
L it6 r Kiizs6 g O n ko rm 6 ny zata K6 pvisel6-testii let6 n e k
23 12017 . (XII.29.) iinkorm6 nyzati rendelete

a telepiil6sk6p v6delm616lr

Litdr Kcizs6g Onkorm6nyzatdnakK6pviselo-testtilete a telepiildsk6p vddelm6rol sz6l6 2016. evi
LXXN. t6rv6ny 12. $ (2) bekezd6s a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazfx alapjirn, az
Alaptorvdny 32. cikk (l) bekezd6s a) pontj6ban meghatirozott feladatkor6ben elj6rva, a

teleptil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integriilt telepiildsfejleszt6si strat6gi6r6l ds a

teleptildsrendez6si eszkozcikr6l, valamint egyes telepiildsrendez6si saj6tos jogintdzmdnyekr6l
szolS 31412012. (XI.8. ) Korm. rendelet 43lA.$ (6) bekezd6s 6s a 9. mell6klet6ben biztosftott
v6lemdnyezdsi jogkcir6ben elj6r6 Veszprdm Megyei Korm6nyhivatal Korm6nymegbizotti
Kabinet Allami F66pit6sz, Nemzeti Mddia es Hirk<izldsi Hat6siig Soproni lgazgatSsitg, Nemzeti
M6dia ds Hirkozldsi Hat6s6g Hivatala, Miniszterelnoksdg Kultur6lis Orciksdgvddelemdrt 6s

Kiemelt Kulturiilis Beruh6ziisok6rt Felel6s Allamtitk6rsitg, Balaton- felvid6ki Nemzeti Park
Igazgatositg ds a partnerek vdlemdny6nek kik6rds6vel a kovetkez6ket rendeli el:

I. FETEZET
B EVEZ E Td RENDE LKEZ E S EK

1. A rendelet c6lja, hatrilya 6s 6rtelmez6 rendelkez6sek

1.$ E rendelet alkalmazisitban:

Arculati terv: a tervezett 6pitm6ny elhelyezds6vel, dpitdsdvel cisszeftigg6sben
k6szitett olyan dokument6ci6, mely a tewezett dpitmdny 6lo, dlettelen termdszetes,
6s megl6v6 6pitett kornyezethezval6 illeszkeddsdt bemutat6, szines, a jelenlegi 6s a
tervezett t6jkdpet, l6tkdpet tobb szempontb6l rogzito 6s a tervezett beillesztett
6pitmdnyt tartalmazo, perspektfvikus megj elenitds fot6dokument6ci6ba illesztve.

C6gfelirat: cdgt6bla, iizletfelirat, a v6llalkozds hasznirlatihan iil6 ingatlanon
elhelyezett, a viillalkoz6st ismerteto, ndpszenisito egydb feliratot ds m6s grafikai
megjelenitds, iizlethelyisdg port6lj6ban (kirakatSban) elhelyezett gazdasiryi rekl6m.

Helyi egyedi v6delem alatt rill6 6rt6k krirosodfsa: minden olyan esemdny,
beavatkoz6s, amely a vddett 6rtdk teljes vagy r6szleges megsemmistildsdt,
karakter6nek el6nytelen megv6ltoztatisirt, 6ltal6nos esztdtikai 6rtdkcscikkendsdt
eredmdnyezi.

Helyi egyedi v6delem megsziintet6s6t alftrimaszt6 szakmai v6lem6ny (Epitesz,
teleptil6smdrn6,k, statikus, illetve mriemldkvddelmi szakm6mcik v6gzettsdgti)

szem6ly, szervezetek, yagy azokat foglalkoztat6 szervezet iital kdszitett olyan
szakvizsgirlat, amely a vddelem alatt 6116 dptilet, 6pitm6ny vizsgiiatdt kcivetoen

a)

b)

c)

d)

I Egys6ges szerkezetben
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rdszletezi annak illlagitban, esztdtikai megielen6s6ben, szerkezetdben v6gbement

folyamatokat, 6s annak eredm6nydt, mely alapj6n a vddelem oka m6r nem 611 fenn.

e) Informrici6s kieg6szit6 elemek: ceger, c6gfelirat, iizletfelirat, cimt6bla, ndvt6bla;

f) Inform{ci6s vagy mfs c6h[ berendez6s: minden olyan berendez6s (hirdet6tilbla,

:iuitbaigazito t6bla), amely rdszben rekl6mnak nem min6si.ilo inform6ci6s c6l- vagy

egydb c6l megval6sitSsdval kdz6rdeket is szolg6l.

g) Epit6si rekkimhril6: a teleptildskdp v6delm6r6l sz6l6 tcirvdny rekl6mok
kdzzetetelevel kapcsolatos rendelkezdseinek vdgrehajtris6r6l sz6lo 10412017.
(IV.28.) Korm. rendelet 1.$ 1. pontja szerinti berendezds;

h) Epiiletsz6tess6g: Az dpiilet rcividebbik homlokzat6nak szdless6ge. Az utcai

homlokvonal eset6ben a homlokzat sz6lessdgehezhozzit kell sz6mitani azokat az

oldalir6nyri 6piiletkiugr6sokat is, amelyeket az utcai homlokvonal oldalkert fel6 es6

sarokpontj6n, annak sikj6ra d'llitott 45 fokos egyenes drint.

i) Harmrinia 6s egyensfly: a rdszek egybetartoz6s6nak lrzdsdt kelt6

l6tv6nytulajdonsiig.

j) Informici6s vagy mris c6lf berendez6s: az cinkormhnyzat hirdeto berendez6sei 6s

a krizrissdgi tajekoztat6 inform6ci6s rendszer elemei, melynek mdrete legfeljebb 11

m2, es melynek reklim celjitra szolgiio feliiletdnek legfeljebb kdtharmad6n teheto

kozze rekl6m, illetve helyezhet6 el rekl6mhordoz6, rekl6mhordozottarto berendez6s.

k) Karim: Szabadon tartott 6llatok tarthsira 6s vddelm6re szolgill6, vesszovel vagy

deszk6val vagy egydb faanyagb6l k<jrbe keritett olyan keritds, amelyn6l a t<im<ir

feli.iletek arirnya a keritds teljes feltilet6nek 30Yo-6t nem haladja meg.

l) 6ririsplakit: a DIN A0 m6retet, azaz 841x1189 mm-t meghalad6 mdretti plakit.2

m) Reklrflm: a teleptildsk6p vddelm6rol sz6l6 2016. 6vi LXXIV tcirvdny lyF. $ 3.

pontj 6ban me ghatir o zott fo gal om

n) RekL[mhordoz6: a teleptildskdp v6delm6r6l s2616 2016.6vi LXXIV. tdvdny ll/F. $

4. pontjiban meghat6rozott fogalom

o) Term6sk6 tfmfal: betonba vagy szirazon rakott v6logatott kcivekbol cissze6llitott

<in6ll6an 6ll6kony, lirtszo feli.iletdben h6romdimenzi6s l6tv6nyt nyrijt6 falszerkezet.

p) Term6sk6 boritrlsri trimfal: Tdgla vagy egy6b falazo elemekbol 6pitett cin6ll6an is

6ll6kony szerkezet ut6lagosan ragasztott burkolata, mely termdszetes

2 M6dositotta a 912019. (VIII.23.) dnkorm6nyzati rendelet
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term6skrivekb6l, m6retre v6gva rigy k6sziil, hogy a liisz6 term6sko feltiletekn6l

term6 sk6 kdtdimenzi6 s liltv6nyt nyrij t6 alkalmazisa nem me gengedett.

q) Tiimiir kerit6s: Olyan keritds, melynek a kerit6s sikj6ra mer6leges iltlfithatoshga

80Yo-n6l nagyobb mdrt6kben korl6tozott.

r) Utcabrltor: a telepiil6skdp v6delmdrol sz6l6 torv6ny rekl6mok kozzetetel6vel

kapcsolatos rendelkezdseinek vdgrehajt6s6r6l sz6l6 10412017. (IV.28.) Korm.

rendelet 1.$ 1 pontja szerinti berendez6s

s) Zfirt kerit6s: A telepiilds tertiletdn tdrt6netileg kialakult kerft6sek

kapub6lv6nyokkal, pilldrekkel tagolt, trimor falazott keritds (k6, tdgla) deszka vagy

kovicsoltvas kapukkal.

0 Ktizfunkci6t elk{tri 6piilet: Minden olyan igazgatisi, ell6tiisi, szolgftltati.si,
kereskedelmi funkci6jir dpi.ilet, melyet a rendeltetdsdnek megfelel6en b6rki igdnybe
vehet.3

u) Tfjba illeszked6sz a ti$ban elhelyez6sre kertil6 6pitm6nyeknek vagy befolyiisolt
6pitm6ny egytitteseknek a termeszeti/mrivi (mestersdgesen kialakitott) t5ji
adotts6gokhoz funkcion6lis, iikol6giai ds esztdtikai drtelmti igazitdsa, amely az

ci s szhang m e gteremt dset c elozza, am it komye zeti 6l I apotadat igazol.a

II. FEJEZET
A HELYI VEDELEM

2. A helyi egyedi v6delem feladata, iltalfnos szabiilyai, iinkormr{nyzati
kiitelezetts6gek

2.S (1) A helyi vddelem feladata kiikin<jsen:

a) a kiildnleges oltalmat igdnylo telepiildsszerkezeti, teleptildsk6pi, tiy, 1pitdszeti,
ndprajzi, telepiil6stortdneti, regeszeti, mtivdszeti, ipart6rtdneti szempontb6l v6delemre
6rdemes:

aa) teleptl6skarakter, telepiildsszerkezetek,
ab) 6pi.iletegyi.ittesek, dpiiletek ds dpiiletr6szek, dpitmdnyek, epitmenyhez
tartoz6 foldr6szlet 6s annak jellegzetes nov6nyzete,
ac) teleptil6skdp, utcak6pek 6s l6tv6nyok,
ad) mtit6rgyak,szobrok,eml6kmrivek,sireml6kek,utcabritorok,
tov6bbiakban egyi.itt vddett 6rtdkek - kcirdnek szitmbavdtele 6s meghatflrozfsa,
nyilviintartisa, dokument6lisa, meg6rzdse, megoiztet6se 6s a lakoss6ggal
tdrtdno megismertetdse.

b) a vddett 6rt6kek kiirosod6s6nak megel6z6se, fenntartiisuk, illetve megfjullsuk
elosegit6se.

3 M6dosftotta a 9 12019. (VIII.23.) dnkorm6nyzati rendelet
4 M6do s itotta a 9 1 20 | 9 \Y lll2 3 . ) onkorm 6ny zati ren d e l et



(2) A helyi vddelmi cdlok drvdnyesit6se 6rdek6ben Litdr Kdzs6g Onkorm6nyzatinak
K6pvisel6-testiilete rendelet6vel a meg6vand6 6pitett egyedi ds tertileti drtdkeit helyi vddelem
al6 helyezi. A helyi vddelem al6 helyezett drtdkek jegyzdket a rendelet 1. melldklete
tartalmazza.
(3) Tilos a helyi v6dett epiteszetr tirriks6g elemeinek veszdlyeztetdse, megrong6l6sa,

megsemmisitdse.

3.$ (1) A helyi vddelem al6helyezdst, illetve annak megsztintetds6t brirmely term6szetes, jogi
szemdly, jogi szemdlyisdg ndlki.ili szervezet vagy hivatalb6l az dnkormiinyzat
kezdemdnyezheti, tov6bb6 a teleptildsrendez6si terv keretdben k6szitett or<jksdgvddelmi
hat6stanulm5ny is javaslatot tehet.

(2) A vddelemre vonatkoz6 kezdemdnyez6snek tartalmaznia kell:
a) a vddend6 6rtdklteriilet megnevezds6t, sziiks6g eset6n k<iri.ilhat6rolis6t,
b) azonosit6 adatokat (teriilethat6r, utca, hizszim,helyrajzi szam,6piilet-, illetve telekrdsz,
emelet, ajt6),
c) a vddelem indokl6s6t
d)5

(3) A v6delem megsziintetds6re vonatkoz6 kezdemdnyezdsnek tartalmaznia kell:
a) a v6delem al6l tcirlendo 6rt6k/tertilet megnevezds6t, sztiks6g eset6n kciriilhatrirol6s6t,
b) azonosit6 adatokat (teriilethat6r, utca, hiusz\m,helyrajzi sz6m,6piilet-, illetve telekrdsz,
emelet, ajt6),
c) a vddelem megsziintet6s6nek okait,
d) a v6delem megsztintet6sdt al6t6maszto szakmai v6lemdnyt.

(4) A v6delem megsziintetdsdre akkor kertilhet sor, ha
a) a v6dettd nyilv6nitott helyi 6rtdk megsemmisi.il;
b) a v6dett teriilet, ertek a v6delem alapjdtkepezo 6rt6keit helyre6llithatatlanul elveszitette;
c) a v6delem tilrgya a vddelemmel dsszeftiggS szakmai ismdrveknek m6r nem felel meg;
d)6

4.$ (1) A helyi vddelem elrendeldse, vddelem megsziintet6sdvel kapcsolatos d<intds

el6k6szitds6rol a feladattal megbizott cinkorm6nyzati szakember gondoskodik.

(2) A drjntds el6kdszitdse sor6n - a K6pvisel6-testiileti dcint6s segitds6hez - beszerezhet6 mdg
az drdekeltek drintett ingatlanok tulajdonosai, drintett helyi, szakmai, t6rsadalmi szervek,
egyestil6sek - a tov6bbiakban 6rdekeltek - 6116spontja.

(3) A helyi egyedi vddelem al6 helyez6s, illetve annak megsziintetds6re irrlnyul6 elj6r6s
megindit6s in ol az drdeke lteket drtesiteni kell.

(4) A kezdemdnyezdssel kapcsolatban az 6rdekeltek az lrtesitest k<ivetSen 30 napon beltil
ir6sban 6szrev6telt tehetnek.

5 Hati.'ly 6t ve sztette a 9 I 20 I 9 .(Y lll. 2 3 . ) dnkorm 6ny zati rendelette l
6 Hatiily At ve sztette a 9 I 20 1 9 .(Y lll. 2 3 . ) rin korm iny zati ren delette I
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(5) A kifliggeszt6s idotartama alatt a javaslat 6s az ertekvizsgLlat, vddelem megsziintetds6t
alfititmaszto szakmai vdlem6ny megtekint6sdt a telepiildsen biztositani kell.

5.$ (1) A helyi egyedi vddelem elrendelds6rol 6s megsztintet6s6rol 6rtesiteni kell:
a) az 6rdekelteket,
b) az illetdkes 6pftdsiigyi hat6silgot,
c) 6s int6zkedni kell az illet6kes F<ildhivatalnril a jogi jelleg felttintetds6r6l.

6.5 (1) A vddett 6ptilet, 6pitmdny minden alkot6r6sz6t - idedrtve ahozzittartozokieglszito,
ktilso 6s belso diszelemeket is, tov6bbii esetenk6nt a haszniiat m6djitt, kiv6ve, ha csak egyes
rdszei keriiltek vddettd nyilvinit6sra- vddelem illeti.

(2) A helyi egyedi vddelem alatt 6116 6piiletek esetdn homlokzatvakol6s, szinezds,
nyililszin6csere, teto fehijit6sa ds tet6tdr bedpit6s sortrn az eredeti dpiilet anyaghaszniiatitt,
l6ptdk6t 6s formavil6grit alkalmazo, vagy ahhoz alkalmazkod6 6pit6szeti megold6sok
alkalmazand6k.

(3)'

(4) A vddett 6rt6ket 6rint6 dpitdsi munkiik engeddlyezdse el6tt teleptildsk6pi vdlemdnyezdsi
elj6r6st kell lefolytatni.

(5) A v6dett 6ptilet belso korszenisit6sdt, atalakitilsil| esetleg bovit6s6t az eredeti szerkezet 6s

bels6 drt6kek tiszteletben tart6s6val kell megoldani.

(6) Helyi egyedi v6dett 6piilet bontils6ra csak a teljes mtiszaki avultsiig eset6n keriilhet sor, ha
a vddelemben r6szesi.ilo dpit6szeti 6rtdk k6rosodilsa olyan mdrt6kri, hogy a k6rosodSs mriszaki
eszk<iz<ikkel nem 6llithat6 helyre. A vddett dpiilet, dptletr6sz bont6siira csak a v6dettsdg
megsziintetdsdt k<ivet6en keri.ilhet sor.

7.$ Helyi egyedi vddelem alatt rlll6 mtit6rgyak, keresztek, emldkek fehijit6sa soriin az eredeti
anyaghasznilatot 6s formai elemeket kell krjvetni.

8.S (1) A vddelem alatt iilo drt6kek j6karbantart6sa, 6llapotuk meg6vdsa a tulajdonos
kdtelessdge.

(2) A vddelem alatt rill6 6rtdkek megfelelo fenntart6siit 6s megorzdset - egyebek koz<itt - a

rendeltetdsnek megfelelo haszn6lattal kell biaositani.

9.S (1) Az Onkorminyzat a helyi egyedi vddelem al6 helyezett drtdkek meg6viis6nak,
fennmarad6siinak, meg6rzds6nek t6mogatiis6nak m6rt6kdt dvente a koltsdgvet6si rendeletdben
hattrozhatja meg.

(2) A t6mogat6s adott ingatlanra es6 mdrtdket - az rinkorm6nyzati koltsdgvetds keretei kcizott -
a K6pviselo Testiilet 6llapfda meg.

10.$ (l) A t6mogat6s pitlyi.zat alapj6n nyerhet6 el. A Kdpvisel6-testtilet minden dv riprilis 30-
ig piiyfnatot irhathat ki, amennyiben az az6vi kcilts6gvetdsben forr6st tud biztositanihozzd es

7 Hatily et vesztette a 9 I 20 I 9 .(Y lll. 2 3 . ) dnkorm 6ny zati rende lette I
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meghatfurozza a p6ly6zati felt6teleket. A kdrelmek bedrkezdstik sorrendj6ben keri.ilnek
elbirSl6sra, a titmo gatits odait6l6 s dr6l a K6pvisel6 -te sttlet d<int.

(1) A pblySzatot a polg6rmesterhez kell benyrijtani.

( 3 ) A be nyrij to tt p 6l y 6 zatnak tartalmaznia k e I I :

a) Amennyiben a munka dpitdsi engeddly kciteles: az dpit6si engeddlyez6si
tervdokument6ci6t 6s a jogeros dpit6si enged6lyt,
b) Amennyiben a munka nem engeddlykdteles:

ba) atervezett fehijit6s rdszletes lefr6s6t,
bb) helyszinrajzot,
bc) azingatlantulajdoni lapjit,

c) a megval6sit6st szo1g616 tdteles k<ilts6gvetdst,
d) a megp6ly6zott munka elkdsztildsdnek hat6ridejdt,
e) amegpiiyhzott osszeg megjelol6s6t, a felhasznfiilsdnak tervezett m6dj6t ds hat6ridej6t

0 elozetes kdtelezettsdgv6llallst arra, hogy atitmogatits elnyerdse esetdn a kapott osszeget
apfiyilzati feltdtelek szerint haszn6lja fel.

(4) Csak azok aphlyi.zatok r6szesithetokt6mogat6sban, amelyeket a munk6k megkezddse elott
nyrijtanak be 6s a fehijftrls kolts6ge rdszletes kalkul6ci6val rgazolhat6, hitelt drdemloen
alifiirmasztott.

(5) A t6mogat6s odaitdl6sdt kcivetoen a piiydzat nyertesdvel meg6llapod6st kell kritni, mely
tartalmazza a megit6lt cisszeg foly6sitris6nak m6dj6t, a felhaszn6l6s felt6teleit, az elsz6moliis
hatiridej 6t, az elleniSrz6s szab6lyait.

(6) A t6mogatSs kifizet6s6re a t6mogatott munka elvdgzdse utrln benyrijtott elszSmol6st
kdvet6en kertilhet sor.

(7) A teleptildskdp-vddelmi birs6g az egyedi v6delem al6 helyezett 6rtdkek fehijit6sa mellett
tiljekoztato fiizetek, kiadv6nyok, megjelentetdsdre, ki6llit6sok szewezdsdre, v6dettsdg tdnydt
megjekilo teblek elhelyezds6re, n6pszenisit6 eload6sok megtartisdra ds a v6delem al6 helyezett
drt6k megment6sdt elosegit6 piiyi-zati forr6sok lehivris6ra is felhaszn6lhat6.8

(8) K<iltsdgvet6si fon6shi6ny, yagy a tulajdonos kdr6sdre a krizvetlen p6nzi.igyi t6mogatiis
helyett az Egyedi helyi vddelemmel drintett ingatlan tulajdonosa kdrelme alapjdn a helyi
dpitm6nyad6 al6li teljes, vagy rdszbeni mentessdgben r6szestilhet a helyi ad6kr6l sz6l6 egydb
jogszabiiyok szerint.

11.S (1) A helyi egyedi vddelem al6 helyezett 6rt6kekrol nyilv6ntartiist kell vezetni. A
nyilvrlntart6s nyilv6nos, abba brirki betekinthet az onkorminyzat hivatal6ban.

(2) A nyilvintarths tartalmazza a v6dett drtdk:
a) megnevezds6t, jelenlegi 6s egykori rendeltetds6t,
b) pontos hely6t (utca, hdzszilm,helyrajzi szdm),

c) tulajdonos, kezelo, (bdrl5) nevdt, cimdt,
d) helyszinrajzit,
e) fot6dokumenthciSjifi,

8 M6dositotta a 9 120 1 9 .(Y lll.23.) iinkorm 6ny zati rende let
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0 minden a vddelem al|helyezes sor6n keletkezett iigyiratot,
g) annak leir6s6t, hogy mitol v6dett a vddett 6rtdk vagy annak egy r1sze,
h) a vddelem alapj6ul szo19616 drtdkvddelmi javaslatot, <iroksdgv6delmi adatlapot,
i) az eredeti tervdokument6ci6 m6solat6t -ha ez rendelkezdsre 6ll,
j) a vddett 6rt6k felmdrdsi terveit - amennyiben ezek beszerezhet6k, illetve elo6llithat6k,
k) minden egydb adatot, amely a meg6rzendo 6rt6k szempontjrib6l a vddelemmel

osszefligg6sben a nyilv6ntart6st vezeto indokoltnak tart. (pl. v6dett drtdkeket drinto beavatkoz6s
hat6s6gi int6zked6seinek m6solatiit, milyen tiimogat6st kapott).

(3) A nyilvSntart6s vezetdsdrol a jegyzo gondoskodik.

3. A teriileti v6delem meghatirozisa

12.S Teriileti vddelem alatt 6ll a telepiilds belteri.iletdnek teleptildskdpi szempontb6l

meghatirozott teriilete jelen rendelet 1. melldkletben meghatdrozott teri.ilet, mely tertileteken a

teriileti v6delem

a) a teleptil6sszerkezet,

b) a telekstrukttira,

c) az utcavonal -vezetd s,

d) az utcak6p,

e) a teleptilds- 6s t6jkarakter elemek

megorz6s6re, 6rtdk6v6 fenntart6s6ra 6s fej leszt6s6re ir6nyul.

13.$ A helyi tertileti vddelemben rdszesiilo teriileten kcitelezo a telekstruktrira, a kialakult
utcak6p jellegzetessdgeinek, karakter6nek megtart6sa az alitbbiak szerint:

a) oldalhat6ron 6116 bedpit6s,

b) egyszintes 6pi.iletek,

c) kialakultutcavonal,
d) kialakult tetoforma 6s tet6gerinc ir6ny,

e) hagyomrinyos tcimegform616s,

D 40-45 fokos tet6hajl6sszrigti hagyom6nyos egyszerti tetoforma,

g) hagyom6nyos kiils6 megielen6s: vakolt homlokzat, natur vagy piros 6getett

agyagcserdp, vagy ahhoz szinben 6s form6ban alkalmazkod6 sik pikkelyszeni fedds,

termdszetes anyagok haszniiata,
h) hagyom6nyos ariinyri, osztdsri nyilflszirok (utcai ablakok l:1,5 ar6nyf, osztott fix

oszt6sf, faszinri, kcizdpen felnyil6). Az 6piilet utcai homlokzatin kizirolag fa szinri

lehet, mig a t<ibbi homlokzaton az utcaihozrgazod6 (ariny, szin).

i) ktilso megjelen6s6ben falazott k6m6ny,
j) Technol6giai ldtesitmdnyek, energiatermel6 berendezdsek koziil klimaberendezds,

szellozo csak az 6pi.ilet utcai homlokzatfin kiviili helyre (az dptilet egy6b homlokfal6ra)
helyezhet6 el, napenergia hasznosit6 berendez6s a tetosikba telepithet6.
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k) Hdzi gilznyomSs-szab6lyozo az epiJlet utcai homlokzatitn kivi.ili helyre helyezheto el, a

berendez6s csak a telkek elokertjdben, a telkek udvar6n, az epijlet egydb homlokzat6n

helyezhet6 el.

l) Az 6pit6si telek utcavonaliin t6,mdr kerit6s kizdrolag soros rak6ssal, helyben szok6sos

termdsk6b6l 6pithet6, ahol azt az llleszked6s ds a hagyom6ny indokolja.

m) A teriilet 6pit6si telkeinek utcafrontjSn egy 6piilet helyezheto el.

n) Bedpitdsi m6ddal, 6pit6si hellyel kapcsolatos k6telez5 eloir6s, hogy az 1pitmenyt az

6pit6si helyen beliil rigy kell elhelyezni,hogy azigazodjon a szomsz6dos dpitm6nyek 6s

azutcitban elhelyezett 6pftm6nyek tribbs6gdnek 6pitdsi helyen beltili elhelyezkeddsehez

az e gy seges telepiild skdp 6rdek6ben.

o) Az epitmenyek homlokzatdn, keritdsdn csak legfeljebb 1,5 m2 mdreti Cdgfelirat

helyezheto el rigy, hogy:

pa) megjelends6vel, szinezds6vel, mdreteivel ne okozzon esztdtikai 6s l6tv6nybeli

zavart a telepiil6skdpben a k<iztertiletei feloli l6wilnyban, 6s

pb) a C6gfelirat nem adhat kr zajt, mestersdges fdnyt, 6s

pc) rij 6pitm6ny 6pit6s6ndl, megldv6 dpitmdny atalakittLsfin6l, funkci6v1.lthsinii,
homlokzati fehijit6s6n6l a Cdgfelirat elhelyezdset a homlokzattal egytitt kell
kialakitani. Ut6lagosan cegil vagy hirdet6ttbla a mir kialakitott homlokzat
architektrir 6jifi figy elembe v6ve helyezhet6 el, alakithat6 ki.

p) A teleptil6s kcizteriiletein 6s bedpitdsre sz6nt teriiletdn ds teleptildskdpi szempontb6l

meghatiroz6 tertiletein krzdrolag a 3. melldkletben felsorolt ncivdnyek telepithetok.

III. FEJEZET
A TELEPALESKEPI SZEMP0NTBdL MEGHATLROz6 TSNOTETEK

4. A teleptil6sk6pi szempontb6l meghatriroz6 teriiletek megfllapftfsa

14.$ Teleptil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teri.iletnek minosiilnek az alibbi telepiildsr6szek

(7. melldklet szerint):

a),,Kertv6rosias lak6tertilet"

b),,Falusias lak6tertilet"

c),,1{ris6gi lak6telep"
d),,Gazdasdgiteriilet"
e),,Mezogazdas6gi teriilet"

0 ,,Erd6teriilet"

IV. FEJEZET
A TELEPOLESKEPI KOVETELMENYEK

5. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat:lrozri teriiletekre vonatkozri teriileti 6s

egyedi 6pit6szeti kiivetelm6nyek
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15.S (1) A teleptildskdpi szempontb6l meghat6roz6 tertileten rij dptilet csak a

karakterdhe z alkalmazko d6 any agok haszn6latiival 6pithet6, a me g ldvo, hagyominy o s

6pi.iletekhe z igazodo tome g- 6s tdralakit6ssal.

(2) A telepiil6skdpi szempontb6l meghatiroz6 tertileten a homlokzat csak vakolt - festett
(meszelt) feli.iletti vagy tegla, termdszetes k6 lehet. Ali.}:.azat termdsko, illetve festett

lehet. Az oromfal anyaga lehet falazott, a homlokzattal megegyezo homlokzatkdpzdsri

illetve fa.

(3) Az egyes dpiiletek jellemzo homlokzati falfeli.iletdnek szfnezds6ndl csak vil6gos pasztell

szinek 6s term6szetes 6pitoanyagok alkalmazisa eset6n azok termdszetes szinei is

alkalmazhat6k.

(4) Helyi tertiletvddelmi tertileten a kciztertiletrol l6tsz6 nyilfszirokat f6b61, vagy fa:utirnzattt

egy6b anyagb6l kell kdsziteni az eredeti ablakosztiis megorzdsdvel.

(5) Helyi tertiletvddelmi teriileten irj keritds 6pit6se eset6n - hagyomdnyos deszkakerit6s

kivdtel6vel - csak iittrirt szerkezetri keritds l6tesithet6. A keritds litbazata a fodptilethez

igazodo kivitelti legyen (festett, meszelt feltiletti tdgla, termdszetes k6). A kerit6s fels6

r6sze ds akapuzat kdsztlhet fa, kov6csoltvas szakaszokkal, illetve t6bl6s dr6tfonatokkal.
(6) Helyi teri.iletvddelmi tertileten az dptiletek kciztertiletrol l6that6 homlokzat6n antenna,

rekl6mfelirat, klimaberendez6s ktilt6ri egysdge nem helyezhet6 el.

(7) A helyi tertiletvddelmi tertileten a megl6v6 fdstis ds fdsris-fogas bedpit6s megtartand6.
(8) e

(9) r0

6. Elt6r6 karakterii teriiletek 6pit6szeti ktivetelm6nyei

16.$ Kertv6rosias ds falusias karakteni tertilet

a) A tertilet 6pft6si telkeinek utcafrontj6n egy dptilet helyezhet<i el max. 3 dpitmdnyszinttel
(pince, ftildszint, tetotdr)

b) Az ovezetben gazdashgi dpitm6ny egy dpit6szeti t<imegben, 6s csak a lak6dptilettel m6r
be6pitett ingatlanon, vagy azzal egy id6ben alakithat6 ki.

c) Az iiltal6nos el6irist6l elt6r6 fedds csak a rdgi azbesztpala feliilfeddsek6nt
enged6lyezheto.

a) Kdzfunkci6t eilet6 6piiletek 6s 6piiletr6szek kiv6tel6vel - kizirllag magastetos 6piilet
dpftheto 30-45'tetrihajLissz<iggel. Igazgatdsi, hitdleti, nevel6si, oktat6si, egdszs6gtigyi,
szociiilis dpi.iletek esetdben a tet6 hajl6sszcige kisebb, mint 30o is lehet.

d) A homlokzat csak vakolt - festett (meszelt) feliiletri, vagy a termdszetes 6pit6anyagb6l
kdsztilt lehet. A lirbazat tegla-, soros rak6sri term6sk6burkolatri vagy festett lehet. Az
oromfal anyaga lehet falazott, a homlokzattal megegyezo homlokzatk6pzdsti.

e) A teriileten egyes 6ptiletek jellemz6 homlokzati falfeliiletdnek szinezesdn6l - a

ktirnyezethez valo illeszkedds 6rdek6ben - csak vil6gos pasztell szinri lehet, ds

term6szetes dpit6anyagok alkalmazisa esetdn azok termdszetes szinei is alkalmazhat6k.

0 A tet6fedds anyaga csak hagyomiinyos nattr, v<iros illetve piros dgetett agyagcser6p,
valamint ahhoz illeszkedo szimi 6s struktfr6jf egy6b pikkelyszeni fed6s (tegola is)
valamint termdszetes pala, n6d lehet, kcizfunkci6t ell6t6 6piiletek esetdn kiv6telesen az
el6patinisitott korcolt fdmlemez is alkalmazhat6

e Hatiiy et vesztette a 9 I 20 I 9 . (Y lIL2 3 . ) dnkorm iny zati rende I ette I
I 0 Hat6ly6t vesztette a 9 I 20 I 9 .(Y lII. 2 3. ) dnkorm iny zati ren delette I
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g) Az dpiiletek kdzteriiletrol l6tsz6 falfeliileteinek 6s nyil6sai (ablakok, ajt6k) ar6nyainak
egym6ssal harm6ni6ban 6s egyensrilyban kell rillniuk. Ugyelni kell a t<imdr ds 6ttort
feltiletek aritnyira a kozteriiletrol lifiszo feltileteken (legyen t6bb a falfeltilet, mrnt az

ablak vagy az ajt6).
h) Tetotdr be6pit6sekor a tet6ablakok a tetosikra vetitett feliilet legfeljebb l0oh-6n

lehetnek.
i) A teriilet telkeit a kcizteriilettel hat6ros telekhat6ron a helyben kialakult anyag ds

formavil6gri keritdssel lehet bekeriteni. Tomdr keritds csak a t6rs6gre jellemz6
termdszetes k6b6l soros rak6ssal, vagy frib6l dpftheto. Fa anyagunem tiimtir keritds min.
30%-os Sttcirtsdgti lehet. Egydb keritds min. 50% rlttcirtsdgri lehet lilbazattal. Littszo
betonfeltilet nem jelenhet meg. Az oldal 6s hets6 telekhatdron, valamint oldal 6s

hAts6kertben dpitendo kerit6s min. 50%-ban ittort kell legyen.1l

j) Az 6ptiletek kozteriiletrol lirthat6 homlokzat6n antenna, klimaberendezds ktltdri
egys6ge nem helyezhet6 el.

k) Technol6giai ldtesftm6nyek, energiatermelS berendez6sek kriziil klimaberendezl,s,
szellozo csak az 6ptlet utcai homlokzathn kiviili helyre helyezhet6 el, az csak az epilet
egy6b homlokfalira telepitheto, napenergia hasznosit6 berendezds a tetosikba
telepitheto.

l) Hdzi ginnyomSs-szab6lyozo az lpiJlet utcai homlokzatin kiviili helyre helyezheto el, a
berendez6s csak a telkek el6kertj6ben, a telkek udvar6n, az epiJlet egydb homlokzatiin
helyezheto el.

m) Az 6pitmdnyek homlokzatiln, kerit6sdn csak legfeljebb 1,5 m2 m6retri cdgfelirat

helyezheto el rigy, hogy megjelendsdvel, szinez6s6vel, mdreteivelne okozzon esztdtikai

6s l6tv6nybeli zavart a teleptldskdpben a krizteri.iletei fel6li Litv6nyban, 6s a nem adhat

ki zajt, kiryr 6ztat6 me stersd ge s fenyt.

17.$ I{fsrigi lak6telep karakterii teriilet

a) A teriilet dpit6si telkeinek utcafrontj6n egy dpiilet helyezhet6 el max. 4 epitmenyszinttel
(pince, ftildszint, emelet, tetotdr)

b) Az 6ltalilnos elofr6st6l elt6r6 fed6s csak a regi azbesztpala feltilfed6sek6nt
enged6lyezheto.

c) K<izfunkci6t ell6t6 dpiiletek ds 6piiletr6szek kiv6tel6vel - kizhrolag magastetds 6ptilet
6pithet6 30-45'tetohajl6sszoggel. Igazgatisi, hitdleti, neveldsi, oktat6si, egdszs6giigyi,
szociillis dptiletek esetdben ateto hajlSsszcige kisebb, mint 30o is lehet.

d) A homlokzat csak vakolt - festett (meszelt) feliiletri, vagy a term6szetes 6pftrianyagb6l
kdsztilt lehet. A lihazat tegla-, soros rak6sri term6skoburkolatri vagy festett lehet. Az
oromfal anyaga lehet falazott, a homlokzattal megegyezo homlokzatkepzesi.

e) A teriileten egyes dpiiletek jellemz6 homlokzati falfeliilet6nek szinezdsdndl - a

kcirnyezethez valo illeszkedds drdek6ben - csak vil6gos pasztell szinti lehet, ds

termdszetes 6pit6anyagok alkalmazdsa eset6n azoktermd,szetes szinei is alkalmazhat6k.

0 A tet6fed6s anyaga csak hagyom6nyos natfr, vorcis, illetve piros 6getett agyagcser6p,
valamint ahhoz szinben 6s form6ban hasonl6 egydb pikkelyszeni fedds (tegola is)
valamint term6szetes pala lehet, k<izfunkci6t ell6t6 6pi.iletek esetdn kivdtelesen az

elopatin6sitott korcolt fdmlemez is alkalmazhat6
g) Az dptiletek kdzteriiletrol li"itszo falfeliileteinek ds nyil6sai (ablakok, ajt6k) ar6nyainak

egym6ssal harm6ni6ban ds egyensrilyban kell 6llniuk. Ugyelni kell a tdmcir 6s 6ttrirt

I I M6dositott a a 9 I 20 I 9 .(YIII.23.) dnkorm6nyzati rendelet
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feliiletek ardnydra a kozteriiletr6l l6tsz6 feliileteken (legyen tobb a falfeltilet, mint az
ablak vagy az ajto).
Tetotdr bedpitdsekor a tet6ablakok a tet6sikra vetitett feliilet legfeljebb l}Yo-irn
lehetnek.
Az tertilet telkeit a k6zteriilettel hat6ros telekhat6ron a helyben kialakult anyag ds

formavil6gri kerit6ssel lehet bekeriteni. Tomor keritds csak a tdrsdgre jellemzo
term6szetes k6bol soros rak6ssal, vagy fab6l dpitheto. Fa anyagri nem tcim<ir kerit6s min.
30%-os fttortsdgri lehet. Egydb keritds min. 50% 6ttdrts6gri lehet lihazattal. Lirtszo
betonfeliilet nem jelenhet meg. Az oldal ds hets6 telekhat6ron, valamint oldal 6s

h6ts6kertben dpitendo keritds min. 5O%-ban 6ttdrt kell legyen.12
Az dptiletek kozteri.iletrol l6that6 homlokzatrln antenna, klimaberendezds kiiltdri
egysdge nem helyezheto el.
Technol6giai ldtesitmdnyek, energiatermelo berendez6sek kciziil klimaberendezds,
szellozb csak az dptilet utcai homlokzatin kiviili helyre helyezheto el, az csak az epilet
egydb homlokfal6ra telepithet6, napenergia hasznosit6 berendezds a tetosikba
telepithet6.
Hini gilznyom6s-szabSlyozo az ipijlet utcai homlokzatin kfviili helyre helyezheto el, a
berendez6s csak a telkek elokertj6ben, a telkek udvar6n, az dpiilet egyeb homlokzatiin
helyezheto el.
Az epitmenyek homlokzatin, keritdsdn csak legfeljebb 1 ,5 m2 mdretti cdgfelirat
helyezheto el rigy, hogy megjelen6sdvel, szinezesdvel, mdreteivelne okozzon esztdtikai

6s l6tv6nybeli zavart a teleptildskdpben a kriztertiletei fel6li l6w6nyban, ds nem adhat ki
zajt,kiryrintat6 fenyt

18.$ Gazdas6gi karakteni tertilet

1) A tertileten kialakithat6 eptiletek f6 t<imeg6t meghatitroz6 teto hajl6sszcige 15-45'-os
lehet, kiv6ve a 12 m-ndl szdlesebb csarnokszeni dptileteket, ahol enndl alacsonyabb
hajLisri is lehet.r3

2) Korcolt lemezfedds, cserdp-rendszeni megjelendshez hasonl6 kiselemes lemezfedds
(kivdve a festett kiselemes lemezfed6st) 6s a 30'-n6l alacsonyabb hajl6sszrigti tet6n a
nem fenylo pasztell szinti tiibl6s, lemezfed6s is alkalmazhato. Ktiltertileten a

csarnokszeni dpi.ileteken szendvicspanel fedes is alkalmazhat6.
3) A kialakitott r6sziik 6s a csarnokszeni dpiiletek intenziv nrivdnyzettel takartan alakftand6k

ki. A telek teljes teriiletdnek l0 yo-at h6romszintri nciv6nyzettel fedetten kell kialakitani
6s fenntartani els6sorban a kozteriiletek felol.

19.$ Erd6 karakteni teriilet

a) Az dptiletek, 6pitmdnyek kizdrolag t6jbai116, hagyominyos szerkezetriek, 6piilet esetdn
magastetos ek, 37 " -45 " teto haj l6sszo gtiek lehetnek.

b) Erd6telepftds, erdofehijit6s sor6n valamennyi erdoteriileten a termohelyi adotts6goknak
megfelelo honos fafajok telepitend6k, ill. termeszet- ds kcirnyezetkimdl6 gazd6lkod6si
m6dszerek alkalmazand6k.

20.$ Mez6 gazdasiryi karakteni tertilet

I 2 M 6do s itott a a 9 I 20 I 9 .(Y lll.23 .) 6n ko rm iinyzati rende let
I 3 M6dositott a a 9 120 I 9 .(YII I.23.) dnkorminyzati rendelet

h)

i)

i)

k)

l)

m)
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a) A birtokkcizpont kciriil t6jk6pv6delmi c6llal honos nrivdnyfajokb6l 6116, tcibbszintti
ncivdny s 6v (fasor, alatla c serj e s6vval) l6te sitend6.

b) Keritds kizfirolag vadv6delmi h6l6kerit6s lehet.
c) A vizfoly6sokat, 6ll6vizeket kis6ro erdo-, gyeptertiletek 6s n6dasok megtartand6k, m6s

mrivel6si 6gba nem sorolhat6k, legfeljebb a gyeptertiletek ligetes filsitdsa
enged6lyezheto. F6sittis kiz6r6lag az adott termohely adotts6gainak megfelel6 e rendelet
3. mell6klet6ben megtal6lhat6 honos fafajokkal tortdnhet.

7. Az egyes sajritos 6pftm6nyek, miitfrgyak elhelyez6se

21.$'o (l) A teljes teleptilds ellfitisat biztosit6 felszini energiaell6t6si ds elektronikus hirkdzl6si
saj 6tos 6pitm6nyek, mrit6rgyak elhelyez6s6re nem alkalmas teriiletek:

a) helyi teriileti v6delem alatt iil6 tertiletek,
b) mtiemldk teriilete, mriemldki kdmyezet teriilete,
c) temet6 teriilete,
d) r6gdszeti lelohely teriilete,
e) Natura 2000 tertilet,
f) orsz6gos <ikol6giai hii6zatnd9-, folyos6 ds pufferteriilete,
g) helyi j elentosdgri term6szetv6delmi teriilet,
h) erd6tertletk6nt szabhly o zott tertiletek,
i) a tdrvdny erejdndl v6dett forrrlsok teriilete,
j) t6jkdpv6delmi teriilet.

(2) A teljes telepiilds ellitrlsrit biztosit6 felszfni energiaell6t6si 6s elektronikus hirkozldsi sajrltos
6pitm6nyek, mrit6rgyak elhelyezds6re elsosorban alkalmas teriiletek a jelen rendelet szerint az
(1) bekezd6s al6 nem tartoz6 bedpitdsre nem sz6nt teri.iletek.

8. A reklimhordozrikra vonatkoz6 telepiil6sk6pi kiivetelm6nyek

22.$ (1) A rendelet hatiiya al6 tartozb teriileten rekl6mok, rekl6mhordoz6k 6s c6gdrek csak a
jelen rendeletben el6irt cdlra 6s m6don, telepiildskdpi bejelent6si elj6r6s lefolytat6s6t kcivetoen
helyezhet6k el, a 10412017. (IV.28.) Korm. rendelet l. es2. melldkletei illtal meghatdrozott
teriileGfelhasznrlliisri teriileten 6s m6don.
(2) Onill6 dpftm6nykdnt rekklmok, rekl6mhordoz6k - az onkorminyzat hirdet6t6bl6inak
kiv6tel6vel -Liter kdzigazgat6si tertilet6n telepithetok egyeztetdsi eljSrisok lefolytat6s6t ds a
tervek j6v6hagy6s6t kdvetoen.
(3) Azokon a tertileteken, ahol a tdrvdny alaplin korl6tozva megengedett rekliim elhelyez6se
utasv6r6n, kioszkon, valamint informilci6s vagy mris c6hi berendez6sen - az cinkorm6nyzat
kivdteldvel - egy hirdeto 6ltal osszesen egy darab, legfeljebb 0,5 m2 feliileten lehet reklilmot
elhelyezni, aztragasztits ritj6n nem lehet rogziteni,

@) Az 6piiletek, dpitmdnyek erre a cdlra szolg6l6 portt\ainak, kirakatainak tivegfeliiletei
mcigcitt - az tivegmezo feltiletenek 30Yo-6t meg nem halad6 m6retti, nem kiriv6 szinez1si,
legfeljebb srirolt fdnnyel megvil6gitott, az iivegfeliilettol legalibb 5 cm-rel eltartottan
befiiggesztett rekliim 6s rekl6mhordoz6 helyezhet6 el.

I 4 M6dos itott a a 9 I 20 | 9 .(Y lll.23 .) dnkorm iinyzati ren de let
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(5) Epitdsi reklimh6l6t csak dpitdsi iilvinyzatra lehet feltenni, kizirolag az epitkezes ideje alatt,
az epitesi napl6ban igazoltan.
(6) A telepiil6s 6ltal t6mogatott kultur6lis programokr6l, rendezvdnyekrol val6 t6j6koztatds
6rdek6ben rekldm ds rekl6mhordoz6 a megtartitsra keriilo rendezvdnyekhez kapcsol6d6
helyszinen, ideiglenes elhelyezdsri kioszkok, pavilonok, s6trak egy oldalfeliilet6n helyezheto el.
(8) Utasv6r6 esetdben - az erre a ceka kialakitott helyen - legfeljebb egy rekl6mfeliilet
alakithat6 ki.
(9) Az elokertekben, a kciztertilet 6s kcizforgalom szdmiramegnyitott magiinteriilet felol l6that6
helyen az ingatlan elidegenitds6re vonatkoz6 hirdetds legfeljebb 1 m2 feliiletri ideiglenes
rekl6mhordoz6n helye zheto el.

23. $ (1) Az inform6ci6s kiegdszito elemek (cdgdr, cdgfelirat, iizletfelirat, cimt6bla, ndvt6bla)
m6retdnek, kialakit6s6nak, anyaghaszniiatdnak az 6pi.ilet, dpitm6ny karakterdhez,tagozataihoz,
szineze s dhez, ar any r ends zer ehez i g azo d 6 nak k e I I I e nni e .

(2)Egy dpitm6nyen, eptileten megjeleno t<ibb inform6ci6s kiegdszito elem anyaghaszniiatinak,
m6ret6nek kialakit6srinak egym6ssal <isszhangban kell lennitik.
(3) Az informiici6s kiegdszito elemek mdg rdszben sem takarhatjdk az 6ptilet nyfliszitro
szerkezetdt, p firkdny irt, korl 6d 6t 6 s e gy6b me ghattr oz6 dpitd szeti e I em6t.
($ Az 6pitm6nyen elhelyezett , az ingatlan elidegenit6s6re vonatkoz6 hirdetds legfeljebb 0,6 m2

feli.iletti lehet.
(5) Az inform6ci6s ds m6s cdhi berendez6sek elhelyez6sdre alkalmas helyszfnek jelen rendelet
5. mell6klet6ben tal6lhat6k.

24. $ A teleptilds teriilet6n lev6 6ptileteken, dpitmdnyeken inform6ci6s kiegdszit6 elemek
e lhe lyeze sd r e az alitbbi rende lkezd sek vonatkoznak :

a) lak66ptiletben vagy on6ll6 6ptiletben kialakitott, kereskedelmi, szolg6ltat6, irodai,
kulturillis, venddgklt6 funkci6 eset6ben, a tevdkenys6get mag6ba foglal6 dpiiletrdszhez
kdt6d6, ftldszinti 6s fogad6szinti homlokzaton, anyil6szhr6k feletti s6vban, csak c6g- ds

ndvt6bla, c6gfelirat, 0,4 m2 feltiletet nem meghalad6 cdgdr, egyedi cimfestett t6bla
helyezheto el,
b) tizemi, ipari dpiileteken, rakt6rakon csak a sajdt tevdkenys6get jelzo ceg- 6s n6vt6bla,
c6gfelirat, c6g6r, egyedi cfmfestett t6bla helyezheto el.

25. $ (1) Telepi.ildskdpi bejelentdsi eljrir6st folytat le a polg6rmester:
a) megldvo <in6ll6 rekl6mtart6 dpitm6ny fehijit6sa, helyre6llit6sa, i.italakitdsa,
korszertisitdse, bovitdse, megv6lt oztatdsa eset6ben,
b) utcdr6l, kciaeriiletrol, magiinftr6l l6that6 homlokzatokon megjeleno, valamint kirakat,
port61, i.ivegfeli.ilet mdgcitt elhelyezett rekl6m-, inform6ci6s kieg6szito elem eset6ben,
c) utcabritorok (kioszk, utasv6r6, kcizmtiveloddsi cdhi hirdet6oszlop, inform6ci6s, vagy
m6s c6hi berendezds) elhelyez6se, beledrtve a r6juk keriil6 rekl6mhordoz6 elemeket.

(2) Az elj6rilst e c6lra rendszeresitett, a 6. melldkletben szerepl6 nyomtatv6nyon ds a csatolt
mell6kletekkel lehet kezdemdnyezni.

26. $ (l) A telepitdssel, 6pit6szeti kialakit6ssal kapcsolatos rdszletes vizsg6lati szempontok:
a) a tervezett megold6s ldpt6k6ben, arinyaiban megfeleloen illeszkedik-e a kialakult
teleptil6 sszerkezetbe,
b) nem zavarja-e a kdmyezet6ben levo dpiiletek, epitm6nyek, utc6k, terek,
haszn6lhat6s696t.
c) megfelel-e a teleptilds szab6lyoz6si tervdnek 6s helyi dpitdsi szabiiyzata el6ir6sainak,
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d) harmonikusan illeszkedik-e a kcirnyezetebe, figyelembe veszi-e akomyezl bedpftds
saj6toss69ait,
e) a rendeltet6sv6ltoz6s sor6n a kialakitirs megfelel-e az eredeti dptilet funkcion6lis,
szerkezeti rendszerdnek 6 s a gazdasiryos me gval6 s it6s krivetelm6nyeinek.

(2) A bejelentdsi elj6r6s lefolytat6sa alapjhn a k6relem thrgyhnak fennmarad6si 6rv6nyess6ge a

hatir ozat ki6l I it6s 6nak d6tum 6t6 | szfimitv a:

a) rekl6mc6hi hirdetmdny 6s hirdeto-berendez6s a b6rleti szerzodls lejartiig, vagy a

rendeltetdsi egys6g mrikdddsdnek befejezds6ig, befejezdsdnek id6pontjSig,
b) tfibaigazit6 hirdetmdny esetdn 2 ev, de legfeljebb a mrik6dds befejezds6nek idopontj6ig,
c) adventi id6szakban - amely e rendelet szempontj6b6l november 30-t6l janu6r 10-ig
tart, az iinnepekkel kapcsolatos 6brdzol6sm6ddal kialakitott mobil rekl6mc6hi
hirdet6berendezds (kiilcinrisen: figura, makett, iinnepi szimb6lum) kihelyez6se,
homlokzatnak, kirakattivegnek az tinnepekkel kapcsolatos ihrdzolflsm6ddal tcirt6n6
df szitdse teleptil6skdpi bej elentds ndlktil tcirtdnhet.

27. $ (1) Teleptil6skdpi kotelezdsi elj6rrlst folytathat le a polg6rmester a teleptildsk6pet ront6
cdgdr, hirdeto-berendezds, inform6ci6s elem megsziintet6se 6s eltivolit6sa 6rdek6ben, ha annak
mdrete, anyaga, megielendse nem felel meg a teleptildsk6pi krivetelmdnyeknek, ktikinrisen, ha:

a) mtiszaki filapota nem megfelelS,
b) a megjelenitett tartalom aktualit6silt vesztette, a megjelenitett rendeltet6s, vagy
tev6kenys6g megszrint,
c) nem illeszkedik a teleptil6skdpbe, 6s a jellemzb telepilesk6pi l6tvrlnyban idegen
elemkdnt jelenik meg,
d) elonyteleniil v6ltoztada meg az epilet homlokzat6t, tetlzetdt, kirakat6t, port6lj6t,
e) bejelentds ndlktil helyeztdk el,

0 harsiiny szfneivel, nagy mdretdvel, kiriv6, feltrino m6don jelenik meg a

telepiildskdpben.
(2) A polgirmester a k<itelezdsi elj6r6s lefolytat6sa e15u felhiv6st ki.ild.15

V. FEJEZET
r1rnmzci SZAKMAI KoNZaLTAC rc

9. Rendelkez6s a szakmai konzultrlcirirrfl

28.$ A nem engeddlykoteles dpitdsi tevdkenysdg megkezdds6t megelozoen az epitteto kciteles

a tewezett dpitdsi tev6kenysdggel kapcsolatosan telepiildskdp-vddelmi ttlekoztatitst k6mi 6s

szakmai konzult6ci6t kezdem6ny ezni a polgarmestern6l.

29.$ (1) A szakmai konzultrlci6 sor6n ki6llitott emldkeztet6nektartalmaznia kell azt,hogy a
benyrijtott arculati terv szerint a tervezett 6pitm6ny elhelyezdse, dpitdse az elo, dlettelen

termdszetes, 6s megldvo 6pitett kcimyezethez illeszkedik-e vagy sem.

I 5 M6dositott a a 9 120 1 9 .(Y lll.23 .) dnkorm6nyzati rendelet
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(2) A szakmai konzult6ci6 a telepiil6s polg6rmesterdnek feladata, sztiksdg eset6n a teleptil6si

foepitesz bevon6s6val. Az emldkezteto csak azt k6vetoen adhat6 ki a k6relmezo reszere,ha azt

elSzetesen a polg6rmester j6v6hagyta.

VI. FEJEZET
TE LEPOLE s rE pT vE Iz pT ENYEZ E S I E LIin,,is

10. A v6lem6nyez6si eljrirr{ssal 6rintett 6pitm6nyek kiire

30.$ Teleptldsk6pi v6lemdnyezdsi eljrlr6st kell lefolytatni Lit6r kozsdg teljes kozigazgatisi
tertilet6n valamennyi, a ki.ilcin Korm. rendeletben meghatinozott dpitdsi engeddly koteles dpit6si
tev6kenysd gek tekintetdben.

11. A v6lem6nyez6si eljiris r6szletes szabilyai

31.S (1) A telepiildskdpi vdlemdnyezdsi eljdrdshoz kotdtt dpftdsi munk6kra vonatkoz6
6pit6szeti-mriszaki tervdokumentiici6kkal kapcsolatban a teleptildsk6pi vdlemdny alapjfr. a
foepitesz szakmai 6ll6spontj a kdpezi.

(2) A teleptil6sk6pi vdlem6nyezesi eljdrist az epitteto, vagy a tewezo a rendelet 2. melldklete
szerinti kdrelemben terjesztheti elo, az abban felsorolt melldkeltek benyrijtiis6val.

(3) A f<i6pit6sz csak ahiinytalanul osszeiillitott tervdokumentiici6t vdlemdnyezi.

VII. FEJEZET
TE LE PAL E S KE PI B E JE LENTE S I E LJiruiS

12. A bejelent6si eljirfssal 6rintett reklimhordozr6k kiire

32.$ Telepiildsk6pi bejelentdsi eljrir6st folytat le a polgirmester Litdr teljes kozigazgatdsi
teriiletdn - kdztertiletrol vagy kozforgalom c6lj6ra 6tadott mag6ntertiletr6l vagy kozforgalom
iital haszn6lt tertiletrol l6that6 - rekl5m, rekl6mhordoz6, cdgismertet6 felirat elhelyez6se
esetdn.

33.$ (l) A teleptildsk6pi bejelentdsi elj6r6sban a polg6rmester telepiil6si fodpitdsz szakmai
kozremtikcidds6t veheti igdnybe.

(2) A telepiil6sk6pi bejelent6si eljrir6s lefolytat6sa 6s az dpitdszeti-mtiszaki dokument6ci6
6rt6keldse sor6n a telepiildskdpben esztdtikusan megjeleno, telep{ildskdpet nem zavar6, az
6pitett ds term6szeti kcirnyezethez illeszked6, 6s annak elonyrisebb megjelendsdt segit6
megold6si szempontokat kell ervdnyesiteni.
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(3) R6szletes vizsg6lati szempontok:
a) nem zavarja-e a kcirnyezet6ben lev6 6piiletek, 6pitm6nyek, utc6k, terek,
haszn6lhat6sdgifi,
b) megjelen6sdvel, szinezdsdvel, m6reteivel nem okoz-e eszt6tikai 6s liitv6nybeli
zavart a teleptildsk6pben a kozteriiletei fel6li l6tv6nyban,
c) az 6piilet, kerit6s homlokzati architekturi\6hoz illeszkedik e.

34.S A teleptl6skdpi bejelent6si eljrir6shoz csatolni kell a rekl6mnak, reklSmhordoz6nak,
cdgismerteto feliratnak a 36.$ (3) bekezd6s szerinti vizsgiiatot lehetovd tev<i mriszaki leir6s6t
ds l6tv6nyterv6t.

VIII. FEJEZET
A TELEPOLESKEPI KqTELEZES, TELEPLiLESTEp _ VEDELMI BtRSAGI6

13. A telepiil6sk6pi kiitelez6si eljrirris

35.$ (l) A polg6rmester a rendeletben meghatirozott telepiil6skdpi kdvetelmdnyek teljesit6se
6rdekdben - a hat6lyos elj6r6si t<irvdny alapjdn- kotelez6si eljrlr6st folytat le ds szi.iksdg esetdn
kdtelez6st bocs6t ki.

(2) A kritelez6si elj6r6st le kell folytatni, ha az 6pft6si tevdkenys6ggel <isszefiiggdsben
megtartott szakmai konzult6ci6 eredmdnyek6ppen kiadott emldkeztetoben 6rintett teleptil6skdpi
kcivetelmdnyek megszegdsre ker{ilnek.

(3) A kritelezesi eljdrits lefolytathat6 hivatalb6l, vagy k6relemre.

(4) Kdtelez6si eljSr6st kezdem6nyezo kdrelem az cinkorminyzatnii ir6sban nyrijthat6 be, 6s a
k6relemben meg kell jelcilni, hogy a rendelet mely szakaszitban foglalt telepiil6sk6pi
k<ivetelm6ny nem teljesiildse miatt tdrt6nik a kezdem6nyezds.

(5) A polg6rmester a t6ny6ll6s tisztitzisa sor6n k<iteles beszerezni a teleptildsi foepitesz szakmai
6ll6sfoglalls6t.

(6) A telepiil6skdpi kcitelez6s irilnyulhat 6pitm6ny, 6pitm6nyr6sz fehijit6s6ra, ifialakitttsiira vagy
elbont6s6ra.

14. A teleptt6sk6p - v6delmi birsig kiszabisinak esetkiirei 6s m6rt6ker7

36. $'* (1) A polgrirmester teleptil6sk6p-vddelmi birs6got szab ki azzal szemben, aki a

lefolytatott telepiil6skdpi k6telez6si eljiirSs soriin kiadott teleptil6skdpi kritelezdst tartalmaz6
j o ger6 s hatfu ozatban fo glalt krite I ezettsd g6t nem telj e siti.

1 6 M 6do s itott a a 9 I 20 1 9 .(Y lll.23 .) dnkorm 6nyzati rend e I et
I 7 M6dositott a a 9 120 1 9 .(YIII.23.) cinkorm 6nyzati rendelet
1 8 M6dos itott a a 9 I 20 1 9 .(Y lll.23 .) dnkorm 6nyzati rende let
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(2) A teleptildsk6p-vddelmi birsiig 10000 Ft 6s I 000 000,-Ft kciz<itti lehet. A teleptil6skdp-

v6delmi birsiig a jogs6rto rillapot elofrt hat6rid6n beltili megsztintet6sdnek elmulaszt6sa miatt
ismdtelten is kiszabhat6.

(3) A telepiil6skdp-vddelmi birs6g kiszab6sakor a polg6rmester mdrlegeli a jogsdrt6 magatart6s

srily6t, kiikincisen a telepiil6sk6p vddelmehez fizod6 drdek sdrelm6nek m6rtdkdt, a jogsdrtds

ismdtelts6gdt, idotartam6t. A polg6rmester a birs6g kiszabilsa sordn kdteles beszerezni a

teleptil6si foepitesz szakmai 6ll6sfoglalls6t a telepiil6skdp v6delm6hez fizodo 6rdeksdrelem

m6rtdk6nek meg6llapit6sa drdekdben.

(4) A befolyt teleptildskdp-v6delmi birs6got az dnkormdnyzat kciltsdgvetds6ben elktilcinitetten

kezeli. A befolyt birsrig 6sszege kizdrolag a kriztertiletek, utak jrird6k feltijit6s6ra, fejlesztds6re,

dpitdsre, tov6bb6 a helyi egyedi vddelem alatt rill6 dpitmdnyek meg6viis6nak, fennmarad6siinak,

megrirzds6nek t6mogat6sa drdekdben a K<irnyezetvddelmi Alap bev6tel6nek novel6sdre lehet

felhaszn6lni. A K6pviselo-testiilet 6vente a k<ilts6gvetdsi rendelet megalkot6s6val egyidejrileg
dont az el6z6 dvben befolyt telepiil6skdp-vddelmi birs6g felhaszn6l6s6r6l."

IX. FEJEZET
zino ES {TMENETI RENDELKEZESEK

15. Hatilybal6p6s

37.$ ( 1) Ez a rendel et 2017 - december 3 1-6n ldp hat6lyba.

(2) E rendelet rendelkezdseit a rendelet hat6lyba l6p6sdt krivetoen indul6 elj6r6sokban kell
alkalmazni.

16. Atmeneti rendelkez6sek

38.$ Hat6ly6t veszti:
Litdr Kozs6g OnkormrlnyzataKT-nek9l2O04. (Y.27.) rendelete a helyi 6rtdkek v6delm6r6l

-V
Szedl6k Attila
polgrirmester

&u-r-. - \

Bencze Eva
jegyzii



19

l. m ell6klet a 23 12017. (XII.29.) iinkorm inyzati rend elethez

Helyi tertileti v6delem alatt:
D6zsa Gy6rgy utca | -47 es 2-64 hdzszhmok melyek az | -3, 5, 6, 9, I 0, I 3, | 41 7 -2, 79, 20, 23,

565-572, 57 5, 576,579, 5 90, 593, 58512,588, 59 1, 592, 595, 5gg, 599,602,603,606,609,611-
63 I, 642, 649 -662 hrsz-ri ingatlanok.

D6zsa Gyorgy utca 49-73.6s 66-78 sz.hdzak, a ftirdszfogas be6pftdst mutat6 utcakdpdvel.

Helyi v6delem aki helyezett 6ptiletek:

1. D6zsa Gy. u. 7. hrsz: 613 Az dptilet kdmdnye, oromfala
2.Dozsa Gy. u. 15. hrsz:616 Kdtszintes, ttcirameroleges gran6rium

3.Dozsa Gy. u. 17. hrsz:617 Oldalhat6ron 6116 dpiilet tizfala
4. Dozsa Gy. u. 26. hrsz: 609 Jegyzolakits - a k<izsdg elso k<izdpi.iletei-

nek egyike: csak azutcafronti homlokzat
5.D6zsa Gy. u. hrsz: 584 Hosi eml6kpark

6. D6zsa Gy . u. 47 . hrsz: 649 Par6kia, kivdve a pajta dptilete

7 . Dozsa Gy. u. 53. hrsz: 652 Az dpiilet utcafronti homlokzata

8. D6zsa Gy. u. 64. hrsz: 572 M6dos gazdahdza, az egesz dpiilet,

keritdsdvel, egyedi kapuoszlopaival

9. Pet6fi S. u. 16. hrsz: 516 Az dpiilet 6rzi eredeti dpitdszeti elemeit

10. Bajcsy-Zs- u. 77. hrsz:7 Eredeti 6llapotiban megmaradt torniicos

6piilet
11. Petofi S. u. 8. ltsz: 562 Iskola fodpi.ilete, k6keritdse, kovicsoltvas

kapuval

l2.Kozkit Az iskol6val szembeni sarkon

(Bajcsy-Zs. Pet6fi u. sarok)

13. Temeto ravatalozo

14. Pet6fi S. u. 17. hrsz:52712 Volt Magtiir dptilet

Helyi v6delem alatt rlll6 egy6b l6tesitm6ny:

Litdrhrsz: 07618 agyaggcidcir
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2. mell6klet a 2312017. (XII.29.) iinkormfnyzati rendelethez

KERELEM

1. Kdrelme z6 I epitteto neve : .

2. Kdrelme zolepittetocime: . ......... .. . ........ . ... ... ..................
3. Levelezdsi cim:
4. Atervezett ds v6lemenyezesre k6rt dpitdsi tev6kenysdg helye:
5. Az 6rintett telek helyrajzi szitma:.

Mell6klet: Epiteszeti mtiszaki tervdokument6ci6
(Az epiteszeti-mriszaki dokument6ci6nak a vdlemdnyezeshez az al6.bbi munkardszeket kell
tartalmaznia:

,) helyszinrajzi elrendez6s irbrdzolflsa, a szomsz6dos be6pft6s bemutatfsa, v6dettsdg
lehatirol6sa, terepviszonyok megielenit6se szintvonalakkal,

b) telepnlesk6pet befoly6sol6 tdmegformill6s, homlokzatkialakitiis, utcakdp, illeszkedds
6briuol6sa (lehet makett, fotomontilzs, digit6lis megjelenitds is),

c) rekl6melhelyez6s itbr i"zolisa,
d) rendeltetds meghat 6rozhsa, valamint
e) rovid mtiszaki leir6s a ktilonboz6 vddetts6gek bemutat6s6val, a telepit6srol es az epiteszetr

kialakft6sr6l.)

A vdlem6nyezdsi elj6r6s lefolytat6s6hoz a kdrelmet papiralapon kell benyrijtani, 6s a

vdlemdnyezendb dpit6szeti-mtiszaki dokument6ci6t elektronikus formilban az epitesigyr
hat6s6gi elj6r6shoz biztositott elektronikus t6rhelyre fel kell trjlteni, melyhez a polg6rmestemek
hozzifdr est kell biztositani.
ETDR azonosit6:

Tfj6koztatis: A polg6rmester a drintds6t a k6relem bedrkezdsdtol sz6mftott 15 napon beliil
ktildi meg a k6relmezo nevdre 6s cimdre, illetve keri.il feltoltdsre az elektronikus t6rhelyre. A
pol g6rme ster vdl emdnyd ben :

a)engedelyez6sre - felt6tellel vagy an6lktil - iavasolja atewezett 6pit6si tevdkenys6get, vagy
b) engeddlyez6sre nem javasolja atewezett dpitdsi tevdkenysdget, ha
ba) akerelem vagy mell6klete nem felel meg az e rendeletben meghat6rozottaknak, vagy
bb) a tervezett 6pitdsi tevdkenysdg nem felel meg az e rendeletben foglalt telepiil6skdpi

k<ivetelmdnyeknek.
A pol girmester vdlem 6ny e tartalmazza;
a) akerelmezo (epitteto) adatait,
b) atervezett dpit6si tev6kenys6g rcivid leirdsffi, hely6t, cfmdt ds a telek helyrajzi sz6mdt,
c) avelemenyt 6s annak rdszletes indokl6s6t.

A teleptil6sk6pi vdlemdny ellen on6ll6 jogorvoslatnak nincs helye, az csak az epitesigyi
hat6srigi iigyben hozott dont6s keretdben vitathat6.

D6tum:

Al6ir6s:
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3. mell6klet a 23 12017. (XII.29.) iinkormfnyzati rendelethez

A telepiil6s telepiil6sk6pi szempontbtil meghatriroz6 teriilet6n telepithet6 ntiv6nyek
jegyz6ke

Fiif616k:

{i'ancia perje f Arrhenal?ter tun e latius )

karcsu fdnyperje (Koe I eria cristcta)
prdmes gyongyperje ( tufelics ciliare)
sziklai csenkesz (Fe stuc a p.seudodalmatica)

kdsei per"je (Cl e istogenes serotina)

vdkony csenkesz (Festuca vales iaca)

szazszorszdp (B e I I i s p e r e nni s)

vaj sziriii ordogszern (Sc ab ios a ocr ol eucet) 
"

kakukkfrli (Thvmus sp)

veronika tqak ('{/eronica sp)

hasznos folditomjdn (P impinellct stu iJiaga)
f-elrer here (TriJitlium repens)

torok h6vir6g (Galanthus ehvesiis

szdles levehi salamonpec set ( P olv go nat u m I ct ifa I i wt)
illatos ibolya ([/iolcr odorata)
gyongyvirfg (C onv all ar i a m aj al i s)

Alacsony niiv6sii szeg6lyvirdgok:
porcsinrozsa ('P ort ulaco grandiflora)
petiuria ( P etun ia hyhrida)
6rviicska (Vfula v, i I tockianu)
ktirrimvir6g { C alenclultt rlicinalis )
jricintok (Hvacinthus sp)

lila s6li6ny (Crocus verrux)
felrdr ndrcis z ( ** arc i s su s poe t icus )

aranysiifrdrrv ((- rt rc u.r d urc u s)

csupros n6.rci sz Q{arc is s us 1t s eudo nar c i s s u s )
kek niiszirom (lris germanica)

tazelta n6rc isz { Nar c i s,s us. t c: e tt a)

ponrpis narcisz (Ncrr issus in comprtrabiI is )
torokszegfii (Dianthus barbatus)

torpe b6rsonyvirrig (Tagetes ltat ula)

kerti szegffi (Diantlrus coryoph)'llus)
bfrzavirSg ({) e nl aureu cvctruts)

habszegfil fajok (Silene sp.)

szikla-borle v el (B erge n ia cras,s i/b I ia)

Magasabb kerti virrigok:
nefelejcs (Myo s oti s sil v*es tris )
tonryos harangvi16g (Campanul a p1,va6ldal is)
eziistris pipit6r (Anthemis hiebersteiniaia)
kerti rnargar eta ( C hrys an t hh emu m muxi rnwn )
estike { He sp e ri-'; ma I ro n a I i s)
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mezei margardta (C. leucuntheum)
erdei szellorozsa ( Anemone sylvestis )
kerti szarkal|b (C ons oli da ui acis )
fehdr liliont (l,ilium candidum)
jap6rr riniyliliom ( I los tcr lanc iJbl ia)
trizliliom (Li lium b ul bilbrum)
piilmaliliom (li tc c a fi I a menta s u)
tulip6ntelek (T'ulipa sp.)
bug6s l6ngvi169 (Phlox paniculatu)
oroszl6nszdj (tlntiruhinttm majus)
kerti fatvolviriry (G1ps op hil a e le gtuts)
bfrdnvfarok (Amaranthus hypochondr i acus)
nag.Y metdng (l/inca mqjor)

Kerti diszk6nt is hasznilhat6 fiiszer- 6s gy,'6g.v-niiv6n,vek:
izsdp ( Hyp o s s u s o.ffi c i nct I i lt )
levendula (Lct,* an du ltr an gus tilbl i u)
rtrzmaring (Rosmari nu,r fficinttl i s)
kefii rirta (Rutu graveolens)
orvosi zs6lya (Salvict o.fJi ci nali s )
kakukkfti fajok (Th1,nus serpyllum, T. sp.)
bazsalikom (Oc-r-trnurt ho s ali cum)
szurokfii (Ori gct num vulgare)

Keritdst kfs6r6 diszcserj6k:
kerli madrirbirs (Cotoneaster horizontalis)
tiiztrivis (Pyracantha coccinea)
egybibds galagonya (Craetegus monogyna)
nyiiri orgona (Buddleia davidii)
nr6l,vva (Hibis cus siriacus)

Felkrisz6 6s lecsiingd niiv6nyzet (tdmfalra, kerft6shez, k6fal el6):
trombita folyondar (C amp.ti s radi cuns)
sarkantyrika (Ti'opueo I u m m ai us)
tatSr lanc {Lonicera lalarica)
magyar lonc ( Loni ceru t el lmsnisna)
borosti,.'6tr ( Hed eru he lix)
kdk hajnalka (lponoett tricolor)
ligeti szolo ([/iris silvestris)
biboros hajnalka (Ipomoea purpureo)
lila akic (lYisteria sinen,sis)

kdfalakat, trimfalakat 6l6nkftii niiv6nyzet (a k{szfniiv6nyekkel egyiitt alkalmazva):
sziklai ternye (tllyssum strxatile)
tbhdr varjirhdj (Sedum ctlltu*r)
r6zs6s kovir6zsa (Sempervit't4m marmoreum)
borsos varjrihirj (Sedum acre)

A lakdtelek ffi:
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Javasolt gyiimiilcsfitk 6s cserj 6k:
di6 (.Iuglans'regia)
kaj szibarack (P ntnus unneniacu )
oszibarack (P ru nus pe rs ica)
mandula (Pruruts dulcis)
szilva (Pnmus domesticu)
meggy ( P runu,s ceru,stts)
cseresznyc (('erusus sp. )

alma ( M alus do m e s t i c cr)

korte (Pyrus contmunis )
eperta (Arloru,s alba)
sz.olo ( Vi tis v inilbrs)
fuge (l'icu.s cevica)
rn6lna (Rubu:; ideous)
piros ribizli (Ribes spicatum)
egres ( Ribes uva-crispct)
rnogyor6 (Corfltts avellana)

A lakdhflzat, to rn 6c ot, falm 6lyed 6s eket cs erep es d iszn iiv6nyek:
rnuskftl i (P elargonium zonu le)

Kiizteriiletek. parkok niivdnvzete:
kislevelti hirs Cilia cordcrta)
vad gesztenye vagy bokretat'a (.4 e s c u I u s lz i pp o c tt s t ct ru tm )
rnolyhcrs tolgy (Quercus puhescens)
kocs6nytalan tcilg,v- ( Qttercu s pe trct e )
nrezei juhar (Acer campestr"e)
mezei sz.ll (Ulmus ntinor)
magas koris (li'axiruts exceh;ior)
vir6gos v. mannakcitis (Frtrxinus arnus)
mad6rberkeny e (Sorb u s uttcupari u)
rezgct ny6r (Populus tremula)
nyir (Betula pendula)
eper{h (Morus albo)
nraddrbirs ( L. o t r m e a s t e r sp. )
cserszdmtirce (C ot i n us co gg7'gr i a )

egybibes galagonya (Crataegus monoglna)
kecskerdg6 (Euonymus sp.)
veresgyuni sorn ( C' ornu,s s an guine a )
k<ikiny (P runus spi onosa)
ktiztinsdges fagyal (Ligustrum vulgare)
mogyo16 {Corylus uvell anct)
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4. mell6klet a 2312017. (XII.29.) iinkorminyzati rendelethez

Pi.Jyizati adatlap

A helyi v6detts6g alatt iilo v6dett 6rt6kek meg6v6s6hoz, fel,ujitirsirhoz ig6nyelhet6
vissza nem t6ritend6 tfmogatfshoz

A v6dett 6rtdk pontos cime ds helyrajzi szhma:

A tulajdonl6s kezdete: ................

Az dpiilet funkci6ja:

A felfjitrisi munka leir6sa:

A felirjit6si munka becsiilt cisszege:

A tulajdonos(ok) 6ltal v6llalt <isszeg:

Azigenyelt vissza nem tdrftend6 t6mogat6s 6sszege:

Liter,200

Mell6kletek:

-enged6lyezd si tervdokument6ci6

-tulajdoni lap

Tulaj donos(ok) neve (tulaj donosi rdszar6ny) :

Tulaj donos(ok) munkahelye, cime :
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-kdltsdgvetds

-v6llalkoz6i aj6nlat

-6nk. rendelet szerinti nyilatkozatok

tulajdonos (igdnylo) tulajdonos (igdnyki)

Lakcim: Lakcim:

Szem.ig.sz6m: Szem.ig.sz6m:

tulajdonos (ig6ny16) tulajdonos (igdnylci)

LAKCIM:......
LAKCiM:......

SZEM.IG,SZAM: SZEM.IG.SZAM:

TULAJDONOS (TGENYLO) TULAJDONOS GGtNyL6)

LAKCIM:.......,

LAKCiM:......

Szem.ig.szdm:
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5. mell6klet a 2312017. (XII.29.) iinkormfnyzati rendelethez

Inform6ci6s 6s m6s c6hi berendez6sek elhelyez6s6re alkalmas helyszinek:

Ertl P6lnd Mrivel6d6siHdz es K<inyvt6r (Ond u. 1.),

Termel6i piac (D6zsa Gydrgy u. 1-3.),

DozsaGydrgy utcai ABC

Polg6r6r dptilet (D6zsa Gyorgy u. 63.),

Lehel-Huba u. sarok,

K<izpark (Hat6r-Templom-T6ncsics Mih6ly u.)



6. mell6klet a 2312017. (XIL29.) tinkorminyzati rendelethez

KERELEM
Rekl6m/rekl6mhordoz6 elhelyezdsdre vonatkoz6 teleptil6skdpi bejelent6si elj6r6shoz

I.
1.) Bejelent6 neve (cdgneve):

2.) Lakcime(sz6khelye,telephelye):

3.) Szi.iletdsi hely. id<i . anyja neve:

4.) Cdgiegyz6kszSm:

5.) Ad6sz6m:

6.) TelefonszLrn:
II.
1.) A folytatni kivdnt rekl6mtev6kenys6g megnevez6se:

2.) RekLim, rekliimhordoz6 tervezett helye:

3.) A rekl6m, rekldmhordoz6 elhelyez6sdnek tervezett idotartama (kezd6 6s befejezS):

il1.
A kdrelem elbirdliis6hoz sziiksdges tartalmi dokumentiici6 melldkleteinek felsorolisa:

igen (db) / nem

mriszaki leiriis

hely szimajz

oezelrajz

utcakdpi v6zlat

Litvrinyterv

Kelt:

aliiriis
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7. mell6klet a 2312017. (XII.29.) iinkormfnyzati rendelethez

Elt6r6 karakterii telepiil6sr6szek lehatdrol6sa


