Tiszaeszlár Községi Önkormányzat
Képvis előtestületének
8l20t9. (X. 29. ) önkormányzati

RENDELETE
Tiszaeszlár Község településképének védelméről

Tiszaeszlár Község,Önkormányzat Képviselőtestiilete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXN. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h)
pontban kapott felhatalmazás a|apján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szőlő 2011. évi

CLXXXX.

törvény 13.§ (1) bekezdés 1.1. pontjában és az épitettkörnyezet alakításáról és védelméről

szőlő 1997. évi LXXVIII. törvény 29.§ (3) és 57. § (2) és (3) bekezdésében meghaüározott

feladatkörében eljárva, a településfejlesáési koncepcióró|, azintegrált teleptilésfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szőlő 31412012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 43lA. § (6) bekezdés c)

pontjában biáosított " véleményezésijogkörében eljáró

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze,a Hortobágyi Nemzeti Parklgazgatóságnak, a Nemzoti
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala és a Miniszterelnökség Kulturális örökségvédelemért és
kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkársága, valamint a partnerségi rendelet szerinti
résztvevők véleményénekkikérésévela következőket rendeli el:

I.F'eiezet

Általános rendelkezések
1.

A rendelet célja, hatálya

és alkalmazása-

1. § E rendelet célja Tiszaeszlár Község építettkörnyezetének megőrzése érdekébena helyi építészeti
értékvédelemmel,a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési
eszközökkel

kapcsolatos szabályok megállapítása.
2. § Jelen rendelet mellékletei:
a) 1.melléklet: A településképiszempontból meghatározó területek lehatárolása
b) 2. melléklet: Helyi egyedi értékvédelemalattállő épületek
2, ú)rte|mező rendelkezések

3. § E rendelet akalmazásában:

l. Óriásreklám: elemeiben vagy összességében az A0 (841x1189 mm) méretet meghaladó
mérettíreklám.

2. Fényreklám:

3.
4.

monitor
Cégtáb|a:

reklám megjelenítésérealkalmas led panel, elektromos led állvány, videó-fal,

A cég nevét és székhelyét feltíintető tábla.

Cimábla:. intézmény,vállakozás nevét, vagy egyéb adatait feltiintető tábla.
5. Hirdető-berendezés: minden olyan hordoző eszkőz, fixen rögzített vagy mozgőo képi, illetve
hang effektusok megjelenítésére,valamint információk tárolásáta is alkalmas berendezés,

6. amely kialakításától, anyagátől, méretétől, továbbá elhelyezése módjától fiiggetlenül
hirdetmény megj elenítéséreszolgál, és közterületről

érzékelnilehet.

-

7. Védett érték:helyi egyedi védelem alatt állő építrnény,épífinényrész,épület, egyéb elem
8. Tömör kedtés: olyan kerítés,amelynek a kedtés síkjrára merőleges átláthatősága S}Yo-nál
nagyobb mértékbenkorlátozott.

9. Parasáházas telkek: A helyi védelem alatt állő területen belül a szabályozási terven jelölt

telkek
lO.Polgárias jellegú épületek elhelyezéséreszolgáló telek: A helyi védelem alatt álló területen
belül elhelyezkedő azon telkek köre, mely nem tartozik aparasztházas telkek fogalomkörébe.
11.Vendéglátő terasz: olyan, ftiggőleges határoló elemek nélkiil kialakított burkolt felülettí terasz,
1mely nem téliesíthető.

t2.Ertékvizsgálat: aKormányrendeletben meghatározottak szerinti dokumentum.

II.F'eiezet
A helvi védelem
3.

A helyi védelem célja

4. § (1) Az épitett környezet fenntartása, a jelen és a jövö nemzedékek számára való megőrzése
érdekébena Képviselő-testiilet az önkormányzat közigazgatási területén található kiemelkedő

épitészetiértékekethelyívédelemaláhelyezi.
(2) A helyi értékvédelemfeladata a kíilönleges oltalmat igénylő településszerkezeti, város- és
utcaképi, épitészeti,történeti, régészeti,képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti
szempontból védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények,épületrészek, köz- és
műtárgyak, növények vagy növény-együttesek számbavétele, meghatározása, nyilvántartása,
dokumentálása, a nyilvánossággal történő megismertetése, valamint megóvása, megőrzése, ennek
érdekébenkarbantartása.

4.

5.

§ A

A helyi védelem fajtái

Képviselő-testiilet ,,helyi egyedi értékvédelem"alá ltelyezte az ,e rendelet 2. mellékletében

me ghatár o zott épületeket, utiaszakaszokat.
5.

A helyÍ egyedi védettényilvánítás, valamint megszüntetés szabályai

6. § (1) A helyi védelem alá helyezésre vagy annak megsziintetésére bármely természetes vagy jogi
személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szewezet - a polgármesterhez irásban
benyújtott - kezdeményezése alapján kerülhet sor. A kezdeményezésretelepülésszerkezeti terv
vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet.
(2) helyi védelem aláhelyezésre vonatkoző kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
^
a) a védelemre javasolt értékmegnevezését,egyedi védelem esetén címét,helyrajzi számát,
területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot és
c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét,székhelyét.
(3) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a védett értékmegnevezését, egyedi védelem esetén címét,helyrajzi számát, területi védelem
esetén a terület lehaárolását ahelyrajzi számok megjelölésével
b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét,székhelyét
(4) A védelem megszűnik, ha
a) a helyi védett értékhelyrehoáatatlanul megsemmisül,
a helyi védett értékmagasabb jogszabályi védettséget kap, vagy
' b)
c) ha a Képviselö-testiilet a helyi védelmet jelen rendelet módosításával megszünteti.

(5) A helyi wdetté nyilvánitásról, annak módosításáról, vagy megsziintetéséről értesítenikell:
a) az &intett ingatlan tulajdonosát(ait) postai úton,
b) műalkotás esetén azélő alkotőt,vagy aszeruői jogjogosultját,
c) az illetékes építésügyihatóságot,
d) a kezdeményezőket.

7. § (1)

A

helyi egyedi védelem alá helyezett építmény,közterülettel határos

építményrészlet,

műalkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a védelem
tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: ,,Tiszaeszlát Község
Önkormányzatahelyi védelem aláhelyezte- évszám". A tábla mérete fekíetett N4, anyaga fém,
színe bronz.

A

tábla elkészíttetéséről,elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezésétaz
érintett ingatlan tulajdonosa túrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pőtlása az
önkormányzatfeladaÁ.

(2)

6.

8. § (1)

(2)

A helyi egyedi védettséggelösszefüggő korlátozások, kötelezettségek

A helyi egyedi védett'értékkarbantartása, állapotánakmegóvása a tulajdonos kötelezettsége.
védett értékmegfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő
,

^
használattal

kel l

b

izto s ítani.

7.

9.§

A

A helyi egyedi védelem alatt álló értékeknyilvántartása

helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték)az önkormányzat

nyilváfiartást vezet.
8.

A helyre hozatatikötelezettség előírásának rendje

és a teljesítéshez nyújtandó önkormányzati

támogatás

A helyi egyedi védelem aláhelyezeít építményekeredeti kiilső megjelenését:
a) egészénekés részleteinek ktilső geometriai formáit, azokrészésbefoglaló méreteit,
b) eredeti anyaghasználatát egészében és részleteiben,
c) ha ismert, eredeti szinhasználatát, ha nem ismert, a feltételeáetően hasonló színhasználatát,
d) az eredeti épület tartozékait és felszerelését az értékvizsgálattól fiiggően az e rendeletben
foglaltak figyelembe vételévelkell megőrizri és helyreállítani.
(2) Ha a helyi védelem alá belyezett építményegy részét,részletétkorábban az eredetitől eltérő
megjelenésűvéalakították át, az épitményegészére, ydEy lehatárolhatő - az áíalakitott részt is
10. § (1)

magában foglaló

részegységérekiterjedő felujítás során azt:
a) az eredeti állapotnak megfelelően, vagy

-

b) ha az átalakitott rész eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel és azt
követkeáetésekkel sem lehet valószínűsíteni, a homlokzatot a megfelelően megmaradt eredeti
elemeinek, vagy hasonló stílusúépülethomlokzatok eredeti és analóg formaelemeinek
alkalmazásával kell helyre áll ítani.
(3) Helyi védelem alá helyezett épülethomlokzatok esetében a csatlakozó tetófelületet - avizelvezető
rendszert is beleértve - legalább a fedési anyagfajtájárakiterjedően kell megőrizni és fenntartani.

III. F'eiezet

A helvi védelemre vonatkozó településképikövetelmények
9.

A helyi védett értékekrevonatkozó egyedi építészetikövetelmények

11.§ (1) Helyi egyedi védelem'alatt állő épületek, építményeka község építettemlékei között a
meghaározó arculatu és építészettörténetiszempontból védendő értékek.
(2) A helyi védelem alatt álló épületek tömeg- és homlokzatalakitása a mai állapotnak megfelelően
megtartandó, anyaghasználatában az eredeti anyaghasználathoz kell igazodnia. Amennyiben az
eredeti anyaghaszhálat és alkalmazott épületszerkezetek nem ismertek, itgy kizárőlag természetes
anyagok (tégla, kő, cserép, természetes pala,fa stb.) alkalmazandők,
(3\ Az épületek színezésénéla természetes anyagok színeit az épitett- és a természetes környezetbe
illően kell alkalmazni. A homlokzat vakolt, fehér, világossziirke vagy sárgás színezésű lehet.
Nyílászárók és kerítések színezésekor a fentieken tul a szürke, zöld és barna színek nem rikító
ámyalatai használhatók. Nyílászáró színezésekéntkék szín nem alkalmazható.
(4) A település közigazgaási területén bővítendő, átalakitandő épület, építménycsak magas
(5) tetós kialakítású lehet. A tetőgerinc vonalát a helyi védelem alatt állő településrészeken a kialakult
adottságokhoz illeszkedően, kell kialakítani. A megengedett tetőforma nyeregtető.
(6) Melléképületek tetőhajlásszöge és -héjalása a főépületével azonos legyen.
(7) A helyi sajátosságokat hordozó kialakítást meglévő épületeknélmeg kell tartani, új épületeknél
alkalmazni kell.
(8) A helyi értékvédelemalá eső épületek és szobrok védelmét biztosítani kell.
(9) A helyi védelem alatt álló épületek, építményekesetén az alábbi előírásokat is meg kell tartani:

a) Lebontani azokat csak szerkezeti okokból szabad. Bontás esetén a bontandó épületről
felmérésidokumentációt kell készíteniBontás esetén az új épület tömegarányát az eredeti
épületével egyezően kell kialakítani, az új épület alapterületében sem térhet el az eredeti
épülettől.

a meglévő tömegarányok, a helyi népi épitészeti
hagyományokra utaló homlokzati tagozatok, részletmegoldások megtartásával szabad.
(10)A meglévő épület csak akkor bontható el, ha a jellegzetes tiszaeszlári lakóépítészetjegyei azúj
b) Atalakítani, bővíteni, felujítani csak

épületen mind tömegformálásban,

mind

homlokzatképzésben, mind részletképzésben
megjelennek. Ennek érdekébenaz alábbi előírásokat is meg kell tartani.
(11)Az előírt építménymagasságotazltcaihomlokzaton kiilön is meg kell tartani.
(I2) Az épületek homlokzaán hirdető-berendezések, légkondicionáló berendezések nem helyeáetők
el.

(13)Homlokzaton géavezetékeketlátható helyen csak mélyített horonyban szabad vezetni. Kivételesen
vezethető épiletlábazaton géacső; takartan vagy lefestve. Az épületen takart helyen legfeljebb egy
fistgáz kivezető l étesíthető.
(14)A kéménya tetőn kívül csak falazotítéglaszetkezet lehet, toldó berendezések nem alkalmazhatők.
(15)A tető-héjalás anyaga korcolt fémlemez, piros, vagy bama színű cserép, illetve parasztházak
esetén nád lehet.

(16)Parasáházas telkek esetén utcára merőleges, polgáriasult épületek esetén utcával párhuzamos
nyeregtető, űzfalas kiképzéslehetséges.
12. § Helyi védett épület bontására csak a védettségmegszüntetését követően

kerülhet sor.

IV.Feiezet

A településképiszempontból meghatározó terület építészetikövetelmónyei

,10. A településképiszempontból meghatároző területekre vonatkozó
területi építészetikövetelmények

13. § Az önkormányzat településképi szempontból meghatározó területekként jelöli ki a település
teljes közigazgatási területét az e rendelet 1. melléklet szerinti lehatárolásokkal, az alábbiak
szerint:

a)
b)

14.§

a belterület_,,Központi

belterület" településrész,

a belterület

c)

d)

,,Bashalom" településrész,
a belterület ,,MÁV Újtelep" településrész,
a külterület télepülésrész.

A

15.§ a)

-

d) pontjaiban lehatárolt, településképi szempontból meghatározó területrészeken a
településképet meghatározó építmények,épületek az alábbi szempontok szerint alakítandók ki:
a) Az utcafronti kerítés:
aa) Belterületen a telek határain létesítettkerítésmaximum 50 cm magas lábazattal,legalább
50% átláthatósággal.

ab) A kedtés és az épület anyag- és színhasználatának egymással összhangban kell lennie.
ac) Az utcai kedtés éPítettoszlopainak tetején, kapu építetttetőszerkezetének tetején, illetve
bármilyen építettkerítésépítményen
- amennyiben aría térbeli díszítéskerül - díszítésként
csak hagyományos geometriai forma (pl. gömb, kocka, gúla stb.), illetve történelmi, vallási
tár gyű emlék akalmazbatő,
ad) Az áttört kerítésreaz átlátást gátló ideiglenes nádfonat, műanyag utánzatű nádfonat nem
alkalmazható.
b) Településsz erkezet, telekstruktúra:
A ,,Központi belterület" településrész területén a kialakult utcaszerkezet, tömbstruklúra,
tömbkonturok, a meglévő szabályozási szélességek megtartandók.
c) Telepítésimód:
ca) A megengedett beépítésimód oldalhatáron álló. Az építésihelyen belül az épületet mindig
az oldalsó telekhatárhoz csatlakozóan kell elhelyezni; az elhelyezéskor figyelembe kell
venni a szomszédos épületek elhelyezését, valamint azutcaképet és igazodni kell azokhoz.
Ha a szomszédos épület nem korlátozza az oldalsó telekhatár választását, akkor mindig az
északi, vagy akeleti égtáj vonalához közelebb fekvő oldalhatána kell az épületet telepíteni.
cb) Előkert létesítését
az utcában kialakult adottságokhoz kell igaziíani.
cc) Közterületről kisgarázsok közvetlenül nem nyithatók.
cd) Kereskedelmi szolgáltatő gazdasági tertilet a településképimegjelenítés feltételei:
- az épitésivonalra (előkertbe) építészetilegnem kialakított építmények(nyitott vasvázas

d) A

szín, hevenyészve bekedtett lerakatok stb.) nem kerülhetnek,
- takarásukról gondoskodni kell (egyéb épület, építettkerítés, örökzöld
növényzet) a
tevékenységhez sziikséges toronyszerű építményekutcaképi elemet ne képezzenek.

közlekedési célúközterületek kialakítása:

A köáerületi zöldfelületek növényállománya maximálisan védendő. Ültetés,
növénycsere, áttelepítés, visszavágás, fa csonkolása, esetleg kivágása csak keítészeti
szakvélemény,illetve kertészeti fenntartás, felújításesetén történhet.
db) A 16 m vagy annál nagyobb szabályoási szélességi közlekedési célúközterületeken
kétoldali, a 12 m, ill. annál kisebb szabályozási szélességűközlekedési célúköaerületeken
legalább egyoldali fasort kell telepíteni, ill. a meglévők védelméről gondoskodni kell.
dc) Közterületen elhelyezett, a parkolás, megállás megakadályozálsáta szolgálő kő-, illetve
szikladarab, növénnyel beültetett vagy betonnal kiöntött autógumi, vagy a közlekedést
bármilyen módon akadályoző természetes vagy mesterséges anyagú, terepből kiálló tárgy
elhelyezése tilos.
dd) Köáerületi gépjármű parkolóhelyenként legalább egy lombos fát kell telepíteni.

da)

rt. a teteptilésképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti
követelmények

A településképi szempontból meghatározó belterületi területrészeken a településkép védelme
érdekébenúj lakóépületek telepítésénéla meglevő beépítéshezés építészetikialakításhoz kell
illeszkedni.

15. § (1)

(2)

^,rKözponti
tevékenys
é g az

belterület", a ,,Bashalom" és a ,rtrlÁV-Ú;telep" településrészeken építési
alábbi elő írások szerint

v é gezhető

:

a) Epület utcai építésivonalra merőlegesen mért vettileti hossza lakóépület esetén legfeljebb
15 m lehet.

b) Saroktelek esetén a vettileti hosszra vonatkozó elöírást mindkét közterület felől be kell

c)

tartani.

Belterületi épület szélességelegfeljebb 15,0 m lehet.

d) lipítésrevonatkozó egyéb közös előírások az alábbiak:
e) A település közigazgatási területén újonnan építendő, ill. bővítendő, átalakitandó épület,
építménycsak magas-tetős kialakítású lehet. A tetőgerinc vonalát a helyi védelem alatt állő
településrészeken a kialakult adottságokhoz illeszkedően, egyéb területen utcáta merőleges
kell kialakítani. A megengedett tetőforma nyeregtető.

f) Melléképületek tetőhajlásszöge és -héjalása a foépületévelazonos legyen .
g) Az újonnan létesítendő épületek homlokzati felülete vakolt legyen.
h) Az épületeket a természetes terepre kell ültetni. A ftildszinti padlóvonal a természetes
terepből legfeljebb 80 cm-re emelkedhet ki.
i) Az épületek homlokzatmagasságát igazitani kell a szomszédos meglévő épületekhez, azok
közé illeszkedően.
j) A településen sehol nem létesíthetö csarnokszerű, szereltjellegű, környezetétől elütő színű
és l5 m szélességetmeghaladó épület.
k) Tetőhajlásszög 40-45 fok közötti, síkfedés kialakítású lehet, eüől eltémi a teljes tetőfelület

l)

legfelj ebb I ÜYo-án szabad.

Tető síkjából csak ablak és kéményállhat ki, toronyszerű építmény,épületrész nem

alakítható ki, kivéve az egyházi épület tetőfelépítményét.
m) A tető-héjalás piros színű égetett, vagy piros színű betoncserép lehet, ill. a tetöfelület
legfeljebb 70 oÁ-án ettől eltérö anyagú is lehet.
n) A homlokzat vakolt, fehér, világosszürke vagy sárgás színezésű lehet.
(3) A ,,Központi belterület" és a ,,Bashalom" településrészeken építésitevékenységaz alábbi
elöírások szerint végezhetö:

a) A helyi

(4)

sajátosságokat hordozó kialakítást meglévő épületeknél meg

kell tartani,

b)

épületek építéseesetén alkalmaznikell az alábbi b) pontban meghatározottakat.
Nyílászáró színezésekéntkék szín nem alkalmazhatő.

A

zöldfelület kialakításának szabályai

területeken:

a

új

településképi szempontból meghatározó

Fás növényzet ültetése esetén - környezetvédelmi-, értékvédelmiés látványvédelmi érdekek
miatt - a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi
adottságoknak megfelel ő diszfák és díszcserjékfajtái alkalmaáatók.
(5) A közterületen elhelyezhető építményekkel,létesítményekkelszembeni elvárások:
a) Csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus tájékoztatő (információs) rendszer,
köztisztasági eszköz, a megállók várakozóhelyein beálló stb. - környezeti arculatvizsgálat
és egységes koncepció alapján - helyeáető el. Meglévő épífinények,létesítmények
felújíthatók, jó karban tarthatók, a kömyezet arculatához nem illeszkedök egyidejű
eltiávolításával.

b)

Közterületen

csak a kömyezet arculatához illeszkedő, esztétikus utcabútor és egyéb

köztárgy, csak a közvetlen kömyezetet is magába foglaló vizsgálat alapján helyeáető el.

(6) Egyéb műszaki berendezésekkel szembeni elvárások
me ghatát ozó területeken

a) A
b)

a

településképi szempontból

:

,,Központi belterület" településképi szempontból meghatározó területrészén a

közműlétesítményeket terepszint alatt vagy teljesen takartan kell megoldani.
A ,,Központi belterület" településképi szempontból meghatároző területrészének előkert
nélktili beépítésűterületein az épületek utcai homlokzatára gázryomás-szabályoző nem
helyezhető el. A berendezés a telkek elökertjében vagy udvarán, takartan (pl.: növényzet),
illetve ftild alatti elhelyezéssel kivitelezendő, vagy az épilet alárendelt homlokzatára
szerelhető fel.

c) A
d)

e)

0

,,Központi belterület" településképi szempontból meghatározó területrészének

utcafronton álló, oldalhatáros beépítésűépületei tetőfelületeiről összegyülő csapadékvíz amennyiben az épilet tetőfelülete az oldalhatár vagy az utcafronti telekhaüár felé lejt bevezethető a közterületi csapadékvízelvezető rendszerbe, a lejegesedésének kizárásával.
Epületek homlokzatán és tetőfelületén ablakklíma berendezés és klíma-berendezések
ktiltéri egysége csak az épület megjelenéséhezilleszkedve, közterületről nem láthatóan
helyezhető el. A kondenz:liz elvezetéséről megfelelöen gondoskodni kell, az közterületre
vagy szomszéd telekre nem folyhat át,továbbá meg kell felelni a zajvédelmi előírásoknak.
A keletkező meleg levegőt a szomszédos épületek, rendeltetési egységek zavarása nélktil
kell elvezetni. Ú3 eptitet esetében ablakklíma berendezés és klíma-bórendezések kültéri
egysége csak takartan helyeáető el.
Gázkészülék égéstermékénekhomlokzatra történő kivezetése csak meglévö épületnél és

csak műszaki sziikségességből, a homlokzatképzéssel megfelelően összehangolt műszaki
megoldással lehetséges.

Műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés ktiltéri egysége, hír- és

adattovábbító berendezés, napelem a ,,Központi belterület" településrész területén álló
épület közterületről látható homlokzatán és tetőfelületén nem helyeáető el, nem védett
területen épület köáerületről látható homlokzatán és tetőfelületén csak takartan helyezhető
el,

g) A tervezett

lakóépületek

és intézményekhomlokzatára szerelt

gépészeti

kapcsolószekrények és dobozok helyét és színét,az épilet stílusához, a homlokzat szinéhez
igazodva kell kiválasztani. A berendezéseket az épületek alárendelt homlokzatára kell
felszerelni, illetve a kedtésbe kell beépíteni,a közmű iizemeltetők előírásait figyelembe

h)

véve.

Házi szélkerék lakóterületen nem helyeáető el.

16. § (1) A településképi szempontból meghatározó ki,ilterületi területrészeken a településkép védelme
érdekébenúj épület, építménytelepítéseatájba illesztés, a tájkarakter megőrzésére figyelemmel
törtéhet.

(2) Külterületi területrészen építésitevékenysé g az alábbi előírások szerint végeáető:

a) A

.

mezőgazdasági területeken:
aa)
mezőgazdasági övezetekben csak tájba illő épület létesíthető. Epületcsoportnál
azonos j ellegtí tetőkialakítrást kell alkalmazni.
ab) A tájba való illeszkedés és a tájképvédelem érdekében tetöfedésként bitumenes
zsindely, piros vagy kék színű fém hullámlemez, valamint műanyag vagy szürke
eternit hullámlemez nem alkalmaáató.
ac) A köz- és dűlőutak, birtokhatárok menti védöfásítás a mezőgazdasági tájfásítás
fennmaradt elemei megőrzésével, maradéktalan megóvásával valósítható meg. Utak
építése,felujítása esetén az országos közutak ktilterületi szakasza mentén, a köz6t

A

,

telkén, - ökológiai és tájképi érdekek érvényesítésecéljából
kialakítású zöldsáv telepíthetö.

-

fasor, illetve többszintű

b)

Külterületen:
ca) A helyi sajátosságokat hordozó kialakítást meglévő épületeknél meg kell tartani, új
épületek építéseesetén alkalmazni kellaz alábbi cb) pontban meghatározottakat.
cb) Nyílászárő szinezéseként kék szín nem alkalmazható.

c)

A tájhasználat:

A

tájhasarálat során biztosítani kell a táji jellegzetességek (esztétikai, természeti
értékek),a jellemző természetes rendszerek megóvását.
db) Az ingatlanok és épületek kialakítása, fejlesáése és hasnálata a meglévő
tájkarakterhez illeszkedően történhet. A táj jellegét, esztétikai, természeti értékeit
veszély eztető tevékenység céljaira építménytelhelyezni tilos.
dc) A település ktilteruletén a tájjelleg megőrzése, illetve fokozása céljából csak a tájra
jellemző, őshonos növényfajok telepíthetők.
dd) Az utak melletti fasorok, cserjesávok fenntartása folyamatos ápolás, szükség szerinti
da)

pótlás mellett v égezhető.
de) Kerítéscsak vadvédelmi céllal létesíthető.

V.F'eiezet
saiátos építménvekelhelyezése és anvaehasználata
12.

Felszíni energiaellátási

hírközlési sajátos építményekelhelyezésére
vonatkozó közös szabályok

és vezetékes elektronikus

17. § (1) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénéla településképimegjelenésre
és az esztétikai követelmények beÁrtásáta is figyelemmel kell lenni.

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

ftjld felett megjelenő

közműberendezések elhelyezésekor biztosítani kell az esáétikus
kialakítását az érdekelt terület szépítéseérdekében.
Az új beépítésreszánt területeken fiild alatti és a ftrld feletti közművezetékek és építményekcsak
egységes köznű, közlekedési és kertészeti tervek szerint helyeáetők el.
A lámpákkal és reklámfenyekkel kápránást, vakítást, ártó fényhatást okozni nem szabad, ingatlan
használatát korlátozni tilo s.
Középnyomású ftlldgázellátással rendelkező területeken telkenként egyedi nyomásszabályozőkat
kell elhelyezni.
tervezett gáznyomás-szabályozők az épületek utcai homlokzatiára nem
helyezhetők el.
berendezések a telkek előkertjében, udvaráno vagy az épüleíudvari
homlokzatába rejtetten szerelhetők fel.
foldgánvezetékeket köaerületen és telken belül is csak ftild alatti elhelyezéssel szabad

^
környezet

A
A

A

kivitelezni.

(7) Épiilet homlokzatán tátsző gántezeték és szerelvény nem jelenhet meg, szerelt kéménynem

éPÍthetŐ. Kivételesen épületlábazaton gázcső takartan vagy lefestve vezethető, az épületen takart
helyen legfeljebb egy fiistgáz kivezető létesíthető.
(8) Területgazdálkodási és településképiszempontból a meglevó föld feletti vezetésű hírközlési
járó rekonstrukcióját csak ftildkábeles elhelyezéssel szabad
vezetékeknek hálőzat átépítésével
engedélyemi.
(9) Az átépítésrekerülő építményekelláásához a köaerületen levő tartóoszlopokról a ftildfeletti

(10)

vezeték átfeszítés helyett a ftrldkábelben történő csatlakozás építhető.

Kűl- és belterületen a tewezett hírközlési és a kábel TV vezetékek építését
csak ftjldkábelben
szabad vezetni.

Vl.tr'eiezet
Reklámhordozókra és egvéb műszaki berendezésekre vonatkozó településkénikövetelménvek

13. Reklámra, reklámhordozőra, cég- és címtáblára, cégérrevonatkozó településképi

követelmények

18. § (1) A település területén csak a környezet arculatához illeszkedő, esáétikus hirdetó-berendezés,
egyéb reklámhordozó,tájékoztató (információs) rendszer, egységes koncepció alapján helyeáető
el, az e rendelet szerinti településképibejelentési eljárás lefolytatását követően.

(2) Az

épületre, építményreszerelt reklám-, cég-, címtábla, cégérvagy fényreklám, hirdetési vagy

reklámcélú építmény,kirakatszekrény tartő-, illetve hordozó felületeit úgy kell kialakítani, hogy
azok méretei, arányai, alkalmazott anyagai és színezéseilleszkedjen az adott épület, építrnény
építészetikarakteréhez, arculata a reklámozott tevékenységre utaló, abhoz igazodő legyen.

(3) Az

elhasanálódott, felújítandó, aktualiását vesáett reklámhordozőt, reklám tartóberendezést,

hirdető-berendezést, tájékoztatő (információs) rendszert, cég-, cimtáblát, cégértannak,
tulajdonosának, illetve amennyiben a tulajdonos nem állapítható meg, ak,kor az érintett ingatlan
tulajdonosának a felszólítást követó 30 napon belül el kell távolítania. Felújítás utá4 az e rendelet
Településképi bejelentési eljárásának lefolytatását követően helyeáetők el.
(4) A legfeljebb 10 m2 reklámfelületet tartalmaző reklámcélúvédőháló, illetve ponyva - az épitési
napló megnyitását követően, azépités, felújítás ideje alatt, de legfeljebb 6 hónapos időtartamra épületállványon elhelyezhető. A felületen továbbá az épitkezésrevonatkoző tájékoztatás,
épületterv, látványterv tiintethető fel, településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően.

19. § Helyi népszavazás, rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős eseményről való
tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző legfeljebb 3 naptái hét időszakban az
eseményre vonatkozó tájékoztató reklámhordozó, reklám, molinó,-transzparens, hirdetmény a
köáerületen, illetve magránterületen elhelyeáető.
14. Cég- és címtáblára vonatkozó településképikövetelmények

20. § (1) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célúberendezés
épületdíszítőtagozatot nem takarhat el.
(2)

Az

épületeken elhelyezhető cégérek szerkezeteinek felülete rikító színű,káprázást okozó, illetve
fényvisszaverő kialakítású nem |ehet, az összképben zavatő hatás nem engedhető meg.
15.

Reklámra, reklámhordozóra vonatkozó településképikövetelmények

21. § (1) Óriásreklám a település közigazgatási területén neá helyeáető el.
(2) Középületen reklám, reklámfelület nem helyezhető el.
(3) Fényreklám kialakíüására vonatkozó előírások:
a) világitó kivitel esetén alacsony fényintezitásúak leheürek,
b) nem világító, hanem megvilágított kivitelben készülhetnek,

c)

(4)

nem alakítható ki villogó effektussal, illetve

d) a lakások rendeltetéss zerő használatát nem zav arhatja.
Az épülethomlokzat részétképező kirakatportálok, nyílászárók

üvegezésére kívülről, vagy
belülről elhelyezett foliadekoráció, reklám mérete nem haladhatja meg az adott portálfelület
méretének25oÁ-át.

16. Infiormációs vagy más célúberendezések elhelyezésérevonatkozó településképi

követelmények

(l) Utasváró oldalának belső felében legfeljebb A/3 méretű információs felület elhelyeáető.
(2) Legfeljebb 1,0 x 1,5 m felületú, önkormányzat á|tal kifiiggesztett hirdetéseket, információkat

22. §

tartalmaző hirdető vitrin közt'erületen elhely ezhető.

(3) Közvilágítási oszlopokon, oszloponként 1 db, maximum Al-es ívmérehí,(840x597mm), nem

Q)

világító kialakííásúinformációs berendezés elhelyeáető.
Az épületeken, köáerületeken és közterületről látható magánterületeken elhelyezhető hirdetések,
cégérekelhelyezésévelszembeni elvárások:

a) Méreteaközterületrőlláthatőmagánterületenaz1,0m2-esnagyságotnemhaladhatjameg.
b) Magánterületről - homlokzatról, kedtésről - közterület frlé beállóan csak az ingatlanon

működő létesítménycégéte,logója lehet, maximum Al-es ívméretben (840x597mm). A cégét

c)
d)

e)

0

legalsó pontja a köXerületi járda felett, legalább 2,5 m magasságban lehet.
Hirdetési- és más célúberendezést a saját célúcégér,céglábla, cégfelirat kivételével
elhelyezni nem lehet.

-

-

Cégéreket,cégtáblrákat és cégfeliratokat úgy kell az épületek homlokzatain elhelyezni, hogy
azok illeszkedjenek. a homlokzatok meglévő vagy tervezett vizszintes és fiiggőleges
tagolásához, a nyilászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen össáangban
legyenek azépilet építészetirészletképzésével,színezésével,épitészetihangsúlyaival.

Táblaszerüen kialakított cégérfelülete nem haladhatja meg az 1,0 m'-t. Műemléki
környezetben, műemléképületen, helyi értékvédelmiterületen áblaszerűen kialakított cégér
legnagyobb magassági vagy szélességimérete nem haladhatja meg a 0,5 m-t és összfelületÖ
nem lehet 1,0 m2-nél nagyobb.

Az

épületeken elhelyeáető cégérek,cégáblák és cégfeliratok szerkezeteinek felülete rikító
szinű, káprázást okoző, illetve fényvisszaverő kialakítású nem leítet, az összképben zavarő

hatás nem engedhető meg.

g) Kizátőlag azizlet nyiwatanási
h)

i)

j)
k)

D

ideje alatt üzlethelyiségenként legfeljebb egy db, álló, Al-es
mérehí,kétoldalas vagy fordítoft ,,V" alalcu mobilníbla helyeáetö el a köáerületen, me|y az
iizlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.
Plakát, falragasz az épületek közterületi homlokzatain nem helyeáető el.

Űzleti árnyékoló ernyőszerkezetet, kirakat-árnyékoló tartószerkezetet új kirakatportál
létesítéseesetén, a kirakatportálonazépület kialakításával illeszkedően kell felszerelni.

Epülethomlokzaton, kerítésen1,0 m2-t meg nem haladó cég-, címtábla, ill. kulturális
rendezvényt (művelődési ház, műsoros rendezvény stb.) hirdető plakát, és arra engedélyezett
reklámhordozó felület, gépjármű- és gyalogos forgalmat nem zavaró elhelyezéssel és mérettel
helyezhető el.

Épülethomlokzaton, kedtésen legfeljebb 0,40 m mélységíkirakatszekrény helyezhető el.
Középület homlokzatán hirdetés nem helyeáető el. .

VII.F'eiezet

A településkép-védelmi táiékoztatás
17.

és szakmai

konzultáció

A településkép-védelmiszakmaí konzultáció tartásának kötelező esetei

23. § (1) Az épittetőnek vagy meghatalmazottjának az épitésmegkezdése előtt szakmai konzultációt
kell kérni, ha:
a) minden új épület építése,meglévő épület átalakitása, bővítése, fejújítása során, ha az

látható módon megváltoztatja:
ba) a beépítéstelepítési módját,
pontját,
beépítés",,iűi,at,ágyo, épület legmagasabb

közterületröl

bb) a
bcj az eptmeny fimegformálását,.

.

aÍ) a, ip ítményhom lokzat .kia.l akítás át,
esetén,
aei ,ij ieger ei reUamhor.dozó elhelyezése
kiilső vagy belső felujítási, helyreállítás,
b) Az e rendelet z.rr"iretr.té szerinti,Éő;;pí*uir!
bármely módon érintő
lffiJny jeile.get, meg[ól""é,ét
bővítési vagy bon1ási, továbbá u neo"tt
y&E! anélkiil végeáető _
ipirer;i űeaírv aapj,an,
munka _ fliggetlenül attól, hogy
megkezdése,

á;;il

a védett epit

")

megváltoztatása esetén,

kapcsolatban,
^eny,.ndelt*es!l_e|
készített építészetiműszaki tervekkel
c) Fennmaruaari."ö.oerv.zési.eljárásoáoz
jl ,ii.r.n onikus hirkozlési építményelhelyezése esetén: , ,
mérete a bruttó 6 m_t
antenna ,r"riá"*,a, ha annak bármelyirányi
minősülő
műtárglnak
fa)
antenna felszerelésénél,ha az
méretétől Ji)ggetlenül a sler]rezetre
szerkezet
;í::::r:lű
ft)
m,t meghal_alia,
antenna bárielyirónyú mérete a 4,0
kötele; lefoljtatni abban az esetben, ha:
(2) A tulajdonos f.lhírá;;;;"aúai ton^ú"iot
tevékenység történt,
telkén súlyosan településképet romboló
a) a település teriiletén, a tulajdonos
egyéb reklámhordozót'
-. vesztett hirdető-berendezést,
b) az elhasmálódott, felújítandó, aktualitását
cégértannak tulajdonosa, illetve
eg_,
tájékoztatő ii"r"áaóioo ,.rro.""rt,
"i^taőat,
akkor ű e,i*"tt ingatlan tulajdonos a
meg,.
amennyiben a tulajdonos neln ari"prÁá9
távolította el,
felszólítást kOvető 3"0 napon belül nem

18.Atelepüléskép.védelmitájékoztatásésszakmaikonzultációvéleményezésrészletes
szempontjai

24.§(l)Atelepüléskép.védelmitájékoztathsésszakmaikonzultációlefolytatásasoránvizsgálni
szükséges,hogyakonzultációrabenyújtottépítészeti-műszakitervdokumentációtartalma

(2)

(3)

foglalt előírásoknak) ,
megfelel-e a településképirendeletben
módja megfelel_e a környezetbe
A telepítéssel ű..otuitu,, vizsgálni t-,tt, t,ogy a beépítés
illeszkédéskövetelményének,
kapcsolatban vizsgálni kell kiilönösen
Az építmény,epiir.iá" megjelenésével kialakításával

§?;"o

e az épitettkörnyezethez,
építészetimegoldásai megfelelően illeszkednek_

b)teljesíti-eahelyivédettségűterületek,épületekesetébenazértékvédelemmelkapcsolatos
előírásokat és elvarásokat,
előírásainak
c) a kiilső megielenés megfelel-e az e rendelet
kiosztása össáangban
d) a homlokzat tagolása, a nyílászárók

hasmálatánaksajátosságaival,

yari_e az épület rendeltetésével és

,

|_1

sajátosságaival,

és hasznáatanak
e) össáangbun uu*" az eputet rendeltetésével
illeszkednek_e a
kialakítása és a tetőfelépítményekmegfelelően
hajlásszögének
tetö
a
I
környezetadottságaihoz,illetvemegfelel-eatelepüléskepirendeletbenelőírtaknak,
megfelelő-e,
g) a homlokz at szinezéseutcaképiszempontból

h)agépészetiberendezésekésazoktartozékainaktelepülésképimegjelenésemegfelelő-e,
felÚjítás' áta|akitás' emeletráéPÍtés
i) meglévő építménybővítése esetén a homlokzatot is érintó
valamint a meglévö utcaképbe
illeszkedik_ _udonépület strukturájához,
berendezéseit, burkolatát,
"
j) megfelelően veszi_e figyelembe a köierület adottságait és esetleges
műtárgyait, valamint növényzetét,

VIII.F'eiezet

A telenülésképi véleménvezésieliárás
19.

A településképi véleményezésieljárás alkalmazási köre

25. § Településképi véleményezésieljárást (a továbbiakban: véleményezésieljárás) kell lefolytatni az
alábbi esetekben:

a)
b)

új építményépítésiengedélyezési eljárásakor,

meglévő építménybővítésére,valamint a településképet érintő átalakitására irányuló
építési,fennmaradási engedélyezésieljárást megelőzően, amelynél a településrendezési és

építészeti-műszakitervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti_
műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, ezen
belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az épittető.
26. § A polgármester a véleményéta 26. § felsorolt esetekben az önkormányzati
álláspontj ára alapítj a.

20.
27, § (1)

foépitészszakmai

A településképi véleményezésszempontjai

A

településképi véleményezésieljárás lefolytatasa és az építészeti-műszakidokumentáció
értékelésesorán a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavatő, az
építettés természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási

szempontokat kell érvényesíteni.
(2) A településképivéleményezésieljárás a Kormányrendeletben foglaltak szerint kerül lefolytatásra.
21.

28.

§ (1) A

A telepütésképi véleményezésieljárás szabályai

településképi véleményezésieljátás lefolytatási iránti kérelmet

mellékletébenfoglalt mintának megfelelően kell benyújtani.
(2) A kérelem benyújtásának módját a Kormányrendelet szabályozza.

az e rcndelet

7.

IX.Feiezet
A településképi beielentési eliárás
22.

A településképi bejelentósi eljárás alkalmazási köre

A Településképibejelentési eljárást a polgármester folytatja le, az önkormányzati
szakmai álláspontjára alapitva, amennyiben a településén van főépítészalka|mazásban.

29.

§

30.

§ Településképi bejelentési eljárást a Kormányrendeletben foglaltak megfelelően, valamint
meglévő építményekrendeltetésének- részleges vagy teljes - megváltoztatása esetén kell
lefolytatni, amennyiben a meglévő lakórendeltetés megváltoztatása történik, illetve

főépítész

lakórendeltetésre történő változás kerül kialakításra,
31.

§ Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatrri a településképvédelméről szóló törvény
reklámok közzététe|ével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
szereplő általános településképi követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók
elhelyezésénél.

23. Atelepülésképibejelentési eljárás véleményezésénekszempontjai

A

településképibejelentési eljárás lefolytatása és az epitészeti-műszaki dokumentáció
értékelésesorán a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavatő, az
építettés természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási
szempontokat kell érvényesíteni.
(Z) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása során vizsgálni sziikséges, hogy a véleményezésre
benyújtott építészeti-műszakitervdokumentráció tartalma:
a) megfelel-e a helyi építésiszabályzatban és a településképi rendeletben foglalt előírásoknak,
b) kidolgozása a szakmaitájékoztatás szerint történt-e,
c) a b) pont szerinti előírások eltérő megoldás azokkal egyenértélaívagy kedvezőbb beépítést,
illetve településképimegjelenést eredményez-e.
(3) Az építmény,épületrész megjelenésével kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:
a) azok épitészetimegoldásai megfelelöen illeszkednek-e az épitett környezethez,
b) a kiilső megjelenés megfelel-e az e rendelet előírásainak
c) össáangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
d) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, burkolatát,
műtátr gy ait, valamint növényzetét
(3) A polgármester a tewezett építésitevékenységeta bejelentést követő 15 napon belül hatósági
határozatban, a Kormányrendeletben megfogalmazott követelmények teljesülésétől fiiggően a
Kormányrendeletben foglaltak szerint tudomásul veszi vagy megtiltja.

32, § (1)

24.

A településképibejelentési eljárás részletes szabályai

33. § A településképi bejelentési eljárás azngyfél által a polgármesterhez benffitott - papíralapúbejelentésre indul. A bejelentéshez sztikséges bejelentőlapot az e rendelet 8. melléklete
tartalmazza. A bejelentéshez papíralapú dokumentrációt kell mellékelni.

X.Feiezet
A településképikötelezés
25.

A településképikövetelmények megszegésének esetei

34. § Településképi követelmény megszegésének minősül az e rendelet előírásainak nem megfelelő
építés,az előírásoktól eltérő szín és anyaghaszrálat, formai kialakítás, valamint a településképérvényesítőeszközök szerinti kötelezettség :
a) elmulasztása,
b) alapján lefolytatott eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtása,
alapján lefolytatott eljárásban hozott döntés végre nem hajtása.

c)

26.

A településképikötelezési eljárás szabályai

Az önkormányzatpolgármestere a Kormányrendelet szerinti kötelezési eljárást folytat le és
sziikség esetén kötelezést (az építmény,építményrészfelt$itására, áttalakitására vagy

35. § (1)

elbontására) bocsát ki.

(2)

Az önkormányzat képviselő-testiilete a településképi rendeletb,en az (1) bekezdés szerinti
településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetére e magatartiás
elkövetőjével szemben településképi bírságot szab ki, amelynek összege:

a) foépitészikonzultációs kötelezettség elmulasztása esetén 100.000 - 300.000.- forint,
b) településképibejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 100.000 - 500.000,- forint,

c) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén 100.000 - 500.000,- forint,

d) az e rendelet előírásaitól eltérő építészetiés településképikialakítás esetén 100.000

-

1.000.000.-forint,

e) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés
mértékétőlfiiggően esetén 100.000 - 1.000.000,- forint,
f) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként 100.000,1.000.000,- forint.
g) elhasználódott, felujítandó, aktualitását vesztett hirdető-berendezést, tájékoztatő
(információs) rendszert, céE-, cimtáblát, cégérta fulajdonosnak 30 napon belül el kell
távolítani, ennek elmulasáása esetén 100.000 - 500.000,- forint.
h) a bírság ismételten is kiszabható, a településképikövetelmények teljesítéséig.
27.

36. § (1)

A településképibírság kiszabásának

és behajtásának módja

A

településképi bírságot határozatban kell kiszabni, és tértivevényeslevél útján kell
kézbesítenia bírsággal sújtott érintettnek.
(2) A településképi bírság megfizetésének módja közvetlenül az Önkormányzat erre a célra szolgál,ó
bankszámláj fua 1lórténő beíizetéssel.
(3) A (2) bekezdésben szereplö megfizetési mód elmaradása esetén - a 2011. évi CXCV. törvény
42.§ (3) bekezdése értelmében- a meg nem fizetett bírság köztartozásnak minősül, és adók
módjára kell behajtani.

XI.Feiezet
záró rendelkezések
28. Hatályba léptető rendelkezések

39. § E rendelet 2019. Október 29-én 19 óra 00

T iszaeszlár, 20 19. Oktőber 29

perckor

lép hatályba.
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