdr, tortfehdr, sztirke, vagy foldszinti vakolat 6s
termdszetes anyagok jelenhetnek meg,

e) az

dpi.ileteket elhelyezdsdn6l nagyrn6rt6kti terepalakit6s (nagy bev6g6s, feltdltds) nern

lehetsdges.

f)

ldtesitendo magasles cdlj6ra szolg6l6 6pitm6nyek szerkezete, vagy kiils6 burkolata csak a
teri.ileten el6fordul6 termdszetes dpit6anyagokb6l (k6, fa) kdszitheto. Ezen dpftm6nyeket egydb
celra felhaszn6lni, m6s funkci6val kiegdsziteni nem szabad. Alapteri.ilete legfeljebb 4x4rn leliet.
g) a z6ldfeli.iletek kialakit6sa a termdszetes ndv6nyzethez illeszked6en, a helyi okol6giai
adotts69oknak megfeleloen tdrt6nhet.
19.S (l) Az dpiilet szdless6gi ds hosszanti mdretei, azok arhnyai a hagyom6nyos 6pitett kdrnyezetre
jellemz6 6llapothoz igazodjanak. A megl6v6 rossz p6lda, ahol p6ld6ultrilzottan nagy feszt6vot fednek
egybefiigg6en, nem ir6nymutat6. A kialakult telekoszt5shoz ar6nyosan igazod6 legyen az 6pi.ilet
m6retez6se.

(2) Az 6piilet, dpiiletbovitds hely6t, tomeg6t 6s annak arlnyait a hagyorn6nyos bedpitesi form6hoz
igazod6arr hatilrozzftk rneg. A rnegldvo rossz pdlda, ahol pdld6ul nem tartott6k be a Rendezdsi Tervben
el6irt epitdsi helyet, nern ir6nymutat6.

(3)

Lako6pi.ilet 6pit6sekor, vagyr rnegl6v6 tet6idorn 6t6pit6sekor az 6piiletek rnagastet6vel
alakitand6ak ki.
a) A kozsdg teri.ilet6n lak6dpiileteket lapos tetosen nem szabad dpiteni. A f'6 tetoidom 35-45fok
kozd es6 hajl6ssal magastet6s legyen, egyedtil a kisebb m6retti el6tet6k tetohajl6s6nSl
nregengedeft az alacsonyabb dol6sszog.

b) Az

fj

dpi.ileteket a mind a tdrtdnelnri telepi.ildsrdszeken, mind az 0j lak6teri.ileteken a
hagyorn6nyos kdrnyezetbe illesztve, azokkal hannoniz6lva szabad elhelyezni.
c) A megl6v6 6piiletek kozd 6piilo fj h6zaknak hasonl6 tet6form6val 6s tetohajl6sszoggel kell
6pi.ilnii.ik. A tirl magas illetve a tril alacsony hajl6sszdgii tetovel rendelkezo 6ptiletek nem
illeszkednek az utcak6pbe.

d) A nyugodt, nagy tet6idom rendet vhg a h6zon, az

egys€ges ereszmagass6gokkal ad

harmonikus osszkdpet.
e) A tirls6gosan tordelt 6s manz6rd tet6 kialakit6s nem lehetsdges.

(4) Az fj €plletek telepitds6n€1, a megldvok 6tdpitdsdndl figyelemmel kell lenni a termdszeti zoldbe
oltozott, harmonikus kialakitSsra,
a) A borviddki

f6 kdzleked6si tengely, a 37-es fottr6l j6l

lSthat6 telepiil6srdszeken kiemelten

fontos a takar6 ndvdnyzet jelenldte.

b) A telepiildsre jellemzo sok gondozott zdldfeliilet a lak66piiletek kdriil meg6rzendoek, [jabb
epit6si tevekenys6gndl kialakitand6ak,
c) A vizfeliiletek tiszt6n tart6sa, a vfzpartok gondoz6sa teleptil6skdpet meghat6roz6 kdzdrdek,
(5) A vil6gdrdks6gi vddelem rniatt minden megl6vo 6s tervezett jelentosebb tcimegii mezogazdas6gi,

ipari 6pitmdny melld v6donovdnyzet, vdd6fasor tervezdse 6s telepitdse sziiks6ges az

al6bbi

teleptileskdpi szempontok szerint:

a) lehetoleg h6romszintes, de minimum kdtszintes zolds6v i.iltet6se tort6njen l6w6nyv6delem
miatt a telepiildskdpileg zavar6 (tfl nagy, tfil magas, tril csillog6, tfl szines stb.) 6pit6szeti
tomegek kore,

b)

alacsonyabb 6pitdszeti minosdg vagy kev6sb6 eszt6tikus megjelends m6rs6kl6sdre (a
haszn6latb6l eredo elkoszol6d6s, vagy mtiszakilag leromlott 6llapot, stb. eset6n) kertdszeti
eszkdzcikkel a szliks6ges mdrtdkben takar6 zdldfeliiletet telepitsenek.
(6) A bedpft6sre nem sz6nt teriileteken az al6bbi szempontrendszer kiilonosen fontos a t6jkarakter
me96rz6s66rt.:
a) Epiiletek, 6pitmdnyek telken beli.il rendezett, szabadon 6l16 6pit6si m6dban helyezendoek el.
b) Technol6giai szempontb6l indokolt magas 6pitm6nyeket els6sorban dsszevontan, csoportos
m6don sztiksdges elhelyezni.

c) Az ipari funkci6j0 6pi.iletek esetdn azegyszeri ipari form6k alkalmaz6sa az elsodleges, ezell
beltil a nagy feszt6vfi ipari csarnokszerkezet 6s a f6lnyeregtet6s kialakit6sri egyedi szerkezet is
epitheto minimum 30fokos tet6idom alkalmazAs6val.

d) Az irjonnan kialakit6sra keriilo termelo, t6rol6 6s 6llattart6
tomegar6nyokkal

dpiiletelcet hagyorn6nyos

kell kialakitani. Ett6l eltdrni csak technol6gi6val igazolt rn6don 6s esetben

lehetsdges.

e) A szdlvedelem ds a t6ji l6w6nyvddelem bi*osit6sa 6rdek6ben intenziv fasit6s sziiks6ges a
19.$ (5) bekezdds6ben leirtak szerint
f) T6jkdpet zavaro dpitmdnynek sz6mitanak, ez6rt itt nem helyezhetok el azok az dpitmdnyek,
melyek a t6j jelleg6hez kdpest erosen rnodern, technokrata karakteniek.
g) Az 6pi.iletek anyaghaszrt6lata els6sorban falazott-r,akolt 6s a helyben tal6lhat6 tern.rdsk6 ds fa
l6tsz6 szerkezetti legyen.

h) Az 6piiletek homlokzata elsosorban vil6gos, pasztellszinez6sii lehet. T6jidegen szinezdsnek
min6siilnek az elenk (pl. a pink, a lila, a k6k), a neon szinek, a csillan6 feltiletek.
i) Terrndszetvddelmi szempontb6l meghat6roz6 telepiil6skdpi teri.ileteken a fdnyszennyez6s
m6rtdkdt rninimaliz6lni kell, az is csak meleg fehdr, 3000K alatti szinhorn6rs6klettel, 4lux
f6nyerovel tort6nhet.

Epitm6nyek anyaghasznilatira vonatkoz6 6lta16rros 6pit6szeti kiivetelm6nyek
20.$ (l) F6dptiletek, dpitrndnyek tetoszerkezete a telepi.ildsen nern fedhet6k ds nem [jithat6k fel
hull6mpala, mrianyag hull6m-, trapezlemez, azbesztlemez, azbesrtpala, valamint bitumenes lemez
alkalmazds6val.
(2) Lak66pi.lleten, keritdsen trap6zlemez, mtianyag burkolat 6s hull6mpala nem alkalmazhato.

(3) Tet6fed6sre egy tetofeliileten csak egyazon anyagfi, szinti, mint6jf fedds alkalmazhat6, egyedtil
kis feltiletri el6teton elfogadhat6 a hagyom6nyos 6ll6korcos fdmlemezfedds,

a

(4) A tet6fedo anyagok koz'jJ az dl6nk (pl. piros, kdk, lila, zdld, fehdr, s6rga) szinek nem
alkahnazhat6ak.

(5) Homlokzatok burkol6s6ra ds a tetoszerkezet hdjazatakdnt csillog6, ttikr6z6do feltiletek

nem

alkalmazhat6ak.
21.$ Mind a homlokzatn6l, mind pedig a l6bazatn6l kovesstik a term6szetes anyaghasznillatot: vakolt
t6gla falak, term6szetes helyi k6 haszn6lat6t.
a) Minden esetben torekedjtink a hagyom6nyosan falazott term6sko feliiletek k6szit6sdre, hogy
helyi saj6ts6got mutasson az 6piiletiink karaktere.

b) Keriiljtik az egyenes v6g6sri, feliiletcsiszolt, vagy a
a

I

kal rn az6s6t. L6b azatokat

8

-I0cm

csempeszerrien ragasztott k6lapka

vastag el6falazatk|nt k6szits iik.

22.$ (1) Kdztertiletrol l6that6 homlokzatok szinez6sdhez els6sorban feh6r illetve pasztell 6rnyalatir
szineket kell alkalmazni.

(2)

Epitmdnyek 6tszinezdsekor nem alkalmazhat6

az dpitmdny

eg6szdnek szinezds6vel

6s

anyaglraszn6f at6val, valamint a szomsz6dos 6piiletekkel 6s az utcakdppel nem harmon iz6lo szinezes.

(3) A homlokzat szinezds6t a teriJleten l6v6 vddett 6pi.iletekkel osszhangban kell elv6gezni. A t6rt6neti
telepiildsr6szen ktilonosen hangsirlyos, hogy a megl6v6 dpiiletek szfnvil6g6hoz illeszkedo irj 6pilletek
6pit6se engedelyezheto.

(4) A telepill6skdpi szempontb6l esetleges szomszddos rossz szinvil6gir p6lda nem ir6nymutat6.
(5) A kiils6 homlokzatok szfnezdsdt 6pUletenkdnt egysdges koncepci6 alapj6n szi.iksdges elvdgezni
beledrtve a hat6rol6 keritdsek szinez6sdt is. A homlokzatokon egysdges szinezdst kell alkalmazni ds
tilos rikit6, f6nyes hat6sir szfneket alkalmazni.
(6) Ut6lagos hoszigetel6s kivitelezdse sor6n a hagyom6nyos homlokzatdiszftdsek rnegorzdsdt ds
helyredllit6s6t szem el6tt kell tartani.

23.$

(l)

Homlokzatok kialakit6sa sor6n

a

rendezett telepi.il6sk6p 6rdek6ben torekedni

kell

a

nyil6sz6r6k m6ret 6s oszt6srendszerdnek osszehangolt tervez6s6re.
(2) Fohomlokzatokon a nyililszhrok hagyom6nyos ar6nyrendszere 6l16 form6tum.

(3) Az utcafrontr6l j6l l6that6 ablakok

6rnydkol6sa, sdt6titdse hagyom6nyos

rol6k,

spalett6k

alkalmaz6s6val tortdnj 6k.

Helyi v6delemmel 6rintett 6rt6kekre vonatkoz6 kiivetelm6nyek
24.$ (1) Helyi v6dett egyedi drt6k (6pi.ilet,6p(trndny) minden eredeti homlokzati alkot6rdsze vdden,
ide6rtve a hozzh tartozo kiegdszito, kiils6 6s bels6 diszelemeket is, valamint esetenk6nt a haszn6lat
m6dj6t is.

(2) A reszleges helyi vedeletn alatt 6llo dpitrndny valamely r6sze, rdszlete vagy jellemzo karaktereleme
vedett.

(3) Helyi vddett miitdrgy minden eredeti alkot6r6sze vddett, ide6rWe a hozzh tartoz6 kiegdszito,
diszelemeket is.

(4) Helyi 6rtekvddelmi tertileten a bedpitesi ttt6d, az utca feloli dpit6si vonal, a hagyom6nyos
az utcai homlokzatmagass6g, a tetoidom, a tetogerinc ir6nya, az utcai
homlokzat architektrlr6ja, az utcai hornlokzat nyil6srendje 6s nyfl6sz6r6inak ardnya, a torn6c

tomegalakit5s ar6nyai,

kialakit6sa, mint kalakterelernek v6dettek.

25.$ Helyi vddettsdgii 6pitdszeti Oroksdg korszeltisit6se, bovftdse (hozzdepites vagy r6epites),

es

ki.ilonosen 16szleges bontSsa eset6n

a) a

v6dett 6piiletet kdtelezo hagyom6nyos 6pitdszeti tomegiikben be6pit6si m6d,

tomegar6nyok, tetoforrna, tetohajlilsszdg homlokzati jellegzetess6gek, nyil6sz6r6 ar6ny
oszt6srend - megorizni,
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b) a vddett dpiiletet kiz6r6lag irgy lehet dtalakitani, hogy az dpUlet jellege, hornlokzati
kialakit6sa, utcakdpi szercpe ne v|ltozzotr - az 6talakit6snak az dptilet vddett rdszeivel,
e l, anyagh aszn|latbv al o sszhan gban ke I I I enn i e,
kdzteri.iletrol l6that6 homlokzatainak rdszleges szinez6ssel t6rt6n6 felirjit6sa nem

formak6pzdsdv

c)

megengedett,

d) homlokzati burkolatokat, diszitoelerneket, tagozatokat meg kell tartani, illetve

lehetosdg

szerint hiteles dokumentumok alapj6n vissza kell 6llftani,
e) helyi egyedi vddelemmel 6rintett 6pitm6ny nyil6sz6r6inak fehijft6sa vagy cser6je esetdn meg
kell tartani anyilflszdro eredeti bedpitdsi sikj6t, oszt6s6t, anyaght, szin6t, ar6nyait,
I a v6dett 6piilet homlokzat6n mtianyag nyililszhro, szekcion6lt gar6zskapu, red6nytok,
g6p6szeti berendezds, klimaberendezds, l6tsz6 vezet6kel6s, szerelt k6m6ny nem helyezhet6 el,
g) utc6r6l l6that6 tet6feli.ileten napelem nem helyezhet6 el,
h) a v6dett 6pitm6nyen az utc6t6l mdrve l0 mdteles t6vols6gon tfil 6s az utcakdpi l6w6nyt nem
zavar6an helyezhet6 el antenna vagy hirkozl6si egys6g,
i) v6dett ingatlanon hirdetds, rekl6m nem helyezhet6 el, csak c6gt6bla, c6g6r a hagyom6nyos
arculati m6dokon,

j) a vddett dptilet

bels6 6talak(t6sakor, korszerfisitdsekor a belso vddett drtdkeket (pl,

l6pcs6korl6t) meg kell orizni,
k) alaprajzi m6dosit6s a jellemz6 hornlokzati nyililszbro kioszt6s figyelembev6tel6vel tdrtdnhet.
l) vddett 6ptilet ki.ilso hoszigetel6se csak abban az esetben engedheto, ha az dpiilet ar6nyai es
reszletei nem v6ltoznak meg,
rn) l6bazat 6s trfunfal dpitdse termdszetes k6b6l, vagy termdszetes ko elofalazattal kdsziiljon,
n) mag6nteri.ileti parkol6s csak az ingatlan rendeltet6si egys6geinel< m6retdhez sziikseges
m6rtdkben tortdnhet - lehetolee az utchrol nem l6that6 telekrdszeken.

Rekl6mhorOor6j."u vonatkoz6 telepiil6sk6pi kiivetelm6nyek

(l) Bodrogkisfalud kdztertiletein a rekldmhordoz6k az utcak6phez illoen, szolid m6don
helyezhet6ek el.
(2) A koz6rdekii rekl6mfeltileten mindenkicsak kdz6rdekti inform6ciok kozz6t6tel6re jogosult.
(3) Idegen nyelvri feliratok esetdn annak magyar nyelvri fordit6sa a rekl6rnfeltileten kotelezo.
(4) Bodrogkisfalud kozigazgal|si teriiletdn tiltott valamennyi e rendeletben ds a telepiildskdp
v6delmerol sz6l6 tcjrv6ny rekl6rnok kozzdtetelevel kapcsolatos rendelkezdseinek vdgrehajt6s6r6l sz616
10412017. (lV. 28.) Kolm. rendeletbert tiltott vagy nem szab6lyozott rekldntklzzetetele.
26.$

27.$ (1) Hirdet6si c6lir berendezes a megldvo dpitett ds termdszetes komyezetbe, a telepiildskdpbe
illeszkedoen csak irgy helyezheto el, hogy az ne akadllyozza a kozteri.iletek 6s a szomszddos
ingatlarrok rendeltetdsszerthaszn6lat6t, valamint ne s6rtse a szomsz6dok jogait 6s torvdnyes erdekeit,
ne okozzon kozlekeddsi vesz6lvhelvzetet.

(2) Epi.iletek tetozet6n rettamfeltiti nem alakithat6 ki.
(3) Az 6ptilet teljes homlokzat|t drinto 6talakft6s, fehijit6s eset6n az e rendeletnek nem megfelelo
cdgert, cdgt6bl6t, cdgfeliratot el kell t6volitani.
(4) A hirdetdsi cdtfi berendezds tulajdonosa koteles gondoskodni annak rendszeres karbantart6sdr6l,
valamint arr6l, hogy a berendez6s ne okozzon kirt az 6ltala drintett ldtesitm6nyben 6s annak
rendeltetdsszerri haszn6latdt ne korliltozza.
28.$ (1) Epi.ilet homlokzat6n cdgdr az dpiilet homlokzati sikj6ra csak merolegesen, c6gt6bla az 6ptilet
homlokzati sfkj6val csak p6rhuzamosan, a homlokzati sikb6l ki nern fordulva helyezheto el.
(2) Cdgdr hornlokzatra meroleges feliilete nen haladhatja rneg az 1,0 rr6gyzetm6tert.

(3) A cdg6rek. c6gt6bl6k tart6-, illetve hordoz6 szerkezeteit, tov6bb6 a c6gfeliratokat rigy kell
kialakitani, hogy

a)

azok mdrete, aranya, anyaga szerveseu illeszkedjen az 6rintett 6ptilet epitdszeti
rnegold6saihoz, a homlokzat megl6v6 vagy tervezett vizszintes ds fiiggoleges tagol6s6hoz, a
nyil6sz6r6k kioszt6s6ho z, azok ritrnus6hoz,
b) nyil6sz6r6t, 6pliletdiszt, diszito tagozatot ne takarjon el.
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29.$

(l) A telepiildsen 6ri6splak6t, 6pitdsi

rekldmh6l6, fenyrekl6m, zajrekl6m nem helyezheto el.
(2) Cd$elzds, hirdeto-berendezds csak frgy helyezheto el, hogy' a kozriti kozlskedds iirszerelvdny6t ne
6rintse. Vihlgit6 berendezdsek kiz616lag a kdzleked6sbiztons6gi szab6lyok betart6sa mellett
helyezhetok el.
(3) A kdzdrdekri molin6 es a kozteri.ilet lo16 nyf16 6rnydkol6 berendezds kivdtel6vel molin6, ponyva
vagy h6l6 rekl6mhordo z6kdnt, rekl 6mhordo z6t tart6 berendezdsk6nt nem alkalmazhat6
(4) Vil16dz6, k6pr6z6st okoz6 vagy fut6 fenyii vil6git6s a rekl6mfeltiletek mel16 sem tehetoek.

Elt6r6s a reldimok elhelyez6s6re vonatkoz6 szabdlyokt6l

A Polg6rmester jelentosnek minositett esem6nyr6l val6 tbjekoztatils drdekdben, a jelentosnek
min6sitett esemdny idotartam6ra, legfeljebb azonban valamennyijelent6s esemdny eset6n, egyi.ittesen
napt6ri 6vente tizenkdt h6t id6tartamra a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint teleptil6sk6pi bejelentdsi
eljAr6sban eltdrdst enged6lyezhet a rekl6m k6zz6tevoje sz6m6ra.
(2) A Polg6rmester ddntdse nem p6tolja, illetve helyettesiti a rekl6m kozzdt6tel{hez sziiks6ges,
jogszab6lyban eloirt egydb hat6s6gi engeddlyeket, melyeknek a beszerz6se a rekl6m
k6zz6tev6i6nek
30.$ (1)

feladata.

(3) A rekl6m kdzzdtevoje az eltdr6st a teleptl6skdpi bejelent6si elj6r6s lefolytat6s6ra ir6nyul6 ir6sbeli
k6relm6vel kezdem6nvezheti.
E

gyes saj 6tos 6pitm6nyek,

m

iitf rgyak el h elyez6se

31.S (1) Kozmti-ldtesitmdnyek, ide drwe a nyomvonalas ldtesitm6nyek 6s a kapcsol6d6 mrit6rgyaik
elhelyezds6ndl figyelemrnel kelI lenni a telepi.il6sk6pi megjelendsre.
(2) Az 6j kozmtivezetdkek ldtesitdse, rnegldvo kdzmrivezet6kek m6s nyomvonah.a t6rt6no 6thelyez6se,
nyomvonal6nak meghosszabbft6sa - jogszab6ly elt6ro rendelkez6se hi6ny6ban - terepszini alatti

elhelyezdssel tdrtdnhet, kiv6ve az 6nkorm6nyzati beruhSz6sban megval6sul6 kcizbiaons69i
berendez6sekhez (tdrfigyelo kamer6khoz), valamint a sz6less6vri internet biaosit6sdhoz szijkseses
vezet6kek rejtett nyomvonal6t.
(3) A kozdp-, a kisfesztiltsdgir ero6witeli ds kozvil6git6si h6l6zatokat, illetve a vezetdkes elektronikus
hirkozl6si lt|lozat nyomvonalas l6tesitmdnyeinek korszeriisit6sekor a vezet6kek foldalatti elhelyez6s6t
elonyben kell rdszesiteni.
a) A villarnos energia ell6t6s hillozatai 6s az elektronikus hirk6zldsi hdlozatok fdld feletti
kialakft6s eset6n olyan egyoldali kdzos oszlopsorra keriiljenek, amin a kdzvil6git6st szolg6l6
l6mpafej ek is elhelyezhetoek.

b) Kozds oszlopsorra val6 telepitds b6rmilyen akadillyozlat6sa esetdn az dpitendo h6l6zat csak
ftildalatti elhelyezdssel kivitelezhet6.

32.$

(

l) A

teleptilds ell6t6s6t biaosit6 felszini energiaell6t6si saj6tos 6pitmenyek mtit6rgyak

elhelyez6sdre
a) elsosorban a v6delemmel nem 6rintett kiilteri.ileti ingatlanok alkalmasak,

b) a belteriileten fekvo helyi vddett dpiilet 6s orsz6gos mrieml6ki 6rtekkel drintett ingatlanok,
valarnint azok telekhatirdtol m6rt 20 m6teres kdmyezete nem alkalmasak.
(2) A teleptilds ell6t6s6t biztosit6 elektronikus hirk0zl6si saj6tos dpitmdnyek, miit6rgyak elhelyezdsdre
a) elsosorban termeszetvddelmi szernpontb6l nenr 6rintett kiiltertileti ingatlanok alkalmasak,
b) a beltertileten fekvo helyi v6dett 6ptilet 6s orsz6gos miieml6ki 6rt6kkel 6rintett ingatlanok 6s
azok 50 meteres kcirnyezete - ide nem 6rfve a templomtoronyban takartan ilhelyezett
berendez6sek esetdn a vonatkoz6 ingatlaut - nem alkalmasak.
(3) Transzform6tor 6llom6s helyi 6rtdkv6delmi teriileteken kizilrolag 6pitm6nyben helyezhet6 el,
amelyet az adott terliletre eloirt anyagokb6l kell kialakitani 6s amely formavil6g6ban illeszkedik a
telepUl6sk6phez.
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Bgy6b miiszaki berendezdsekre vonatkoz6 telepiil6strdpi kiivetelm€nyek
33.$ (l) Antenn6t, g6p6szeti berendezdst, dgdstermdk kivezet6t, szellozbt, klimaberendezest utcafronti
homlokzatra - ide 6rtve az utca irdnydba ndzo kontyolt tet6sfkot is nem lehet elhelyezni.
(2) klfmaberendezds 6s klima-berendezdsek kiiltdri egysdge
a) vddett elem 6s vddett tertilet esetdben a kdzteriiletr6l l6that6 homlokzaton nem helyezhet6 el,

b) nem

(3)

vddett 6pftmdnyeken

a

kdztertiletrol l6that6 homlokzaton csak

az 6pitm6ny

megjelen6s6hez illeszkedte, takart rn6don helyezhetd el 6s a kondenzviz elvezet6s616l
megfelel6en gondoskodni kell, az kozteriiletre vagy szomsz6d teleke nem folyhat 6t;
c) tij 6pitm6nyen csak a telepiildskdphez illeszkedve, az 6pftmdny rdszek6nt, a megfelelo
elhelyezds, kialakit6s bemutat6srival, annak lehetosdg6nek biztosit6s6val helyezheto el;
d) ut6lag csak telepiildsk6pi bejelentdsi elj6rSs lefolytat6s6t kovetoen hetyeziret6 el;
e) oldalhat6ron 6l16 be6pit6si mod eset6n szomsz6d oldali homlokzaton nem helyezheto el.
Gdpdszeti berendez6sek elhelyezdse az lpitmdr:ek tetej6n csak takartan, az 6pftm6nyhez

illeszked6 m6don megengedett.

(4) Antenna vev6egys6ge csak az dpiiletek az utcafronti homlokzati sikj6t6l m6rt 3,0 mdteren tril
helyezheto el.

(5) Magastetos dpiileten utcakdpben megjeleno sikt6bl6s napelem, napkollektor a ferde tetosikt6l
elt6r6 hajl6sszcigben nem helyezheto el. Mindemellett

(a) az utcafronti tet6idomra ne keriiljon,
(b) kontyolt tetosfkra ne kerUljcin,
(c) egybeftiggo, tdgl6ny feltiletk6nt dpithetoek csak 6ssze az azonos ir6nyba forgatotr elemek
figyelemmel igazodva az esetleges tet6sik ablakok kioszt6s6ra.

-

VI. FEJEZET
A TELEPULESKEP ERVENYESITESE
34.S

(l)

Bodrogkisfalud kozsdg kozigazgatisi teriiletdn tal6lhat6 telepiil6si drt6kek meg6rz6se

6rdek6ben az O nkor m6ny zat
a) telepiil6skdp-vedelmi t6jdkoztat6st 6s szakmai konzult6ci6t biztosit, valamint
b) teleptil6sk6pi bejelentdsi 6s

c) telepi.il6sk6pi kotelezdsi elj6r6st folyrat le,

(2) A telepijl6sk6pi vdlemdnyez6si elj6r6s a3812019. (lll. 6.) Korm. rendelet drtelm6ben a BorsodAbailj-Zempldn Megyei Telepiildsrendezdsi ds Epitdszeti-Mtiszaki Tervtan6cs t'eladatkore, ahol a
Tervtan6cs elndke k6rdez 16 a Polgdrmesterlol a telepi.ildskdpi megfelel6sre, rniel6tt a vil6gdr6ks6gi
szempontok szeri nt vdlem6nyezik a vi ldgdroksdgi t6jegysdgi teriileten
a) az tj 6piilet 6pftds6hez, vagy
b) a megl6vo 6piilet bovitdsdhez, valamint
c) a megldvo 6pftm6ny kozteri.iletroll6that6 homlokzatSnak fehijft6s6hozvagy
d) kozteriiletrol l6that6 homlokzata legal6bb 20%-6t 6rinto 6talakit6s6hoz szi.iks6ges 6pitdszetirniiszaki doku ment6c i6t.

Konzultdci6
35.S (1) Telepiildskdpi szakmai konzult6ci6t ds ezen beliit szakmai tdjekonat6st (a tov6bbiakban:
konzult6ci6) az dpitdsi tevdkenysdggel drintett szemdly kdrhet. A konzult6ci6 k1ilondsen javasolt
teleptil6skepi vdlemdnyezdsi elj6r6s 6s telepiil6sk6pi bejelent6si elj6r6s el6tt. A konzult6ci6t az
cinkorm6nyzati F6dpit6sz, illetve fddpitdszi felelos folytada le. A kdrelmezo egyeztetdsi igdnydt papir
alapon vagy elektronikus levelezds nyfjtja be (dsd 4. szdmu ntelldkletl), ur-iyr" az ontor.m6nyzati
F66pit6sz, illetve f6dpitdszi felel6s a kdrelem be6rkezdsitol sz6mitott 8 napon beltil konzult6ci6t es
ezen beli.il szakmai t6j6koztat6st (a tov6bbiakban: konzulteci6) biztosit.
(2) A konzult6ci6r6l a konzult6ci6 felelose ernldkeztet6t k6szit, amelyben rdgzitdsre keriil a felvetett
javaslatok l6nyege, valamint az onkornr6nyzati Fodpit6s/fodpitdszi felelds vay a polg6rmester
tdnyleges nyi latkozata.
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(3) Az enildkeztetoben rogzitett nyilatkozatok k6tik az Onkorm6nyzatot a telepiil6skdpi bejelent6si is
kcjtelez6si eljdr6s sor6n,

$)

AzOnkorm6nyzat a teleptildskdpi konzult6ci66rt,thjdkortat6sdrt dijat nem sz6mit fel.

A telepiil6sk6pi bejelent6si eljdr6sok
36.5

(l) A Polg6rmester

telep0ldskdpi bejelentdsi elj6r6st folytat le

(2) AzEpftteto az 0nkorm6nyzatot keresi meg a telepi.ildskdpi bejelentdsi elj6r6sban a3t2t2012. (XI.
8.) Konn. rendelet l. mell6kletben meghat6rozott 6pftdsi engeddlyhez 6s telepiildskdpi vdlem6nyezdsi
elj6r6shoz nern kotdft al6bbi dpft6si tevdkenysdgek t6rgy6ban:
a) koaeriiletr6l l6that6 homlokzat Z}%-nfrl kevesebbet drinto 6talakit6shoz (pl ablakcsere),
b) kerftds 6s kapu dpit6sekor, 6talakft6sakor,
c) kapuhoz vezeto aut6behajt6 vagy parko16 koaeriireti kdszitdsekor
cs) megl6vo dpitmdnyben irj dgdstermdk-elvezeto kem6ny l6tesft6se,

d)

fj,

on6ll6 (hornlokzati falhoz rdgzitett vagy szabadon

6116) 6gdstermdk-elvezeto kemdny

6pitdse melynek magassiga a 6,0 m-t nem haladja meg,

e) az 6piilet hornlokzatfthoz illesztett el6tet6, v6dotet6, erny6szerkezet 6pit6se,

megldvo

fehijit6sa, helyre6llft6sa, 6talakit6sa, korszeriisit6se, bovitdse, megv6ltoztatilsaesetdn,

f)

kereskedelmi, venddgl6t6 rendeltetdsii dpiilet
b6vit6se, amelynek mdrete az 1pitesi
^6pitdse,
tevdkenysdg ut6n sem haladja meg a nett6 20,0 rn2 alapteriiletet.
g) temeto teri.iletdn sirbolt, urnasfrbolt 6pit6se, bovitdse (melynek m6rete az dpitdsi tev6kenys6g
ut6n sem haladja rneg a nett6 50 m2 alapteriiletet, vagy a 3,0 m magass6got), valamint ,rnuftilk.-,
sirhely, sirjel epittlse, elhelyezdse esetdn,
gy) szobor, emldkmti, kereszt, eml6kjel 6pit6se, elhelyezdse, ha annak atalapzathval egyiitt mert
magass6ga nem haladja meg a 6,0 m-1.,
h) emldkfal 6pitdse, melynek talapzatilal egytitt mdrt magass6ga nem haladja meg a 3,0 m-t,

i) park, jiisz6ter,

sportp6lya megfelelosdgi igazol6ssal - vagy 2013. jirlius 1-je ut6n gy6rton
szerkezetek esetdben teljesitmdnynyilatkozattal - rendelkez6 mirtSrgyainak dpit6se, egy6b
epit6si tev6kenysdg v 6gzdse,

j)

rnegfelelos6g-igazol6ssal - vagy 2013. jflius l-je ut6n gydrtott szerkezetek eset{ben
teljesitmenynyilatkozattal - rendelkezo dpitmdnyszerkezetri 6s legfeljebb 180 napig fennalt6
rendezvdnyeket kiszol9616 szinpad, szinpadi teto, lel6t6, mutafv6nyos, sz6rakoztat6, vend6gl6t6,
kereskedehni, valamint el6ad6s tart6s6ra szolgdl6 6pitm6ny, valarnint kiSllit6si vagy els6segdlyt
nyfjt6 6pftm6ny, valamint levegovel felfirjt vagy feszitett feddsek (s6torszerkezetek), valanrint
ideiglenes fedett lovarda, 6s legfeljebb 50 f6 egyidejti tart6zkod6s6ra alkahnas az Qrszigos
Trizvddelmi szabLlyzat szerinti- 6llvriny jellegii dpitmdny 6pit6se esetdn,
k) ndvdnytermesztdsre szolg6l6 i.ivegh6z 6pit6se, b6vit6se, megl6vo fehijitdsa. helyreillitdsa,
6talakit6sa, korszeriisitdse, megv6ltoztatdsakor.

l) a 6,0 m vagy ann6l kisebb

magass6gri, a 60 m' vagy ann6l kisebb t6rfogat0 si16,
omlesztettanyag-t6rolo, nem vesz6lyes folyaddkok t6rol6ja, nem veszdlyes anyagot tartal,maz6,
nyom6start6 eddnynek nem min6siilo, fbld feletti vagy alatti tart6ly, t6rol6 elhelyezds6hez
sziikseges epitmdny 6pitdse, megl6vo fel[jit6sa, helyre6llit6sa, 6talakitdsa, korszenisit6se,
bovitdse.

ly) mag6nhaszn6latir kerli viz-, fiird6medence, kerti t6 6pitdsekor,
m) telek termdszetes terepszintjdnek dpitdsi tevdkenysdggel 6sszefiigg6, 1,0 m-n6l nem nagyobb
m6ft6kti, vdgleges jellegii megv6ltoaat6sakor, 6s minden 20 kdbmdtert meshalad6
tereprendezdsi munka eset6n,

n) t6tnfal

dpit6se, b6vit6se, megl6v6 felfjit6sa, helyre6llit6sa,6talakit6sa, korszerfisitdse,
megv6ltoztat6sa esetdn (amelynek m6rete azepitesi tevdkenys6ggel nem haladja nleg a rendezett
als6 terepszinttol sz6mitott 1,5 m magass6got),
ny) keritds, kerti dpitmdny, terepl6pcso, j6rda 6s lejto, hintartilsi c6li kemence, hfsfijstolo,

j6gverem, valamint zoldsdgverem 6pftdse, 6pftrn6nynek min6si.ilo novdnyt6rnasz, n6v6ny,t

IA
ta

felfuttat6 r6cs dpitdse, megldvo fel0jit6sa, helyre6llit6sa, 6talakftAsa, korszenisitdse, b6vit6se
eset6n,

o) mobil illemhel'y, mobil mosd6, mobil zuhanyoz6 elhelyez6se, 6rnydksz6k epitdse, megl6v6
fehijit6sa, helyre6llit6sa, Stalakit6sa, korszeriisit6se, bovftdse eset6n,
p) napenergia-kollektor, szellozl-, klima-, riaszt6berendezds, vill6mh6rit6-berendezds, 6ru- ds
p6nzautomata, kerdkp6rtarto, zitszlotart6 dpitmdnyen vagy 6pftmdnyben val6 elhelyez6sekor,
q) 6pitm6nynek minosi.ilo, h6ztart6si hulladdk elhelyezdsdre szolg6l6 hullad6kgytijto 6s -t6,ro16,
soromp6, 6rnydkol6 elhelyezdsekor,
r) telken beli.ili kozmii becsatlakoz6si ds -p6tl6 miit6rgy vagy geoddziai dpitrndny 6pitdsekor,
s) z6szl6tart6 oszlop (z6szl6rird) dpitdsekor, amelynek terepszintt6l mdrt magass6ga a 6,0 m6tert
nem haladja meg.
sz) dpitdsi tevdkenys6g vlgzesehez sztiks6ges, annak befejezdsdt kdvetoen elbontand6 ftllvbnyzat

felvonul6si 6pftm6ny 6pftesekor,
t) magasles, vadetet6, erdei dpitmdny, kil6t6 dpitdse, amelynek a terepcsatlakoz6st6l mdrt
legfels6 pontja az 5,0 m-t nem haladja meg,
ty) kdzforgalom elol elzhrt, telken beltili dteresz,bejir6-,6tj6r6-hid 6pit6sekor,
u) a legfeljebb 2,0 m m6lys6gii 6s legfeljebb 20 m3 l6gterii pince 6pitdse, megl6vo felirjit6sa,
es

helyre6llitdsa, 6talakit6sa, korszenisitdse, bovftdse esetdn,

v) kozteriileten, fi lmforgat6shoz kapcsol6d6 6pitmdny 6pit6sekor.
w) rekl6m. rekldmhordozo, cegrekl6m elhelyez6si kdvetelmdnyek tekintet6ben a rekl6mok,
lekl6mhordoz6k, cdgreklSmok elhelyezdsdt megel6z6en, illetve megldvo rekl6mok etalakitAsa
eset6n,

x) utcabirtor kozter0leti l6tesit6sekor,
y) koztertileti ndvdnyiiltetdsek elott (telepitdsre javasolt fajok a rendelet 3, melldklete szerint!),
z) eW 6vadban ot f6t rneghalad6 mag6nteriileti fakivdg6sok el6tt,
zs) amennyiben az Epitteto uem az 0nkorrn6nyzat.
(3) A Polg6rtnester a telepiildskdpi bejelentdsi eljrir6st az epiteszeti-miiszaki dokurnent6ci6 drtekelese
sor6n a teleptil6skdpben esztdtikusan megjelen6, teleptil6sk6pet nem zavar6, az epitett 6s lermdszeti
kdrnyezethez illeszkedo, annak elonydsebb megjelendsdt segito megold6si szempontok szerint
folytatja le.
$) Az elj6r6s tirgya a teleptildskdpi bejelentds alapj6n - a Polg6rmester tudom6sul veteldt tartalmazo
hatos6gi hatitrozatdnak birtok6ban, az abban foglalt esetleges kikdtdsek figyelembevdtel6vel rnegkezdheto, ha ahhoz m6s hatos6gi engeddly nem szilks6ges,

37.$ (1)

A

teleptildskdpi bejelentdsi elj6rds az Epitteto, illetve

az illtala rnegbizott Tervezo

(a

tov6bbiakban egyi.itt: Kdrelmez6) 6ltal a Polg6rmesterhez benyfjtott elektronikus vagy papir alapir
k6relemre indul (dsd 5. szdmil melldklet!).
(2) A telepiildsk6pi be.ielentdsi eli6rAst az cinkorm6nyzati F66pitdsz, illetve a tervtandcsi fo6pit6szi
felel6s segitheti.

(3) A kdrelem melldkletek6nt benyrijtott teleptil6skdpi tervdokumentSci6 a beavatkoz6s

mdrtdke

szerinti
a) mriszaki leir6st,

b) helyszinrajzol a tervezdssel drintett, valamint a szomszddos telkeken 6ll6 dpitrndnyek
tetofeltiln6zeti trbt'6zol6s6val, a terepviszonyok ds a be nem 6pftett teri.iletek kialakit6s6val,
c) az 6pi.ilet tornegalakft6s6t meghat6roz6 jellemz6 szintek alaprajzSt,
d) metszeteket,
e) valamennyi hom lokzatot,
f) utcakdpet, ha a tervezett 6pitm6ny az utcakdpben megjelenik,
g) telepiil6sk6pi I'izsg6latot (l6tv6nltervet vagy modellfot6t)tartalnazzon.

(4) A telepiildsk6pi bejelentdsi dont6skor sor6n az al6bbi szempontokat figyelenrbe kell
harm6nia 6s egyensrily tekintetdben

:

a) kialakult telepiil6s-, illetve telekszerkezetnek val6 megfelel6sdg,

b) a vddendo (rnegmarad6) adotts6gokat figyelembe vevo megfelelos6g,
c) a tervezeft, t6vlati adotts6gokat figyelembe vev6 megfelelosdg,

l5

venni

d) a magass6gi mogfelelos6g,
e) a terillet-felhas:ln616s megfelel6s6ge.
(5) A Polgdrmester a be.ielentds meg6rkez6s6t6l sz6mitott g napon beliil
a) a bejelentds t6rgy6t kdpezo az dpitdsi tev6kenysdget, rekl6m-elhelyez6st vagy rendeltet6s-

v6ltoztat5st tudont6sul veszi 6s a bejelent6t errol a tdnyr6l az esetlegls

kik6te;kkel

igazol6s

megkiild6s6vel 6fl:esiti, vagy
b) megtilda megl<ezd6sdt ds - a megtilt6s indokainak ismertet6se mellett figyelmezteti a
bejelent6t a tevdk,3nYsdg bejelent6s n6lktili elkezd6s6nek ds folytat6s6nak jogkoveikezmdnyeire,

ha a bejelent6s nem felel meg a rendelet l5.g ds 16.g 6s 37,9 (4) pontluiUun meghat6iozott
kovetelmdnyeknel< vagy a tervezett dpit6si tevdkenys6g, rekl6m vagy renOittetdsv6ltoztat6s
nem
illeszkedik a telepi.il6sk6pbe.
(6) A tefepi.ildskdpi bejelent6si elj6r6s igazol6sa tartalmazza
a) a bejelentds iktat6si szdmbt 6s iigyintdzoj6nek nev6t,
b) a kdrelmezo nevdt, valamint lakcim6t, szewezet esetdn sz6khety6t,
c) a bejelentett 6piitdsi tevdkenysdg, rekl6melhelyezds vagy rendeltet6sv6ltoztat6s megjeldl6s6t,
d) a bejelent6s eloterjesads6nek napj6t, valamint
e) art az id6tartamot, amelyre a bejelent6s sz6l.
(7) A telepiil6skdpibejelentdsielj6r6s drvdnyessdgi ideje -haazigazol1s m6skdppen nem rendelkezik:
a) 6lland6 6pftm6ny esetdn v6gleges,
b) legfeljebb 180 rrapig fenn6ll6 dpitm6ny esetdn 180 nap,
c) on6l16 rekl6mhordozot tarto 6pitm6ny 6pit6se, utcabirtor l6tesitdse eset6n 5 6v, de legfeljebb
aktualit6sa id6pontj6ig.
(8) Amennyiben a Polgdrmester igazol6st nem 6llit ki, azt megadoftnak kell tekinteni a (7) bekezd6s
szerinti 6rv6nyessdgi idiitarlamra vonatkoz6an.

Telepiil6sk6pi kiitelez6si elj 6r6sok
38.$ Teleptileskdpi kcjtelez6si elj6r6st kell lefolytatni

a) a rendelet eloi,r6sainak nem megfelel6en megval6sitott, az epitestigyi ds 6pftdsfeliigyeleti
hatos6g hat6sk6rilt nem drint6, nem 6pitdsi engeddly vagy tudom6suivetel koteles 6s nem
teleptil6skdpi bej,elentdsi elj6r6shoz kotott 6pitdsi tevdkenys69 esetdben a helyi 6pit6szeti
ertdkv6delemmel Osszeftiggo kdtelezettsdgek teljesit6sre az epitmlny, dpitmenyresi fe1i.yft6s6ra,
6talakit6s6ra vagy elbont6s6ra vonatkoz6an, kiilondsen az dpiiletek j6karbantart6sa 6rdek6ben,
valamint
b) a telepiil6sk6pi bejelentdsi elj6r6shoz kapcsol6d6an,

ba) a telepi.il6sk6pi bejelent6si elj6rrls sor6n meghozott ddntdsben foglaltak megszeg6se

bb) a telepi.ildskdpi bejelentds elmulaszt6sa, vagy

,

vagy

bc) a telepiildsk6pi bejelentdsi elj6r6s hat6lya al6 tartozo es m6s hat6s6gi engeddlyhez nem
kotdtt 6pit6si tevdkenys6gnek a telepiildskdpi bejelentdst kdvetoen, a tev6-kenysdg v6gzes6nek
polg6rmesteri megtilt6sSra nyitva 6l16 8 napos hat6ridon beliil megkezdett 6pit6sitev6kenys6g
esetdn.

39.$

(l) A telepiildskdpi kdtelezdsi

tulaj donosrit kcjtelezi.

elj6r6s hivatalb6l indul, ds a Polg6rmester az drintett ingatlan

(2) A Polg6rmester a telepiildskdpi kotelezdsi elj5r6st az 6ltal6nos kdzigazgatdsi rendtart6sr6l sz6l6
2016. evi cL. tdrvdny si:ab6lyai 6ltal meghatdrozottak szerint folytatja le.
(3) A Polgdrmester telepriil6skdpi kotelez6si hat5rozatijavaslat6t a Jegyz6 kdsziti elo.
(4) A telepi.il6skdpi kdtelez6srol a Polgdrmester onkorm6nyzati hat6s6gi d6ltdst 6oz telepi.il6srendezdsi
kote I ezetts d gro I s z6 I 6 hat6r ozat fo rm6j 6b a n.

Teleptil6sk6p v6detmi birs6g

A telepiildskdpi kotelez6sben el6irlak rnegszeg6se ds vdgre nem hajt6sa esetdn a k6telezett
ism6telten kiszabhat6 bf rs6ggal srijthat6,
(2) A telepi.ildsk6p vdelrnibirs6got a Polg6rmesterhatfrozatban 6llapftja meg.
40.$ (1)

It)

