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Tárgy: A Polgármester illetményénekmegállapítása

Előadó: Ügyrendi Bizottság Elnöke
Tisztelt Képviselő-testület!

.

A polgármester illetményét, tiszteletdíját

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
törvény (a továbbiakban Mötv.) határozza meg. A törvény szabályai 2017. január tj ei hat íllyal módosultak, a polgármester illetm ényalapján az államtitkár illetmény e képezi.
A főállású polgármester illetményétillefue a társadalmi megbízatású polgármester tisztel etdíjátt az
Mötv. 71. §-a meghatározza, a Képviselő-testi,iletnek mérlegelésijogköre nincs. A Képviselő_
testület a törvénymódosítás alapján haátozatban rögzíti a polgármestert megillető illetményt a
Magyar Allamkincsüár értesítésecéljából.
Mötv.
7 t. § (t) A főpolgármester
megbízatósának időtartamára havonta illeiményre jogosult, amelynek
összege megeglezik a miniszter központi államigazgatási szervelcről, valamint a Kormóny tagiai
és az Óllamtitkárok jogóllósóról szóló törvényben meghatórozott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből,
és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. A
főpolgórmester havonta az illetményének1S%-óban meghatározott kóltségtérítésre,valamint a
m i ni s z t e r t j o gs z ab óly alapj án me gil l e t ő e g,l é b j utt at á s o lcr a j o go sult.
(2) A megtei jogi város polgórmestere, a fővórosi kerületi önkormányzat polgórmestere
megbízatósának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megeglezik az
dllamtitkórnak a kö4lontí úllamigazguttísi s7ervekrű, valamint a Kormóny tagjai és az
dllamtitkdrok jogdllúsóról szóló törvényben meghatórozott alapilletményébű,
illetménykiegészítésébűés vezetőí illetménypótlékábil daó iiletményének összegével.
(3) A meglei önkormányzat közgűlésének elnöke megbízatósának időtartamára havonta
illetményre jogosult, amelynek összege megeglezik a (2) bekezdésben meghatórozott illetmény
9?%-ának összegével.
(4) A polgdrmester illetménye a (2) bekezdésben meghatározoű összeg

CLXXXX.

d) 55 %-a az 1.501

- 5.000 fő lakosstígszdmútelepülés polgúrmestere esetében;
jőóllású polgórmester, a tórsadalmi megbízatósú polgármester, a megtei önkormónyzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjónak lí%-óban meghatározott összegű
kö lt s égté r ítésr e j o go sult.
(6) A

./.

:

2_

Az államtitkár illetményénekösszege: (2010. évi XLIII. törvény - a központi államigazgatási
szervekről,valamintaKormánytagjai ésazállamtitkárokjogállásárőlszólótörvény5l.§)
5l. § (l) Az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-szerese.
38.650 x12= 463.800 Ft
(2) Az óllamtitkór illetménykiegészítésrejogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a.

231.900 Ft

(3) Az óllamtitkór vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65oÁ-a

összesen: 997.170 Ft

azaz 301.470Ft

Tiszaeszlár lakossága 2.800 fő. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján Vajda Lászlő
p o lgárm ester illetmé ny e 5 48.4 4 4 r- F t lhő, költségtérít ése 82.267,_ Ft/h ó.
T íszaeszlélr, 20 19 .

X. 24.

Ügyrendi Bizottság Elnöke

Melléklet a .,. . ...l20I9. számű előterjesztéshez.

Határ ozat-te rv ezet
TISZAESZLÁR rÖZSBCI ÖNKORMÁNY ZAT KÉPVISBLÖTESTÜLETÉNEK
......./2019.(...,...)

határ

o

zata

Vajda László polgármester illetményéről és költségtérítéséről

Képviselőtestiilet
a Magyarorszaghelyi önkormányzatairól szóló 20ll, évi CLXXXX. törvény 7l. § (4) bekezdés d)
pontja, illetve (6) bekezdése alapján Vajda Lászlő Tiszaeszlár Községi Önkormányzat
Polgármestere illetményét 548,444,- F't/hó, költségtérítését82.267,- Ft/lró összegben állapítja meg.

A határozatról értesül:
l l Y ajda László polgármester T iszaesz|ár
2./ Magyar Allamkincstar Sz-Szatmáí-Bereg Megyei lgazgatőságaNyíregyháza
.

3.1battár

8.

számú melléklet

Az Üglrendi Bizottság Tiszaeszlár Kazségi Ónkormónyzat Képviselőtestülete 20]9.október
29-én tartott alakuló ülésénkészült

JEGYZÓKÓNYVE
Tárgl : Az alpolgármester megválasztása.
Jelen vannak: Benda Ferenc az Ügtrendi Bizottság elnöke,
Meleg Barnabás, Kander Zoltán, Kovácsné Dobó Katalin, Kobzos István
bizottsógi tagok,

Az Üglrendi Bizottság, mint

szavazatszámlóló bizottság az alpolgármester titkos szavazás
útján történő megválasztásához a Képviselőtestület tagjainak átadta a szavazólapolrat. A
szavazás során 7 - 7 szavazólap volt elkészítve, ktilön - k\l1n-kllan a két jelölt nevével. A
jelöttek neve mellett ,,igen;' illetve ,,nem" megjelölés. Ervényes szavazat az, amelyik az igen
vagl a nem megjelalést bekarikázta. A támogató szavazatot az igen bekarikázása jelentette.

Az Üglrendi Bizottság a szavazás eredményét az alábbiak szerint állapította meg:
A szavazásra jogosult testületi tagok száma
Az urnában talólt szavazólapok száma:
Erv ény e s

s z av

azat ok

sz

/

Jo,

14 drb

áma

14 drb.

Soós Zsolt jelalte leadott ,,igen" szayazatok száma:
Meleg Gábor jelaltre leadott"igen" szavazatok száma:

Az

7 drb.
7

drb

Üg,,rendi Bizottság megállapította, hog
igen szavazattal, eghangúlag a
Képviselőtestület Soós Zsolt laápviselőtestületi tagot és Meleg Gábor tiszaeszlári lakost
(mint nem testületi tago) Tiszaeszlár kazség alpolgármesterének megválasztotta.
kmí.'

9.
T íszae sz|ár Közsé

számú melléklet

gi Önkormiányzat

Jegyzőjérő1'I
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ELÓTERJESZTÉS
- a Képviselőtestülethez Tárgl : Rendelet-alkotás Tiszaeszlár község településkép védelméről.

Előadó Dr. Varga Pál jeglző.

Tiszt elt Képv is el őtestül et !

A

településfejlesáési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiaról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogirtézményekről
szóló 3l4l20l2. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22.,43lA. és 43lB.
§-a alapján az önkormányzatoknak rendeletet kell alkotniuk a településkép védelméről.
A településképi rendelet a település teljes közigazgatásí területére készül. A településképi
rendelet állapítja meg
a) a helyi épitészetíörökség területi és egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem),
illetve a védelem megsziintetését,
b) a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapjrin a
településképiszempontból meghatározó területeket,
c) atelepülésképi követelményeket.

A

településképi követelmény lehet területi építészeti,egyedi építészetiés reklámokra,
a reklámhordozőWa, reklámberendezésekre, cégérekreés reklámhordozásra
alkalmas egyéb műszaki berendezésre, továbbá az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó

valamint

követelmény.

A

településképi követelmény

a helyi

építésiszabályzatban meghatiároáató helyi

követelményeket, j ogokat és kötelezettségeket nem tartalm azhat.
A polgármester településképi rendelet elkészítésénekmegkezdéséről a társadalmi bevonás
partnerség rendeletben megállapított partnereket;
keretében tájékoztatja
partner
javaslatokat, észrevételeket tehet, véleménytnyilvaníthat. Illetőleg adatszolgáltaási kérelmet
küld azon államigazgatási szerveknek, amelyek adatu §ztikségesek a rendelet kidolgozásához.
A polgármester az elkészült településképi rendeletet - a szélesköni nyilvánosság biáosításával
- partnerségi véleményezésrebocsátja, és véleményezésremegkiildi azáIlamifőépitészi
hatáskörében eljaró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóságnak, a kulturális örökség védelméértfelelős minisztemek és az illetékes nemzeti park
igazgatőságnak.

a

a

TiszaeszlárKözségi Önkormány zat arendelet-alkotási kötelezettségének nem tett eleget, ezért
Kuria köteleae a mulasztás pótlásara 20119. október 3 1 . napjáig. FIa kötelességének nem
tesz eleget, akkor a Kormányhivatal alkotja meg a rendeletet.
a

A tervezet

me ghatétro zza:

a. l a helyí váíelem célját, fajáját,
b.l az egyedi védettényilvánítás mődját, az ezzeljáró korlátozások leírását,
c./ a településképi követelményeket, egyedi építészetikövetelményeket,
d.l azutcaképet meghatározó építmények,kerítések elhelyezésére vonatkoző szabályokat,
e. l a kö nerul etek, közlekedé si terül etek l e gfonto sabb szab ály aít,
f./ a külterület használatra vonatkozó előírásokat,
g. l a r eklétmok, cégtáblák elhelyezésének rendj ét,
h.l az egyeztetési szabályokat,
i. l az eljárási szabályokat
j.l az előírások betartása érdekébena kötelezés módját és rendjét.

HATASVIZSGALAT
a./ Társadalmi, eazdasáei. költségvetési hatás: A tervezet biztosítja a

kulturált
közvetlen gazdasági és költségvetési hatása nem jelentkezik.

lakókörnyezetkialakítását,

b./ Környezetvédelmi. egészségügyi hatász A tewezet célja, hogy kulturált, egészséges
lakókörnyezetet alakítson ki a település az építkezéseksorán.
c./ Jogszabálv alkalmazáshoz szükséges adminisztráció. személvi. szervezeti tárgvi és
rrénzüeyi feltételek: A Polgármesteri Hivatalban atárgyi és személyi feltételek biztosítottak,
d./

A rendelet alkotásának szükségessége. iogalkotás elmaradásának várható következménvei: Jogszabályi

és bírósági kötelezés atewezet el nem fogadása esetén a Kormányhivatal alkotja meg a rendeletet.
T

tszaeszlár, 20 l 9. november
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Dr. Varga Pál
jegyző
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Tiszaeszlár Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
812019.

10. számú melléklet

(X.29. ) önkormányzati

RENDELETE
Tiszaeszlár Község településképénekvédelméről

Tiszaeszlár Község ÖnkormanyzatKépviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, a településkép védelméről szőIő 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés
a)-h) pontban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairőI szőIő
201I. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1.1. pontjában és az építettkömyezet
aIakításaról és védelmérőlszóló 1997. évi LXXVru. törvény 29.§ (3) és 57. § (2) és (3)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljrárva, a településfejlesáési koncepciőről, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezésieszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szőlő 3I4l20I2. (XI. 8.) Kormanyrendelet
(továbbiakban: Kormányrendelet) 43lA. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljaó Szabolcs-Szatmér-Bereg Megyei Kormányhivatal Áttami Főépítésze,a
Hortobágyi Nemzeti Parklgazgatóságnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
és a Miniszterelnökség Krrlturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruhazásokért
felelős állanrtitkársága, valamint a partnerségi rendelet szerinti résztvevők véleményének
kikérésévela követke zőket rendeli el:

I.Feiezet
Általános rendelkezések
1.

A rendelet célja, hatálya

és alkalmazása

1. § E rendelet célja Tiszaeszlár Község építettkörnyezetének megőrzése érdekébena helyi
építészetiértékvédelemmel,a településképi követelményekkel és a településképérvényesítésieszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.
2. § Jelen rendelet mellékletei:
a) 1.melléklet: A településképi szempontból meghatátoző területek lehatrárolása
b) 2. melléklet: Helyi egyedi értékvédelemalatt álló épületek
2. Ertelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:
1. Óriásreklám: elemeiben vagy összességében az A0 (841x1189 mm) méretet
meghaladó méretű reklám.
2. Fényreklám: reklám megielenítésérealkalmas led panel, elekíromos led állvány,
videó-fal, monitor
3. Cégüíbla: A cég nevét és székhelyét feltiintető tábl,a.

4. Címtáhla: intézmény,vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla.

minden olyan hordozó eszköz, fixen rögzített vagy mozgó, képi,
illetve hang effektusok megjelenítésére,valamint információk tárolására is alkalmas
berendezés,
6. amely kialakításától, anyagéiól, méretétől, továbbá elhelyezése módjától ftiggetlenül hirdetmény megjelenítéséreszolgál, és közterületről érzékelnilehet.
7. Védett érték:helyi egyedi védelem alatt állő épitmény, építményrész,
épület, egyéb
elem
8. Tömör kerítés:olyan kerítés, amelynek a kedtés síkjára merőleges atláthatősága 50%onál nagyobb mértékbenkorlátozott.
9. Parasztházas telkek: A helyi védelem a|att állő területen belül a szabáIyozási terven
jelölt telkek
Polgárias jellegű épületek elhelyezéséreszolgáló telek: A helyi védelem alatt
álló tertileten belül elhelyezkedő azon telkek köre, mely nem tartozik a parasztháaas
telkek fogalomkörébe.
1
Vendéglátó terasz: olyan, fiiggőleges hataroló elemek nélkül kialakított burkolt
felületű terasz, amely nem téliesíthető.
Ertékvizsgálat: aKormányrendeletben meghatározottak szerinti dokumenfum.
5. Hirdető-berendezés:

10.
1.

12.

II.F'eiezet
A helvi védelem
3.

A helyi védelem célja

4. § (1) Az

épitett környezet fenntartása, a jelen ós a jövő nemzedékek számára való
megőrzése érdekében a Képviselő-testület az önkorményzat közígazgatási teriiletén
található kiemelkedő építészetiértékeket helyi védelem alá helyézi.
(2) A helyi értékvédelemfeladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, város- és
utcaképi, építészeti,történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, múszaki-ipartörténeti
szempontból védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények,épületrészek,
köz- és mútárgyak, növények vagy növény-együttesek számbavétele, meghaározása,
nyilvántartása, dokumentálása, a nyilvánossággal történő megismertetése, valamint
megóvása, megőrzése, ennek érdekében karbantartása.
4.

5.§

A

A helyi védelem fajtái

Képviselő-testtilet ,,helyi egyedi értékvédelem"alá he|yezte

mellékletében meghatározott épületeket, utcaszakaszokat.
5.

az e

rendelet 2.

A helyi egyedi vódetté nyilvánítás, valamint megszüntetés szabályai

6. § (1) A helyi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére brármely természetes
vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szewezet - a
polgármesterhez írásban benyújtott kezdeményezése alapjart kerülhet sor. A
kezdeményezósre településszerkezeti terv vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet.
(2) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a védelemre javasolt értékmegnevezését,egyedi védelem esetén címét,helyrajzl,
szénrtát, területi védelem esetén a terület lehatarolását a helyrajzi számok
megielölésével,

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 megsziintetésérevonatkozó kezdeményezésnek ár:talmaznia kell:
a) a védett értékmegnevezését, egyedi védelem esetén címét,helyajzí szétmát, területi
védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megielölésével
b) a védelem törlésével kapcsolatosjavaslat rövid indokolását,
c) a kezdeményező nevét, megnevezését,lakcímét,székhelyét.
(4) A védelem megszűnik, ha
a) a helyi védett értékhelyrehozhatatlanul megsemmisül,
b) a helyi védett értékmagasabb jogszabályi védettsóget kap, vagy
c) ha a Képviselő-testtilet a helyi védelmet jelen rendelet módosításával megsztinteti.
(5) A helyi védettényilvánításról, annak módosításaról, vagy megsziintetéséről énesíteni
kell:
a) az &intett ingatlan tulajdonosát(ait) postai úton,
b) műalkotás esetén azélő alkotót, vagy aszeruőijog jogosultját,
c) az illetékes építésügyihatóságot,
d) a kezdeményezőket.

7. § (1) A helyi egyedi védelem aláhe|yezett építmény,közterülettel hataros építményrészlet,
műalkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a
védelem tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia:
,,Tiszaesz|ár Község Önkormanyzata he|yi védelem aIá helyezte- évszám". A ábla
mérete fektetett N4, anyagafém, színebrotu
(2)
tábla elkészíttetésétőI,elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését
^az érintett ingatlan tulajdonosa ttirni köteles. A tábla elhelyezése, fenntarüísa és pótlása az
ö nkormányz at feladata.
6.

8. § (1)

A

A helyi egyedi védettséggelösszefüggő korlátozások, kötelezettségek

helyi egyedi védett értékkarbantartása, állapotanak megóvása a fulajdonos

kötelezettsége.

(2)

A védett értékmegfelelő

fenntartását és megőrzésételsősorban a rendeltetésnek megfelelő

használattal kell bizto sítani.

7.

A helyi egyedi védelem alatt álló értékeknyilvántartása

9.§ A helyi védelem alá he|yezett értékekről (a továbbiakban: védett érték)az önkormányzat
nyilvántartást vezet.
8.

A helyrehozatali kötelezettség előírásának rendje
önkormányzati

10. § (1)

és a teljesítéshez nyújtandó

támogatás

A helyi egyedi védelem aláhelyezettépítményekeredeti külső

megjelenósét:

a) egészénekés részleteinek külső geometriai formáit, azokrész és befoglaló méreteit,
b) eredeti anyaghasznáIatát egészében és részleteiben,
c) ha ismert, eredeti szírthasználaát, ha nem ismert, a feltételezhetően hasonló
szinhasznáLatát,

az eredeti épület tartozékait és felszerelésétaz értékvtzsgálattól fiiggően az e
rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni és helyreállítani.
(2) Ha a helyi védelem aIá helyezett építményegy részét,tészletét korábban az eredetitől
eltérő megjelenésűvé alakítotték át, az építményegészéte,vagy lehatátrolhatő - az
átalakított részt is magában foglaló - részegységérekiterjedő felújítás soú.ri' aú:
a) az ercdeti állapotnak megfelelően, vagy
b) ha azátalakítottrész eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel és azt
következtetésekkel sem lehet valószínűsíteni, a homlokzatot a megfelelően megmaradt
eredeti elemeinek, vagy hasonló stílusúépülethomlokzatok eredeti és analóg
d)

formaelemeinekalkalmazásávalkellhelyreállítani.
(3) Helyi védelem alá helyezett épülethomlokzatok esetében a csatlakozó tetőfelületet - a
vízelvezető rendszert is beleértve - legalább a fedési arryag fajtájfua kiterjedően kell
megőrizni és fenntartani.
III. Feiezet
A helyi védelemre yonatkozó településképikövetelménvek
9.

11.§ (1)

A helyi védetf értékekrevonatkozó

eg;redi építészetikövetelmények

Helyi egyedi védelem alatt álló épületek, építményeka község építettemlékei között

a meghatároző arcu\atú és építészettörténetiszempontból védendő értékek.

(2)

A

helyi vódelem alatt álló épületek tömeg- és homlokzatalakitása a mai állapotnak
megfelelően megtartandó, anyaghasznáIaában az eredeti anyaghasználathoz kell

igazodnia. Amennyiben az eredeti anyaghasználat és alkalmazott épületszerkezetek nem
ismertek, úgy kízarőlag természetes anyagok (tégla, kő, cserép, természetes pala, fa stb.)
alkalmazandók.
(3) Az épületek színezésénéla természetes anyagok színeit az,épitett- és a természetes
környezetbe illően kell alkalmazní. A homlokzat vakolt, fehér, világossziirke vagy sargás
színezésűlehet. Nyílászárők és kerítésekszínezésekora fentieken túl a sziirke, zöld és
barna színek nem rikító ámyalatai hasznáIhatók. Nyílászátő szinezéseként kék szín nem
alkalmazhatő.
(4) A település közigazgaíási területén bővítendő, átalakítandó épület, építménycsak magas
(5) tetős kialakítású lehet. A tetőgerinc vonalát a helyi védelem a|att állő településrészeken a
kialakult adottságokhoz illeszkedően, kell kialakítani. A megengedett tetőforma
nyeregtető.

(6) Melléképületek tetőhajlásszöge és -héjalása a főépületével azonos legyen.
(7)
helyi sajátosságokat hordozó kialakítast meglévő épületeknél meg

A

kell tartani, új
alkalmazni ke l 1.
(8) A helyi értékvédelemalá eső épületek és szobrok védelmétbiztosítani kell.
(9) A helyi védelem alatt állő épületek, építményekesetén az alábbi előírásokat is meg kell
épül etekné I

tartani:

a) Lebontani azokat csak szerkezeti okokból szabad. Bontás esetén a bontandó épületről
felmérésidokumentációt kell készíteniBontás esetén az űj épnlet tömegarényát az
eredeti épületével egyezően kell kialakítani, az új épület alapterületében sem térhet el
az eredeti épülettől.
b) Atalakítani, bővíteni, felújítanicsak a meglévő tömegarányok, a helyi népi építészeti
hagyományokra utaló homlokzatiágozatok részletmegoldások megtartásávalszabad.

(10)A meglévő épület csak akkor bontható el, ha a jellegzetes tiszaeszlári lakóépítészetjegyei
épületen mind tömegformálásban, mind homlokzatképzésben, mind
részletképzésbenmegjelennek. Ennek érdekébenaz alábbi előírásokat is meg kell tartani.
(lI) Az előírt építménymagasságotaz utcai homlokzaton külön is meg kell tartani.
(l2)Az épületek homlokzatán hirdető-berendezések, légkondicionáló berendezések nem

az új

helyeáetők el.
(l3)Homlokzaton gánvezetékeket látható helyen csak mélyítetthoronyban szabad vezetni.

Kivételesen vezethető épnleúábazaton gázcső; takartan vagy lefestve. Az épületen takart
helyen legfeljebb egy ftistgáz kivezető létesíthető.
(l4)A kéménya tetőn kívül csak falazott téglaszerkezet lehet, toldó berendezések nem
alkalmazhatók.
(l5)A tető-héjalás anyaga korcolt fémlemez, piros, vagy bama színű cserép, illetve
paraszthának esetén nád lehet.

(lí)Parasrtházas telkek esetén utcána merőleges, polgráriasult épületek esetén utcával
párhuzamos nyeregtető, tűzfa|as kiképzéslehetséges.

12. § Helyi védett épület bontásara csak a védettség megszüntetését követően kerülhet sor.

IV.Feiezet

A településképiszempontból meghatározó terület építészetikövetelménvei
10.

A településképiszempontból meghatározó területekre vonatkozó
területi építészetikövetelmények

13. §

Az

14.§

A

önkormányzat településképiszempontból meghatérozó területekként jelöli ki a
település teljes közigazgatási területét az e rendelet 1. melléklet szerinti lehatarolásokkal,
az alábbiak szerint:
a) a belterület_r,Központi belterület" településrész,
b) a belterület,,Bashalom" településrész,
c) a belterület,,MÁV Újtelep'n településrész,
d) a külterület településrész.

15.§

a) d) pontjaiban lehatírolt, településképiszempontból

meghatfuoző
területrészeken a településképet meghatiároző építmények,épületek az alábbi szempontok
szerint alakítandók ki:

a) Az utcafronti kerítés:

aa) Belterületen a telek hatarain létesített kerítésmaximum 50 cm magí§ lábazattal,
le galább 5 0% átlátható ság gal.
ab) A kedtés és az épület anyag- és színhasználaténak egymással össáangban kell

lennie.

ac)

Az utcai kerítésépítettoszlopainak tetején, kapu építetttetőszerkezetének

tetején,

illetve bármilyen építettkerítésépítményen- amennyiben arTa térbeli díszítós kerül díszítésként
csak hagyományos geometriai forma (pl. gömb, kocka, gúla stb.),
illetve történelmi, vallási tárgyu emlék alkalmazhatő.
ad) Az áttört kerítésre az átlátást gátló ideiglenes nádfonat, műanyagutátuatű nádfonat
nem alkalmazhatő.
b) Településszerkezet, telekstruktúra:

A

c)

ca)

a

kialakult utcaszerkezet,
meglévő
a
szabáIyozási szélességekmegtartandók.

,,Központi belterület" településrész területén

tömbstruktura, tömbkonturok,
Telepítésimód:

A megengedett beépítésimód oldalhatáron állő. Az építésihelyen belül az épületet
mindig az oldalsó telekhaüárhoz csatlakozőan kell elhelyezní; az elhelyezéskor

figyelembe kell venni a szomszédos épületek elhelyezését, valamint az utcaképet és
igazodni kell azol<hoz. Ha a szomszédos épület nem korlátozza az oldalsó
telekhaár választását, akkor mindig az északi, vagy a keleti égtáj vonaléútoz
közelebb fekvő oldalhaána kell az épúLetet telepíteni.
cb) Előkert létesítésétaz utcában kialakult adottságokhoz kell ígazítaní.
cc) Közterületről kisgarázsok közvetlenül nem nyithatók.
cd) Kereskedelmi szolgáltatő gazdasági terület a településképi megjelenítés feltételei:
- az építésivonalra (előkertbe) építészetilegnem kialakított építmények(nyitott
vasvázas szín, hevenyészve bekerített lerakatok stb.) nem kerülhetnek,
- takarásukról gondoskodni kell (egyéb épület, építettkedtés, örökzöld
növényzet)
a tevékenységhez sziikséges toronyszerű építményekutcaképi elemet ne
képezzenek.
d) A közlekedési célúközterületek kialakítása!
da)
közterületi zöldfelületek növényállománya maximálisan védendő. Ültetés,
növénycsere, áttelepítés, visszavágás, fa csonkolása, esetleg kivágása csak
kertészeti szakvélemény, illetve kertészeti fenntartás, felújíásesetén történhet.
db)
16 m vagy annál nagyobb szabályozási szélességűkrizlekedési célú
köáerületeken kétoldali, a 12 m, i11. anná1 kisebb szabályozási szélességű
k<izlekedési célúköáerületeken legalább egyoldali fasort kell telepíteni, ill. a
meglévők védelméről gondoskodni kell.
dc) Közterületen elhelyezett, a parkolás, megállás megakadályozására szolgáló kő-,
illetve szikladarab, növénnyel beültetett vagy betonnal kiöntött autógumi, vagy a
közlekedést bármilyen módon akadályozó természetes vagy mesterséges anyagú,
terepből kiálló targy elhelyezése tilos.
dd) Közterületi gépjármű parkolóhelyenként legalább egy lombos fát kell telepíteni.

A

A

11.

A településképiszempontból meghatároző területre vonatkozó egyedi építészeti
követelmények

A településképi szempontból meghatfuozó belterületi területrészeken a településkép
védelme érdekébenúj lakóépületek telepítésénéla meglevő beépítéshezés építészeti
kialakításho z kell illeszkedni.
(2) A ,,Központi belterületo', a ,rBa§halom" és a ,rMÁV-Újtelep'n településrészeken
építésitevékenység az alábbi előírások szerint végeáető:
a) Epület utcai építésivonalra merőlegesen mért vetületi hossza lakóépület esetén
legfeljebb 15 m lehet.
b) Saroktelek esetén a vetületi hosszra vonatkozó előírást mindkét közterület felől be
kell tartani.
c) Belteruleti épület szélességelegfeljebb 15,0 m lehet.
d) Epítésre vonatkozó egyéb közös előírások az alábbiak:
e) A település közigazgatási területén újonnan építendő, ill. bővítendő, átalakítandó
épület, építménycsak magas-tetős kialakításúlehet. A tetógerinc vonalát a helyi

15. § (1)

védelem alatt állő településrészeken a kialakult adottságokhoz illeszkedően, egyéb
területen utcáramerőleges kell kialakítani. A megengedett tetőforma nyeregtető.
Melléképületek tetőhajlásszöge és -héjalása a főépületével azonos legyen .
g Az újonnan létesítendő épületek homlokzati felülete vakolt legyen.
h) Az épületeket a természetes terepre kell ültetni.
ftildszinti padlóvonal a
természetes terepből legfeljebb 80 cm-re emelkedhet ki.
1\
épületek homlokzatmagasságát igazitari kell
szomszédos meglévő
épületekhe z, azok közé illeszkedően.
j) A településen sehol nem létesíthető csarnokszerű, szerelt jellegú, környezetétől
elütő színű és 15 m szélességet meghaladó épület.
k) Tetőhajlásszög 40-45 fok közötti, síkfedéskialakításúlehet, ettől eltémi a teljes
tetőfelület legfelj ebb I}Yo-án szabad.
l) Tető síkjából csak ablak és kéményállhat ki, toronyszeru építmény,épületrésznem
alakítható ki, kivéve az egyhazi épület tetőfelépítményét.
m) A tető-héjalás piros színű égetett, vagy piros színű betoncserép lehet, ill. a
tetőfelület legfeljebb I0 %-ánettől eltérő anyagú is lehet.
n) A homlokzat vakolt, fehér, világosszürke vagy sargás szinezésűlehet.
(3) A ,rKözponti belterület'o és a,Bashalom" településrészeken építésitevékenység az
alábbi előírások szerint v égezhető:
a) A helyi sajátosságokat hordozó kialakítást meglévő épületeknélmeg kell tartani,
új épületek építéseesetén alkalmaznikell az alábbi b) pontban meghatározottakat.
b) Nyílászáró színezésekéntkék szín nem alkalmazhatő.

I

A

Az

a

.

(4)

A

zöldfelület kialakításának szabályai a településképi szempontból meghatároző

területeken:

Fás növényzet ültetése esetén - környezetvédelmi-, értékvédelmiés látványvédelmi
érdekek miatt - a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyomanyokhoz illeszkedő, a
termőhelyi adottságoknak megfelelő díszfák és díszcserjékfajtái alkalmazhatók.
(5) A közterületen elhelyezhető építményekkel,létesítményekkel
szembeni elvárások:
a) Csak a környezet arculatíútoz illeszkedő, esztétikus tájékoztatő (információs)
rendszer, köáisáasági eszkőz, a megállók vfuakozőhelyein beálló stb. - kömyezeti
arculatvizsgálat és egységes koncepció alapján - helyezhető el. Meglévő
építmények,létesítményekfelújíthatók, jó karban tarthatók, a kömyezet arculatáúloz
nem illeszkedők egyidejű eltívolításával.
b) Közterületen csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus utcabútor és egyéb
köztárgy, csak a közvetlen környezetet is magába foglaló vizsgálat alapján
helyezhető el.

(6) Egyéb műszaki berendezésekkel szembeni elvárások a településképi szempontból
me ghatétro zó területeken :
a) A ,,Központi belterület" településképi szempontból meghatározó területrészéna
közműlétesítményeket terepszint alattvagy teljesen takartan kell megoldani.
b) A,,Központi belterület" településképi szempontból meghatározó területrészének
előkert nélküli beépítésűterületein az épületek utcai homlokzatára gáznyomásszabályoző nem helyezhető el. A berendezés a telkek előkertjében vagy udvarán,
takartan (p1.: növényzet), illetve fold alatti elhelyezéssel kivitelezendő, vagy az
épület alárendelt homlokzatára szerelhető fel.

A

;,Központi belterület" településképi szempontból meghatrározó területrészének
utcafronton állő, oldalhataros beépítésűépületei tetőfelületeiről összegyűlő
csapadékvíz - amennyiben az épiJlet tetőfelülete az oldalhatát vagy az utcafronti
telekhatar felé lejt - bevezethető a közterületi csapadékvízelvezető rendszerbe, a
lej e ge sedé s ének kizaÁsával.
d) Epületek homlokzatán és tetőfelületén ablakklíma berendezés és klímaberendezések kültéri egysége csak az épület megjelenéséhez illeszkedve,
közterületről nem láthatőan helyezhető el. A kondetuvíz elvezetéséről megfelelően
gondoskodni kell, az köneruletre vagy szomszéd telekre nem folyhat át, továbbá
meg kell felelni a zajvédelmi előírásoknak. A keletkező meleg levegőt a
szomszédos épületek, rendeltetési egységek zavatása nélküt kell elvezetni. Új
épület esetében ablakklíma berendezés és klíma-berendezésekkültéri egysége csak
c)

takartan helyezhető el.
e)

Gázkészülék égéstermékénekhomlokzatra történő kivezetése csak meglévő
épületnélés csak műszaki szükségességből, a homlokzatképzéssel megfelelően
összehangolt műszaki megoldással lehetséges.

Műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír_ és
adattovábbító berendezés, napelem a ,,Központi belterülef' településrészterületén
álló épület köáerületről látható homlokzatrán és tetőfelületén nem h'elyezhető el,
nem védett területen épület közterületről
takartan helyezhető el.

látható homlokzatán és tetőfelületén csak

A

tervezett lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt gépészeti
kapcsolószekrények és dobozok helyét és színét,az épilet stílusához, a homlokzat
színéhez ígazodva
kiválasztani. A berendezéseket az épületek alárendelt
homlokzatara kell felszerelni, illetve a kerítésbekell beépíteni,a közmű
üzemeltetők elóírásait fi gyelembe véve,
h) Hazi széLkeréklakóterületen nem helyezhető el.
g)

kell

16. § (1)

A településképi szempontból

meghatáttozó külterületi területrészeken a településkép

védelme érdekébenúj épület, építménytelepítése a té$ba illesáés, a tájkarakter
megőrzésére figyelemmel törtéhet.

(2) Külterületi területrészen építésitevékenységaz alábbi előírások szerint végezhető;

a) A

mezőgazdasági területeken:

aa)

4

mezőgazdasági övezetekberi

csak ájba illő épület létesíthető.

Epületcsoportnál azonos j ellegú tetőkialakítást kell alkalmazni.
ab) A ájba való illeszkedés és a tájkópvédelem érdekébentetőfedésként bitumenes
zsindely, piros vagy kék színű fém hullámlemez, valamint műanyag vagy
sziirkeeternithullámlemeznemalkalmazhatő.
ac) A köz- és dűlőutak, birtokhatárok menti védőfásítás amezőgazdasági tájfásítás
fennmaradt elemei megőrzésével, maradékíalan megóvásával valósíüató meg.
Utak építése,felújítása esetén az országos közutak külterületi szakaszamentén,
aközűt telkén, - ökológiai és tájképi érdekek érvényesítésecéljából _ fasor,
illetve többszinttí kialakítású zöldsáv telepíthető.

b) Külterületen:

ca)

A

helyi sajátosságokat hordozó kialakítást meglévő épületeknélmeg kell
tartarú, új épületek építéseesetén alkalmazm kel| az alábbi cb) pontban
meghatározottakat.

cb) Nyílászárő szinezésekéntkék szín nem alkalmazhatő.

c) A tájhasználat:

A

tájhasznáiat során biztosítani kell a táji jellegzetességek (esztétikai,
természeti értékek),a jellemző természetes rendszerek megóvását.
db) Az ingatlanok és épületek kialakítása, fejlesztése és használata a meglévő
tájkarakterhez illeszkedően történhet. A táj jellegét, esáétikai, természeti
értékeitv eszéIyeztető tevékenység célj aira építménytelhelyezni tilos.
dc) A település külterületén a tájjelleg megőrzése, illetve fokozása céljából csak a
táj ra j ellemző, őshonos növényfaj ok telepíthetők.
dd) Az utak melletti fasorok, cserjesávok fenntartása folyamatos ápolás, szüikség
da)

szerinti pótlás mellett végezhető.
de) Kerítéscsak vadvédelmi céllal létesíthető.

V.Feiezet
saiátos építményekelhelvezése és anvaghasználata
12.

Felszíni energiaellátási

elektronikus hírközlési sajátos építmények
elhelyezésérevonatkozó közös szabályok
és vezetókes

17. § (1) Közmúvezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénéla településképi
megjelenésrc és az esztétikai követelmények betartásiára is figyetemmel kell lenni.
(2) A föld felett megjelenő közműberendezések elhelyezésekor biztosítani kell az esztétikus
környezet kialakítását az érdekelt terület szépítéseérdekében.

Q) Az nj beépítósre szánt területeken ftild alatti és a fiild feletti közművezetékek

és

építmónyek csak egységes közmű, közlekedési és kertészeti tervek szerint helyeáetők el.
(4) A lámpákkal és reklámfényekkel káptéaást, vakítást, ártő fényhaást okozni nem szabad,
ingatlan használatát korlátozni tilo s.
(5) Középnyomású ftldgazellátással rendelkező területeken telkenként egyedi
nyomásszab ály ozőkat kell elhely ezni. A tew ezett gánny omás-szabály ozők az épületek
utcai homlokzatétra nem helyezhetők el. A berendezések a telkek előkertjében, udvarán,
vagy az épület udvari homlokzatába rejtetten szerelhetők fel.
(6) A fOldgázvezetékeket közterületen és telken belül is csak föld alatti elhelyezéssel szabad

kivitelezni.
(7) Epület homlokzatán látsző gázvezeték és szerelvény nem jelenhet meg, szerelt kémény
nem építhető. Kivételesen épületlábazaton gáncső takartan vagy lefestve vezethető, az
épületen takart helyen legfeljebb egy ft,istgáz kivezető létesíthető.
(8) Területgazdálkodási és településképi szempontból a meglevő fiöld feletti vezetésú
hírközlési vezetékeknek hálőzat átépítéséveljáíó rekonstrrrkciőját csak ftildkábeles
elhelyezéssel szabad engedélyezni.
(9) Az átépítésrekerülő építményekellátásáúloz a közterületen levő tartóoszlopokról a
földfeletti vezeték átfeszítés helyett a ftjldkábelben történő csatlakozás építhető.
(l0) KŰl- és belterületen a tervezett hírközlési és a kábel TV vezetékek építésétcsak
ftrldkábelben szabad vezetni.

VI.Feiezet
Reklámhordozókra

és egyób

műszaki berendezésekre vonatkozó településképi
követelménvek

13. Reklámra, reklámhordozóra, cé8- és címtáblára, cégérrevonatkozó települósképi
követelmények
18. § (1) A település területén csak a környezet arculatáútoz illeszkedő, esztétikus hirdetőberendezés, egyéb rekliimhordozó, tájékoztatő (információs) rendszer, egységes
koncepció alapjén helyeáető el, az e rendelet szerinti településképi bejelentési eljarás
lefolytatását követően.
(2) Az épületre, építményreszerelt rekliám-, cég-, címtábla, cégérvagy fenyreklám, hirdetési
vagy reklámcélú építmény,kirakatszekrény tartő-, illetve hordozó felületeit úgy kell
kialakítani, hogy azok'méretei, arányai, alkalmazott anyagaí és színezése illeszkedjen ry
adott épület, építményépitészetikarakteréhez, arculata a reklámozott tevékenységre
utaló, a}lhoz igazodő legyen.

(3)

Az

elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett reklámhordozót, reklám
tartóberendezést, hirdető-berendezést, ájékoztatő (információs) rendszert, cég-,,
címtábLű, cégértannak, tulajdonosrának, illetve amennyiben a tulajdonos nem áIlapííható
meg, akkor az étintett ingatlan tulajdonosának a felszólítást követő 30 napon belül el kell

távolítania. Felújítás líínaz e rendelet Településképi bejelentési eljárásanak lefolytatísát
követően helyeáetök el.
(4) A legfeljebb 10 m2 reklámfelületet tartalmaző reklémcélúvédőháló, illetve ponwa - az
építésinapló megnyitását követően, azépités,felújításideje alatt, de legfeljebb 6 hónapos
időtartamra - épületállványon elhelyezhető. A felületen továbbá az építkezésrevonatkozó
tájékoztatás, épületterv, látvánYerv tüntethető 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 naptári hét
időszakban az eseményre vonatkozó tájékoztatő reklámhordozó, reklám, molinó,
transzparens, hirdetmény a köáerületen, illetve magánterületen elhelyezhető.
14. Cég- és címtáblára vonatkozó településképikövetelmények

20. §

(l)

Epületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú

berendezés épületdíszítőtagozatot nem takarhat el.
(2) Az épületeken elhelyezhető cégérekszerkezeteinek felülete rikító szinű,káprazástokozó,
illetve fenyvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető
meg.
15.

Reklámra, reklámhordozóra vonatkozó településkópi követelmények

21. § (1) Oriásreklám a település közigazgatási területén nem helyeáető el.
(2) Középületen reklám, reklámfelület nem helyezhető el.

)

Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások:
a) világító kivitel esetén álacsony fényíntezításúaklehetnek,
b) nem világító, hanem megvilágított kivitelben készülhetnek,
c) nem alakítható ki villogó effektussal, illetve
d) a lakások rendeltetésszerű haszn áIatát nem zav arhatla.
@) Az ópülethomlol<zat részétképező kirakatportálok, nyílászárók üvegezésére kívülről,
vagy belülről elhelyezett fóliadekoráció, reklám mérete nem haladhatja meg az adott
portálfelület méretének25%-át.

(3

16.

Információs vagy más célúberendezések elhelyezésérevonatkoző településképi
követelmények

22. § (1) Utasvaró oldalanak belső felében legfeljebb A/3 méretű információs felület
elhelyezhető,

(2) Legfe§ebb 1,0 x 1,5 m felületű, önkormányzat által kifiiggesztett hirdetéseket,
információkat tartalm aző lttrdető vitrin közterületen elhelyeáető.
(3) Közvilágiási oszlopokon, oszloponként 1 db, maximum Al-es ívméretű,(840x597mm),
nem világító kialakítású információs berendezés elhelye zhető.
() Az épületeken, közterületeken és közterületről látható magránterületeken elhelyeáető
hirdetések, cégórek elhelyezésévelszembeni elvárások:
a) Mérete a közterületrőIláthatő magánterületen az 1,0 m2-es nagyságot nem haladhatja
meg.

-

homlokzatról, kerítésről - közterület, ftrlé beállóan csak az
ingatlanon működő létesítménycégére,logója lehet, maximum Al-es ívméretben
(840x597mm). A cégétlegalsó pontja a közterületi jarda felett, legalább 2,5 m

b) Magánterületről

c)
d)

e)

0

magasságban lehet.
Hirdetési- és más célúberendezést- asaját célúcégér,cég!ábla, cégfelirat kivételével
- elhelyezni nem lehet.
Cégéreket,cégláblékat és cégfeliratokat úgy kell az épületek homlokzatain elhelyezni,

hogy azok illeszkedjenek

a

homlokzatok meglévő vagy tervezett vízszintes és
fiiggőleges tagolásához, a nyilászárők kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy
együttesen összhangban legyenek az épület építészetirészletképzésével,
színezésével,
építészeti han g súlyaival.
Táblaszerúen kialakított cégérfelülete nem haladhatja meg az I,0 m2-t. Műemléki
környezetben, műemléképületen, helyi értékvédelmiterületen táblaszenien kialakított
cégérlegnagyobb magassági vagy szélességi mérete nem haladhatja meg a 0,5 m-t és
összfelülete nem lehet 1,0 m2-nél nagyobb.
Az épületeken elhelyezhető cégérek,cégtáblák és cégfeliratok szerkezeteinek felülete

rikító szinű, káprénást okozó, illetve fenyvisszaverő kialakíásúnem lehet, M
összképben zavarő hatas nem engedhető meg.

g) Kizarólag az izlet nyitvaártási ideje alatt üzlethelyiségenként legfeljebb egy db, álló,
Al-es méretű, kétoldalas vagy fordított ,,V" alakú mobiltábla helyezhető el a

közteriileten,

h)

i)

mely

az izlet

kirakatától maximum

1,5 méterre állhat,

a

gyalogosforgalmat nem akadályoző módon.
Plakát, fakagasz az épületek közterületi homlokzatain nem helyezhető el.
ŰzLeti árnyékoló ernyőszerkezetet, kirakat-árnyékoló tartószerkezetet í$ kirakatportál

létesítéseesetén, a kirakatportálon

az épület kialakításával

illeszkedően kell

felszerelni.
Épilethomlokzaton, kerítésen1,0 m2-t meg nem haladó cég-, címábla, ill. kulturális
rendezvényt (művelődési bán, műsoros rendezvény stb.) hirdető plakát, és arra
engedélyezett reklámhordozó felület, gépjármű- és gyalogos forgalmat nem zavarő
elhelyezéssel és mérett el helyezhető el.
k) Épilethomlokzaton, kedtésen legfeljebb 0,40 m mélységű kirakatszekrény helyeáető

j)

l)

el.

Középület homlokzaüín hirdetés nem helyezhető el.

VII.F'eiezet

A településkép-védelmi táiékoztatás
17.

és szakmai

konzultáció

A településkép-védelmiszakmai konzultáció tartásának kötelező esetei

23, § (I) Az építtetőnek vagy meghatalmazottjénak az építésmegkezdése előtt szakmai

konzultációt kell kérni, ha:
a) minden új épület építése,meglévő épület átalakítása, bővítése,fejújításasorán, ha az
köáerül etr őL láthatő módon me gv áltoztat1 a:
ba) a beépítéstelepítési módját,
bb) a beépítésszintszámát vagl az épület legmagasabb pontját,
bc) az építménytömegformólását,
bd) az építményhomlokzat kialakítását,
be) új cégérés reklámhordozó elhelyezése esetén.
b) Az e rendelet 2.melléklete szerinti védett építményekkülső vagy belső felújítási,
helyreállítás, bővítésivagy bontási, továbbá a vódett építményjellegét, megjelenését
bármely módon érintő munka - fiiggetlenül attól, hogy az építésiengedély alapján,
vagy anélkül végezhető - megkezdése, valamint a védett építményrendeltetésének
me gv áltoztatása

e

setén,

c) Fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszakitervekkel
kapcsolatban,
d) új elektronikus hírközlési építményelhelyezése esetén:
fa) műtárg,lnak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármelyirányú mérete a
bruttó 6 m-t meghaladja,
antennatartó
szerkezet méretétől ftggetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél,
Jb)
ha az antenna bármelyirónyú mérete a 4,0 ml meghaladja.
(2) A tulajdonos felhívásra szakmai konzultációt köteles lefolytatni abban az esetben, ha:
a) a település területén, a tulajdonos telkén súlyosan településképet romboló tevékenység
történt,
b) az elhasználódott, felújítandó, aktualitasát vesztett hirdető-berendezést, egyéb
reklámhordozőt, tájékoúatő (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégértannak
tulajdonosa, illetve amennyiben a tulajdonos nem állapítható meg, akkot az &irrteít
ingatlan tulajdonos afelszőlitást követő 30 napon belül nem távolította el,

18.

A t.t.ptitO.t ép-védelmitájékoztatás

és szakmai konzultáció véleményezésrészletes
szempontjai

24. § (1)

A

településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytaása során
konzultációra benyújtott építészeti-műszaki
tervdokumentáció tartalmamegfelel-e a településképi rendeletben foglalt előírásoknak,
(2)
telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy a beépítésmódja megfelel_e a
^
kömyezetbe illeszkedés követelményének.
(3) Az építmény,épületrész megjelenésévelkialakításával kapcsolatban vizsgálni kell
különösen hogy:
a) azok építészetimegoldásai megfelelően illeszkednek-e az építettkömyezethez,
b) teljesíti-e a helyi védettségűterületek, épületek esetében az értékvédelemmel
kapcsolatos előírasokat és elviárásokat,
c) a külső megjelenés megfelel-e az e rendelet előírásainak
d) a homlokzat tagolása,
nyíIászárők kiosztása összhangban van-e az épület
rendeltetéséveléshasznáIatánaksajátosságaival,
e) összhangban van-e az épilet rendeltetésévelés hasznáIatínak sajátoss ágaival,
í) a tető hajlásszögének kialakítása és a tetőfelépítmények megfelelően illeszkednek-e a
környezet adottságaihoz, illetve megfelel-e a településképi rendeletben előírtaknak,
g) a homlokzat szinezése utcaképi szempontból megfelelő-e,
h) a gépészeti berendezések és azok tartozékainak településképi megjelenése megfelelő-

vizsgálni szükséges, hogy

a

a

e,

i) meglévő építménybővítéseesetén a homlokzatot is érintő felújítás, átalakítás,
emeletráépítésilleszkedik-e az adott épület strukturájához, valarrtint a meglévő

j)

utcaképbe

megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit,
burkolatát,műtargyait,valamintnövényzetét.

VIII.Fe|ezet
A településképi véleménvezésieliárás
19.

25. §

A településképi véleményezésieljárás alkalmazási köre

Településképivéleményezésieljárást (a tovaúbiakban: véleményezésieljárás) kell
lefolytatni az alábbi e setekben :
a) új építményépítésiengedélyezési eljárásakor,
b) meglévő építménybővítésére,valamint a településképetérintő átalakiáséra
iranyuló építési,fennmaradási engedélyezésieljárást megelőzően, amelynél a
településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet
szerinti területi építészeti-műszakitervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben
összevont telepítési eljárást, ezen belül telepítésihatásvizsgálati szakasá nem
kezdemény ezeff. az építtető.

26. §

A

polgármester a véleményéta 26. § felsorolt esetekben az önkorményzati főépítész
s zakmai á1 l áspontj rár a alapttj a.

20.

A településképi véleményezésszempontjai

A településképi véleményezésieljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki
dokumentáció értékelésesorán a településképben harmonikusan megjelenő,
településképet nem zavarő, az építettés természeti környezethez illeszkedő és annak

27. § (1)

előnyösebb megjelenésétsegítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.
(2)
településképivéleményezésieljarás a Kormányrendeletben foglaltak szerint keriil
^
lefolyatásra.
21.

A településképi véleményezésieljárás szabályai

A településképi véleményezésieljarás lefolytaási iranti kérelmetaz e rendelet 7.
mellékletében foglalt minüínak megfelelően kell benyujtani.
(2) kérelem benyujtásának módját a Kormányrendelet szabályozza.
^

28. § (1)

lX.Feiezet
A településkéni beielentési eliárás
22.

A településképibejelentési eljárás alkalmazási köre

29, § A Településképi bejelentési eljarást a polgrármester folytatja Le, az önkormányzati
főépítészszakmai álláspontjára alapitva, amennyiben a településen van főépitész
alkalmazásban.

30. § Településképibejelentési eljárást a Kormányrendeletben foglaltak

megfelelően,

valamint meglévő építményekrendeltetésének- részleges vagy teljes - megváltoztaása
esetén kell lefolytatni, amennyiben a meglévő lakórendeltetés megváltoztatása történik,
illetve lakórendeltetésre történ ő váItozás kerül kialakításra.

31. § Településképi bejelentési eljrárást kell lefolytatni a településkép védelméről szóló
törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásriról szóló
kormányrendeletben szereplő általános településképi követelmények tekintetében a
reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél.
23.

32.

§

A településképibej elentési elj árás véleményezésénekszempontj ai

A

településképi bejelentési eljárás lefolytaása és az építészeti-műszaki
dokumentáció értékelésesorán a településképben harmonikusan megjelenő,
településképet nem zavarő, az épitett és természeti környezethez illeszkedő és annak

(1)

kell érvényesíteni.
(2) A településképi bejelentési eljarás lefolytatása során vizsgálni sziikséges, hogy a
véleményezésrebenffi tott építészeti-műszaki tervdokumenüíció tartalma:
előnyösebb

megj elenését segítő megoldási szempontokat

a) megfelel-e a helyi építésiszabályzatban és a településképi rendeletben foglalt

előírásoknak
b) kidolgozása a szakm aiájékoztatás szerint történt-e,
c) a b) pont szerinti előírások eltérő megoldás azokkal egyenértékűvagy kedvezőbb
beépítést,illetve települ.ésképi megj elenést eredményez-e.
(3) Az építmény,épületrész megielenésével kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:
a) azoképítészetimegoldásai megfelelően illeszkednek-e azépítettkömyezethez,
b) a külső megjelenés megfelel-e az e rendelet előírásainak
c) összhangban van-e az épiJlet rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
d) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit,
burkolatát, mútfugy ait, valamint növényzetét.
(3) A polgármester a tervezett építésitevékenységeta bejelentést követő 15 napon belül
hatósági hatátozatban,
Kormányrendeletben megfogalmazott követelmények
teljesülésétől fiiggően a Kormányrendeletben foglaltak szerint tudomásul veszi vagy
megtiltja.

a

24.

A településképibejelentési eljárás részletes szabályai

A településképibejelentési eljárás az ngyféI által a polgármesterhez benyújtott
papíralapú - bejelentésre indul. A bejelentéshez sztikséges bejelentőlapot az e rendelet 8.
melléklete tartalmazza. A bej elentéshez papíralapú dokumentációt kell mellékelni,

-

33. §

X.Feiezet
A településképikötelezés
25.

A településképikövetelmények megszegésének esetei

34. § Településképi követelmény megszegésénekminősil az e rendelet előírásainak nem
megfelelő építés,az előírásoktól eltérő szín és anyaghasználat, formai kialakítás, valamint
a településkép-érvényesítőeszközök szerinti kötelezettség:
a) elmulasztasa,
b) alapján lefolytatott eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtísa,
c) alapján lefolytatott eljárásban hozott döntés végre nem hajüísa.

26.

A településképikötelezési eljárás szabályai

35. § (1) Az önkormányzat polgármestere a Kormányrendelet szerinti kötelezési eljárást
folytat le és sztikség esetén kötelezést (az építmény,építményrészfelújíásara,
átalakításár a v agy elbontására) bo csát ki.

(2)

Az

önkormányzat képviselő-testülete a településképi rendeletben az (I) bekezdés
szerinti településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetére e
magatartás elkövetőjével szemben településképi bírságot szab ki, amelynek összege:
a) főépitészi konzultációs kötelezettség elmulasáása esetén 100.000 - 300.000.- forint,
b) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 100.000 _ 500.000,_ forint,
c) a polgármester tiltása ellenére végzetttevékenységesetén 100.000 - 500.000,- forint,

d) az eT endelet előírásaitól eltérő építészetiés településképikialakíás esetén 100.000 1.000.000.-forint,
e) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenységfolytatása esetén az
eltérésmértékétőlftiggően esetén 100.000 - 1.000.000,- forint,
f) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként 100.000,_
1.000.000,- forint.
g) elhasználódott, felújítandó, akfualiását vesáett hirdető-berendezést, tájékoztatő
(információs) rendszert, céE-, címtáblát, cégérta tulajdonosnak 30 napon belül el kell
ávolítani, e.nnek elmulasztása esetén 100.000 - 500.000,- forint.
h) a bírság ismételten is kiszabható, a településképi követelmények teljesítéséig.
27.

A településképibírság kiszabásának

és behajtásának

módja

36. § (1) A településképibírságothatározatban kell kiszabni, és tértivevényes levél útján kell
kézbesítenia bírsággal sújtott érintettnek.
(2) A településképi bírság megfizetésének módja közvetlenül az Önkorményzat erre a célra
szo 1 gál ó

b

ankszáml

áj án a

történő befi zeté s se l.

(3) A (2) bekezdésben szereplő megfizetési mód elmaradása esetén - a

törvény

2011'.

évi CXCV.

42.§ (3) bekezdése értelmében- a meg nem fizetett bírság köztartozásnak
minősül, és adók módjara kell behajtani.

XI.Feiezet
záró rendelkezések
28. Hatályba léptető rendelkezések
39. § E rendelet 2019. október 29-én19 őra00

T

iszaeszlár, 2019 . október 29.

perckor lép haályba.
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Záradékz
Kihirdetve:
2019. Október 29.-én 18:05 perckor.
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Dr. Var§a Pál
legyző

sFNr

Dr. Va?ga Pál

jegyző

a 8/20I9'(X' 29') ÖnkormánYzati rendelethez

Tiszaeszlar egles területrészerrru rrr'*rij|Írt

l./ Központi belterület

:

Aradi utca,Arany János utca, Árpád utca, Csángó utca, Csengőoldal utca, Csík utca,
Bács utca, Beregszászi utca, Deák Ferenc utca, Fogarasi utca, Hajnal utca, Hunyadi
utca, Jókai utca, Kassai utca, Károly utca, Kossuth utca, Kölcsey utca, Kun utca,
Magyar utca, Munkácsy utca, Petőfi utca, Pozsonyi utca, Rakóczi F. utca, Szatmari
utca, Széchenyi utca, Sziget utca, Szilágyi utca,Tisza utca, Tompa M. utca, Thölöli
utca, Tulipán utca, Vörösmarty M. utca
2,/

Bashalom:

Damjanich utca, Dózsa György utca, Honv édutca,Jőzsef Attila utca, Kossuth tér,
Makarenko utca, MóriczZsigmond utca Nyíregyházi utca, Szent István utca,
Vasvári Pál utca.
s./

l*Ív-Úirclep

Ady Endre utca, Kakascsarda utca, Tiíncsics utca.

2.
Helyi e gyedi védelem aLá hely
1./ Református

melléklet a8l2019.(X. 29.) önkormányzatí rendelethez

ezett épületek

templom Tiszaeszlér, Rákóczi

utca 890. hrsz.
2./ Római katolikus templom, Tiszaeszlát, Riákóczi u. 1. hrsz,
3./ Bashalmi templom, Tiszaeszlér-Bashalom Kossuth u. 1238. hrsz
4.1 Pongrácz-kastély Tiszaeszlár-Bashalom Kossuth L. u. 1236. hrsz,

