
Rdbasebes Kdzs69 6n korm6nyzata K6pviseld-testri let6nek
7 12018. (Xll,1 4.) 6nkormdnyzati rendelete

a telepril6sk6p v6delm6r6l

Rfrbasebes Kozs6g 0nkorm6nyzat6nak K6pviseldtestrilete a telepril6skep vedelm6r6l sz6l6 2016. 6vi LMIV.
t9ryqly ]2, $ (2) bekezd6s6ben kapott felhatalmazirs alapj6n, Magyarorsz6g hetyi 6nkorm6nyzatair6t sz6t6 2011.
9y1!tXXXtX, lorv6ny 13' S (1) bekezd6s 1. pontj6ban ei az epit6tt korny6zet'atatitesard'6s v6detm6r6t sz6t6
1997. evi LXXVlll. torveny 57.S (3) bekezdesdben meghat6rozott feladaikor6ben elj6rva, a telepril6sfejleszt6si
koncepci6r6l, az integr6lt teleptilesfejlesztesi strategier6l es a telepril6srendez6si eizkozokr6l, valamini egyes
teleptilesrendezesi saj6tos jogintezmenyekrol sz6l6 31412012. (xl. s,) Korm. rendetet 43/A. g (6) bekezd6s c)
pontj6ban biztositott v6lemenyezesi jogkdreben elj6ro az Allami f6epiteszi hat6skorben eljiiO'CyOr-tttoson-

!op* Megyei .Kormdnyhivatal, a Nemzeti M6dia- 6s Hirkdzl6si Hat6s6g, a Gy6r-Mo#-soprbn Megyei
Korm6nyhivatal Oroksegvedelmi hatirrkor6ben elj6r6 Gy6ri Jdr6si Hivatala 6s a Fert6-Hansag Nemzeti park
lgazgat6s6g, valamint 9 Partners6gi egyeztet6s szabalyair6l sz6l6 512017, (Vl, 30.) onkormlnyzati rendelet
szerinti partnerek v6lem6ny6nek kikeres6vel a kovetkez6ket rendeli el:

I, FEJEZET - ANETNWOS RENDELKEZESEK

1,S

1, A rendelet c6lja, hat6tya 6s alkalmaz6sa

E rendelet c6lja R6basebes kozs6g sajdrtos teleptileskep6nek v6delme 6s alakit6sa 6rdek6ben a
helyi epiteszeti 6s term6szeti-tdji ert6kvedelemmel, a teleptileskepi kovetelm6nyekkel 6s a
teleptileskep-6rv6nyeslt6si eszkozokkel kapcsolatos szab6lyok megiillapit6sa.

E rendelet el6irirsait az onkorm6nyzat k6pvisel6testtilete irltal elfogadott teleptil6srendez6si
eszkdzokkel egyritt kell alkalmazni.

E rendelet mellekletei a kovetkez6k:

a) 1. melleklet: A teleptil6s helyi v6delem alatt 6[6 6piteszeti oroksegeinek jegyz6ke;

b) 2, melleklet: Telepril6sk6pi szempontbol meghatdrrozo terriletek es egyeb tertiletek lehat6roldsa;

c) 3. melleklet: Saj6tos 6pftm6nyek, mfitdrgyak elhelyez6s6re els6sorban alkalmas terrjletek 6s
nem alkalmas terriletek lehat6rol6sa;

d) 4, melleklet: K6relem a teleptil6skepi bejelentesielj6r6shoz;

e) 5, mell6klet: Teleptilesk6pi szempontb6l meghathrozo tertileteken kerrjlend6, inv6zios fajok
jegyzeke.

2. Ertelmezl ren del kez6sek

E rendelet alkalmaz6s6ban:

1. etfirt kerit6s: olyan kerit6s, amely a telekre tort6n6 bel6t6st a szerkezetei r6v6n csak
kism6rt6kben korlillozza. A tomor feltiletek arbnya legfeljebb a kerit6s fehilet6nek 40%-htdri el.

2. cegt1bla: a v6llalkoz6si tev6kenyseget folytato ingatlanon elhelyezett c6g6r, cimt6bla,
c6gfelirat, cimfelirat, amely a v6llalkoz6s nev6t 6s sz6khely6t, log6j6t vagy egy6b adatait
tarlalmazza;

3. egy6b alkotdsok: eml6kmU, szobor, k6pz6mfiv6szeti alkot6s, falik6p, domborm[i, mozaik,
eml6kt6bla, sireml6k, kereszt;

4. f66pillet a telek rendeltet6se szempontj5b6l meghat6roz6, utcak6pet form6l6, karakterhez
illeszked6, hom lokzattal rendelkezo, kozterti letr6l l6that6 6ptilet;

(1)

(2)

(3)
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helyivddett 6rt6k: helyi egyedi v6delem alatt 6llo eptilet, 6piiletr6s z, mit6rgy6s egyeb alkot6s,amely r6g6szeti, telepril6stdfteneti, helytort6neti, tei.pUfesiOpi'bpiterr.ti, neprajzi, ipartort6netivagy mfi v6szeti szempontb6l jelent6s;

helyivddeft ertdk karosoddsa; minden olyan esemeny, beavatkozas, amely a helyi v6dett 6rt6kteljes vagy r6szleges megsemmistiles6t, karakteren6i er6nileLn riregvaltoztat6s6t, drltal6noseszt6tikai 6rtekcsokken6s6t eredmenyezi.

A helyi v6delem al6 helyezest 6s annak megszrintet6se ir6nti elj6r6st barmely term6szetes, vagyjogi szem6ly, tov6bb6 jogi szemelyiseggel neh rendelkez6 szervezitir6sban f.ro.rerv.rn.ti. nv6delemre jogszab6lyban meghat6rozotl ertekvizsg6lat is javaslatoit nrt.
A helyi v6delem alir helyez6s ir6nti kezdem6nyez6snek tartalmaznia kell:
a) a kezdem6nyez6 nev6t, vagy megnevez6s6t, el6rhet6s6g6t;
b) az ertek megnevez6s6t, szriks6g eset6n konilhat6rol6s6t;
c) utca, h{zszilm, helyrajzi sz6m, vagy 6prilet-, telek, valamint telekr6sz pontos hely6nek

megjeloleset;

d) a v6dend6 6rt6k rovid leirdsdrt, dokument6lSs6t, rendeltet6s6t, haszn6lat6nak modj6t,
e) a kezdem6nyez6s indokl6s6t, a v6delemmel kapcsolatos javaslat rovid indokl6s6t 6s arendelkez6sre 6llo, vonatkoz6 irodalom, fot6 dokumentumok megjel6l6s6t,

A vedelem megsztintet6s6re vonatkoz6 kezdemenyezesnek (2) bekezdes a)-c) pontjan t0l
tafta.lmazni kell a helyi.v6.d9tt 6rt6k nyilv6ntartirsi szAmht, a veierem megszrintet6s6re ir6nyut6
kezdem6nyez6s rovid indokol6sirt 6s az erre vonatkoz6 dokumentumok megjelol6s6t, vagy
lejr6s6t, 6s a jelenlegi 6llapotot bemutat6 fot6kat,. a rarosooasl igazol() felm6r6seket, a helyi
v6delem megsz[intet6s6t al6t6maszt6 szakv6lem6nyt. e'

A helyi v6delem al6 helyezesrdl, vagy annak megsziintetes6r6l az el6k6szit6s sorin 6rkezett
v6lem6nyek kikereset kovet6en, a helyi v6deJe'm ata rretyezes etrendel6s6t megalapoz6
6rt6kvizsgiilat vagy megsziintet6set al6i6maszt6 szakv6rem6ny arap;6n a k6pvisetS-tedirilet
rendeletben dont.

A helyi v6delem megsziintet6s6re csak akkor kerrilhet sor, ha a v6dett 6rt6k:
a) megsemmistil, vagy k6rosod6sa olyan m6rt6kii, hogy a kdrosod6s mfiszaki eszkozokkel helyre

nem 6lllthato,

b) a vedelem alapjhtkepezo ertekeit helyre6llithataflanul elveszitette, vagy

n
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II. FEJEZET . HELYI VEDELEM

3, A helyi v6delem c6lja, feladata, fajt6i

(1) A helyi vedelem 
,c9.11,a 

a kdzs6g teleprileskepe, kornyezete 6s tort6nelme szempontj6b6lmeghat6roz6 heryi 6pit6szeti drokseg v6derme, .gy.di ;;;6;;i, karakter6nek meg6z6se.
(2) A helyi v6delem feladata a v6delmet ig6nyl6. epiteszeti oroks6g sz6mbav6tele, meghat6roz6sa,dokumentirldrsa, v6dett6 nyilv6nit6sa, riyirv'antartasa, r.go;lrBn.k el6segit6se, valamint ezeksz6les korben torten6 megismertet6se.

(3) A helyi ertekek v6delme egyedi v6delem. A v6dett ertekek felsorol6s6t az 1. mell6kle ttartamazza.
(4) A helyiegyedi v6detem tipusai:

a) egyedi 6prilet, 6prilehesz,

b) mUt6rgy, egyeb alkot6sok.

4' A helyi v6delem al6 helyez6s elrendel6s6nek, megsziintet6s6nek elj6r6si szab6lyai
4.$
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5.S

c) orsz6gos v6delem al6 kenjl.

5. A helyi v6delemmel 6sszefiigg6 dnkorminyzati feladatok, kdtelezetts6gek

A helyi vedelem al6 helyez6sp, vagy annak megszr,intet6s6re ir6nyulo eljarris megindit6s6r6t a
kozvetlen 6rintetteket ertesiteni kell:

a) az 6rtesit6st a kozveflen 6rintefteknek irisban k6zbesiteni kell,
b) a hasznirlo 6rtesit6se a tulajdonos 0tjirn tortenik,

c) amennyiben a kozvetlen 6rintettek felkutat6sa ar6nytalan neh6zs6gekbe ritk6zne, ertesitestjket
a 15 napos kozszeml6re tetellelmegtort6ntnek kelliekinteni, "

Az elj6rirs szempontj6bol kozveflen 6rintettnek kell tekinteni:

a) a javaslattal 6rintett objektumok ingatlan nyilvdntartirs szerinti tulajdonosait,
b) a kezdem6nyez6t vagy k6pviset6j6t.

A helyi v6delem al6 he.lyezesre, vagy annak megszrlntet6s6re irirnyul6 elj6r6ssal kapcsolatban a
kdzvetlen 6rintettek az 6r1eslt6st6l szirmitott 15 napon beltil irirsban eszrevetelt tehetnek.

A helyi v6delem al6 helyezesre, vagy annak megszUntet6s6re iranyul6 kezdem6nye z6st az errol
sz6lo dont6st megel6z6en 15 napra kozszeml6re kelltenni,

A helyiv6delem elrendeleser6les megsztintetes6r6lsz6lo testriletidontest kovet6 15 napon belil
6rtesiteni kell a kozvetlen 6rintetteket.

6. Az egyedi v6delemhez kapcsol6d6 tulajdonosi kdtelezetts6gek

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6,S

(1) A v6dett ertekek fennmarad6s6nak
rendeltet6s6nek megfelel6 haszn6lat.

c6lja, feladata, a megoz6s m6dja els6sorban a
Az 6prilet, epitmeny haszn6lata a v6dett 6rt6ket nem

(3)

(4)

(5)

vesz6lyeztetheti.

(2) Az egyedi v6delem at6 vont eprilet
gondoskodnia kell.

6llag6nak meg6v6s6r6l a tulajdonosnak 6s a haszn6l6nak

(1) A v6dett erlekekr6l nyilv6ntartdst kellvezetni. A nyilv6ntart6s nyilv6nos, abba b6rki betekinthet.

(2) A nyilv5ntart6s tartalmazza a helyi vedett erlekre vonatkoz6an:

a) a megnevez6s6t, v6delmi nyilv6ntart6si sz6m6t 6s azonosit6 adatait,

b) a v6delem tipus6t,

c) a telek helyrajzi sz6mdt, pontos cim6t, az elhelyezkedest bemutat6 helyszinrajzot,

d) a v6delem rovid indokl6sAt,

A v6dett 6tt6k a v6delem fenn6ll6sa alatt nem bonthat6 el. Eletvesz6ly eset6n r6szleges bontds,
bont6s v6gezheto szakvelem6ny alapj6n. Felt6telk6nt megszabhat6 ai egyes 6prileftEszek vagy
tartoz6kok meg6z6se, az 0j 6priletbe val6 be6pit6s6nek koielezettsege.

A vedett ert6ken kizbr6lag olyan 6pit6si vagy bont6si tev6kenys6g v6gezhet6, amely nem
eredm6nyezi a v6dett ert6k k6rosod6sirt,

A helyi egyedi vedett 6rt6k ktils6 megjelen6s6t lehet6s6g szerint az eredeti 6llapotban kell
meg6rizni. El6nyben kell r6szesiteni az eztel6segit6, az ered-eti 6pit6anyag, szerkezet, forma, szin
meg6z6s6t biztosito, 6llagjavit6, konzerv6lo elj6r6sokat, valamint a-hlgyom6nyos epit6szeti-
mfiszaki megolddsokat.

7. A v6dett 6rtrSkek nyilvdntartSsa
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(3)

e) a v6delem elrendel6s6re vonatkoz6 kdpvisel6testtileti dontes m6solat6t,f) tulajdonos ,kezell, haszn6l6, nev6t, cim6t,
g) a vedett erleket 6rint6 beavatkoz6sok, hat6sagi intezkedesek jegyzeket (iktatosz6m6t,

hat6rozati sz6m6t),

h) az 6rt6kvizsgdlatot, fot6dokumentiici6t.

A nyilv6rntart6s vezet6s6r6 | a jegyzlgondoskodik,

8. A v6dett 6rtekek megjetdl6se

A helyi egyedi v6delem aJgJl.attq eptiletet, epitmenyt annak 6rt6keit nem s6rt6 m6don az e c6trarendszeresitett egys6ges t6bl6val kell megjelolni,

A t6bla elhelyez6s6rol, karbantart6sirr6l, p6tl6s6r6l krilcin eljfrr6s nelktil a polg6rmestergondoskodik.

A tulajdonos a t6bla elhelyez6s6t tijrni koteles.

III. FEJEZET . A TELEPULESKEPI SZEMPONT!'OL MEGHATAROZO TERULETEK

8.$

(1)

(2)

(3)

e.$

9. A teleptil6sk6pi szempontb6r meghat6roz6 tertiretek meg6ilapit6sa

A,teleptil6sk6pi szempontb6l meghatiiroz6 tertiletek lehat6rol6s6nak c6lja, a telepril6sszerkezet,
teleptil6skarakter, tirjkepi elem 6i egyeb helyi adotts6g 

"r.pjan 
ri.retten kezelend6 tenjletekmeghat6roz6sa.

A kozseg teleprileskepi szempontb6l meghat6roz6 te*iletei:
a) a teleptilesk6p vedelmer6l sz6l6 torv6ny iiltal meghat6rozott teleptlleskep v6delme

szempontj6b6l kiemelt tertiletek (orsz6gos oromgiai hitl6zittenilete, regeszLii bl6hby ierrLte,
mUeml6k es kdrnyezete);

b) a beltertilet eset6ben a tort6neti falumag tenilete.

A telepriles teleptileskepi szempontbol meghat6roz6 teruileteinek t6rk6pi lehat6rolirs.rt a rendelet 2,
m e I 16 k I ete tartalmazza.

(1)

(2)

(3)

IV. FEJEZET - ATELEPULESXEPI X,VETELMENYEK

10,$

10. A helyi v6dett 6rt6kekre vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti krivetelm6nyek

A felyi vedett eptileten frllagmeg6v6si munk6k v6gz6se, fehijitiis, helyre6llit6s, korszerfisit6s,
tet6terbe6pit6s, bdvit6s s9rh7.. gz eredeti 6ptilet inyagin t ieatat, t6pt6ket 6s formavit€rg6t
haszn6l6, vagy ahhoz ilteszked6 epit6szeti megolddsok irrirmaznatol.
A helyi vedett eptiletek homlokzati szinez6s6n6l, amennyiben nem igazolhat6 koriibbi
dokumentumok alapjfrn az eredeti szin, akkor a kdrnyezetebe illeszked6 szinezlsi rooot, pasztell
6rnyalat0 fold szineket lehet alkalmazni. Rikit6, telitetiszin nem alkalmazhato.

A vedett 6ptileteket b6viteni oly m6don lehet, hogy a b6vit6snek a v6dett eprilet form6jdval,
szerkezet6vel, anyagaival osszhangban kell lennie.

Fg.y.9i v6dett eptjlet 6talakit6sa, b6vit6se eset6n az utcai homlokzaton gardzskapu, vagy g6pkocsi
behajt6 kapuja utotag nem alakithato ki.

(1)

(2)

(3)

(4)



(5)

(6)

(7)

(8)

A v6dett eptiletek koztertiletr6l l6thato homlokzatAn a kialakult 6pit6szeti hagyomAnyokkal
osszhangban lev6 p6rk6ny, tagozat megtartand6,

A v6dett eptiletek koztertiletr6l l6thato homlokzat6n eptiletgepeszeti berendez6sek, azgk tartoz6kai
nem helyezhet6k el,

A v6dett 6ptilet bels6 korszerfisit6s6t, 6talakit6s6t, illetue b6viteset a v6detts6g nem akad6lyozza,
azonban a bels6 stilusjegyek eredeti form6ban megorizend6k,

Helyi vedett miit6rgyak, egyeb alkot6sok feftijit6sa sor6n az eredeti anyaghaszn6latot 6s formai
elemeket kell tov6bbra is alkalmazni.

11.A teleptil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 terUletekre vonatkoz6 tertileti 6pit6szeti
kdvetelm6nyek

A beepites telepitesi modja tekintet6ben illeszkedni kell a kdrnyez6 es jellemz6 be6pit6si telepit6si
m6dhoz.

12,A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 tertiletekre vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti
kcivetelm6nyek

Az 6ptiletek vakolt, szinezett homlokzati falfeltilet6n6l csak a feher, tort feher 6s a foldszinek
pasztell 6rnyalata, 6s term6szetes 6pit6anyagok eset6n azok term6szetes szinei alkalmazhat6k.
Faburkolat, faszerkezet eset6n a fent emlitett szinek mellett az ezekhez illeszked6, sot6tebb szinek
is alkalmazhatok. Kenilend6 a r6zsaszin, lila, kek szin alkalmaz6sa.

Az eptilet homlokzat6n a korszer0 6pit6anyagok, valamint a term6szetes 6pit6anyagok 6s
technol6gi5k alkalmaz6s6ra kell tdrekedni.

F66ptilet tet6hejalilsak6nt cser6pfed6s vagy megjelen6s6ben cser6pjellegfi fedes alkalmazhat6. A
beltertileten a teleptil6smag teriilet6n cser6p{errakotta 6s antracit szinvil6gt6l elt6r6 szinek nem
alkalmazhat6k.

Az utc6ra oromfalas megjelen6sii 6pUlet-r6szek homlokzati sz6less6ge max. 10,0 m lehet, enn6l
sz6lesebb homlokzat kontyolt, vagy az utc6val p6rhuzamos nyeregtet6vel eptilhet.

A f6eptiletek kizArolag 35o- 45' kozotti tet6hajlirssz6gii magastet6vel l6tesithet6k, tagolt tet6idom
eset6n a f<j tet6idom kieg6szit6sekent egyeb hajl6sszogii tet6 is kialakithaio. Lapostet6 l6tesitese
nem megengedett.

Saroktelken oldalhat6ron irllo eprlletnek utcakepet form6lo homlokzattal kell rendelkeznie (tUzfalas

nem lehet).

Tet6ter-beepit6s eset6n csak egy szintes tetoter alakithato ki, ez 6ltal csak egy soros tet6ablak
(6116 vagy sikban fekv6) l6tesithet6.

Napenergifrt hasznosito berendez6s (napkollektor, napelem) - tet6feltiletre tort6n6 telepitesnel -
magastet6 eset6n -a tet6sikt6l legfeljebb 10'-kal t6rhet el.

Az utcafronton tomor es 6ttort kerit6s is megengedett. A t0m0r kerit6s max. 2,0 m magass6gig
(festett, vakolt t6gla falazat), valamint max. 2,5 m magass6gig dttort (fal6c, far6cs, femh6l6 kitolt6

mez6vel) tdmor lAbazatos kialakit6ssal is k6sztilhet. Kerit6s anyaga fe[iletkezel6s n6lktili, natfr
f6m, hull6mlemez 6s nyers beton feltiletfi tomor fal nem lehet, A kerit6s szinez6s6re a term6szetes

6pit6 anyagok szineivel megegyez6 szineket lehet haszn6lni, f6mh6l6 kitolt6 mez6n6l a vilirgos

szrirke, zold 6s a fekete is alkalmazhat6,

Nov6nytelepit6sek sor6n a telepril6sk6pi szempontbol meghat6rozott tertileteken tilos az 5.

mell6klet szerinti inv6zios fajok alkalmaz6sa.

13. Epitmenyek anyaghasznAlatilravonatkoz6 egyedi 6pit6szeti kcivetelm6nyek

11. $
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13. $

Az egy6b tertileteken:

a) a f6eptilet tet6hejal6s6n6l a hull6mpala, bitumenes zsindely, m0anyag fed6s az utc6r6l l6thato
homlokzatokon nem alkalm azhatl,

b) f6mlemezfedes feltiletkezel6s n6lktil nem haszn6lhat6. A 16z-, cinkfed6s term6szetes szin6vel a
tet6fe[ilet 50%-nirl nagyobb tet6feltileten nem alkalmazhato,

1 4' c6gt6br6kra vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti kdveterm6nyek

14.$

(1) A v6llalkozdsok, tizletek cegt6blSja, c6g6re az adott v6llalkozirs homlokzati fekjlet6n a homlokzat
sikj6val p6rhuzamosan, ara mer6legesen , vagy az utcai kerit6sen neryeinetor .1. cegtaont t ton
ethelyezni tilos.

(2) Az 6pulet homJokzatain elhelyezett c6gt6bl6k, c6gerek az elhelyez6si magassag, a betunagys6g 6sa szinvilitg tekintet6ben egym6shoz illeszked6en alakitandok rd, 
" igii;dva a homlokzat

kialakit6s6hoz 6s szinez6s6hez. villog6, mozg6, UV f6nyt kibocs6t6 
"szeirezet, 

ted display
(feny[jsag) nem helyezhet6 el.

15'Reklamok, reklimhordoz6k elhelyez6s6re 6s alkalmazAs1ra, illetve tilalm6ra vonatkoz6
telepti t6sk6pi kdvetelm6nyek

15.$

(1)

(2)

Rekl6mok, rekl6mhordozok kiz6r6lag kozterrileten, utcabritor igenybevetelevel helyezhet6k el.

A kovetkezo utcabitorokon az alhbbi feltetelek szerint tehet6 kozze rekl6m 6s helyezhet6 el
rekl6mhordozo:

a) utasvir6 egy oldal6n, legfeljebb 2 m2osszfekiletii rekldm helyezhet6 el,
b) kioszk oldal6n a rekl6m c6ljiira hasznosithato tertilet legfeljebb fel6n, az erye a c6lra elhelyezett

6lland6sitott hirdet6 berendez6sen,

c) koztertileti kozmfivelodesi hirdet6oszlop teljes fekilet6n, legfeljebb 11 n6gyzetm6ter osszrekl6m
fehilettel, ahol a rekl6mhordoz6 ragaszt6s [tj6n is rogzithel6, 

'

d) utasv6r6n, koztertlleti inform6ci6s vagy m6s c6l0 berendez6sen rekl6m nem helyezhet6 el.

Az Onkorm6nyzat 6ltal.szervele$ vagy tdmogatott.rendezv6nyr6l vagy a teteptil6s szempontj6b6l
jelent6s gsgm6nyr6l t6j6koz{at6, hirdetm6ny, Stfeszitett motin6, 6pritetir kin.lyrr.tttraniziirens, a
teleptilesk6pi bejelent6si.9-|j?na: alapjan ideiglenesen es meghat6rozott id6re, id6szakosan, de
dsszesen legfeljebb 12 hetig helyezhet6 el.

Rekl6m, rekl6mhordoz6 nem letesithet6 k6prdzdst okoz6 megold6ssal.

16:Az egye-s saj6tos 6pitm6nyek, miitirgyak elhelyez6s6re vonatkoz6 tetepiit6sk6pi
kdvetelm6nyek

A teleptiles elliit6s6t biztosito felszini energiaelldt6si sajdtos mfit6rgyak 6s az elektronikus
hlrkozl6si saj6tos miit6rgyak elhelyezesere els6sorban alkalmas tertiletek: a telepril6sk6pi
szempontb6l nem meghat6roz6 egy6b, jellemz6en mez6gazdas6gi terriletek 6s a gazdas6gi
rendeltet6sii terriletek.

Uj felszini elektromos 6s hirkozlesi vezet6k a megl6v6 oszlopsora helyezheto. A mobil hirkozlesi
h6l6zat fejlesztese kapcs6n a meglev6 hirkozleii elemekei kell hasinirlni, tovibbfejleszteni. A
kisfesztilts6gii villamos 6s a hirkozl6si vezet6keket es k6bel TV h6l6zatokat meglev6 h'6l6zatokon,
foldfeletti vezet6s eset6n a kozos oszlopsoron kell vezetni,

Uj on6ll6 tart6szerkezetre telepitett antenna nem helyezhet6 el a teleptileskepi szempontb6l
meghat6rozo tertileteken. Mobil r6di6telefon b6zis6llom6s (antennatorony es elektrotechnikai

16. $
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17. S

18. $

berendezeseket tartalmazo kont6ner) elhelyez6se teleprilesk6pi 6s esztdtikai szempontok miatt
meglev6, vagy tervezett lakotertllet hat6r6t6l mert legalirbb 200 m, vagy ann6l nagyobb t6vols6gra
engedelyezhet6.

V, FEJ EZET - T ELEP A LESXEP.EAVEUYES|TESI ESZK6Z6X

17. A kdtelez6 szakmai konzultdci6 esetei

(1) A telepUl6sk6p vddelme 6rdek6ben a polg6rmester k6relemre tfrjekoztatirst ad,6s biztositja a
teleptileskep vedelmer6l sz6l6 tdrv6ny szerinti szakmai konzult6ci6t a teleptilesk6pi
kovetelmenyek16l,

(2) A szakmai konzultirci6 legalSbb egy alkalommal kotelez6, ha az 6pit6si tevekenys6g hetyi vedett
6priletet 6rint.

18. A szakmai konzultdci6 r6szletes szabilyai

(1) A szakmai konzult6cio papir alap0, vagy elektronikus (e-mail) pdf form6tumban beny0jtott
k6relemre indul.

A k6relemnek tartalmaznia kell az epittet6 vagy k6relmez6 nev6t, cim6t, el6rhet6s6g6t, valamint a
tervezett epitesi tev6kenys6g hely6t, az 6rintetttelek helyrajzi sz6m5t, az 6pitesi tev6kenys6g rdvid
leir6s6t, vagy a teleptilesk6pet 6rintd tervezett tev6kenys6g ismertet6s6t.

A szakmai konzult6cio elektronikusan (e-mail), vagy szem6lyes egyeztet6s keret6ben tortenhet. A
szem6lyes egyeztet6s helyszine az onkormirnyzat hivatalos helyisege. K6resre a konzult6ci6 a
helyszinen is lefolytathat6.

19. A telepril6sk6pi bejelent6si eljir6s esetei

Teleptil6sk6pi bejelent6si elj6r6st kell lefolytatni minden koztenileh6l, kozforgalom 6ltal hasznfrlt
tertiletr6l vagy kdzforgalom c6lj6ra 6tadott mag6nteniletr6l l6that6 epit6si tevekenys6g megkezd6se
el6tt, az al6bbi esetekben:

a) rekl6m, rekl6mhordoz6, rekl6mhordozot tarto berendez6s elhelyez6se tekintet6ben,

b) a telepiiles szempontj6bol jelentos rendezv6nyr6l valo meghat6rozott id6szakra elhelyezend6
hirdetm6ny kihelyez6se eset6n,

c) meglev6 6pitmeny rendeltet6s6nek - r6szleges vagy teljes - megv6ltoztat6sa eset6n,

d) helyi v6dett 6ftek 6talakit6sa, fel0jit6sa, b6vit6se, homlokzati nyil6sz6r6 cser6je eset6n,

e) kozteniletr6l l6thato, utcak6pet befoly6solo epitmeny l6tesitese eset6n,

f) koztertiletr6l l6thato, utcak6pet befoly6sol6 megl6v6 6pitm6ny homlokzati nyil6sz6roj6nak -
amennyiben a m6rete, anyaghaszn6lata a megl6v6t6l elt6r - cser6je, valamint a homlokzat

fe[i letkepzes6nek megv6ltoztat6sa eset6n.

A teleptil6sk6pi bejelentesi elj6rdst a 4. melleklet szerinti bejelent6s nyomtatvSnyon kell

kezdem6nyezni.

20. A telepUl6sk6pi bejelent6si elj6rfs r6szletes szab6lyai

A teleptilesk6pi bejelent6si elj6r6s az 6pittet6 vagy megbizottja 6ltal a polgdrmesterhez benyfjtott
bejelent6sre indul. A bejelent6st papir alapon kell beny0jtani a kti16n jogszab6ly szerinti
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(2)

tartalommal. Az 6pit6szeti-miiszaki tervdokument6cio digit6lis adathordozon is benytjthato, A
digit6lis adathordozon benyrijtott 6piteszeti-mfiszaki tervdoliument6cio ,pdf form6tumt Un6t.

A polg6rmester a tervezett tev6kenys6get onkormanyzati hat6s6gi hatarozatban- kik6t6ssel vagy
anelkril - tudomfrsul veszi, ha:

a) a beny0jtott dokument6cio 6s mell6klete megfelel a krilcjn jogszab6lyban foglaltaknak;
b) a tervezett rekl6m, rekl6mhordozo berendez6s, rekl6mhordoz6t tarto berendez6s, valamint a

ceger elhelyezese illeszkedik a teleprilesk6pbe, az elhelyezls6nek m6dja, m6rete megfelel a
teleptileskepi kovetelm6nyeknek;

c) a tervezett rekl6m 6s rekl6mhordoz6 berendez6s, rekl6mhordoz6t tart6 berendez6s, valamint a
ceger elhelyez6se nem s6rti az elhelyez6s6nek, alkalmaz6s6nak kovetelm6nyeir6l, felt6teleir6l
es tilalmir16l rendelkez6 jogszabSlyokban fog laltakat;

d) a tervezett rendeltet6s-vfrltoz6s illeszkedik a szomsz6dos 6s a kdrnyez6 be6pites
saj6toss6gaihoz, azok, valamint a hat6rol6 kozteniletek rendeltet6sszerrli 6s biztonsbgos
haszn6lat6t a csatolt dokumentumok 6ltal igazolt m6don indokolatlan m6rt6kben nem zavarya,
nem korl6tozza, valamint megfelel a teleptilesk6pi kovetelm6nyeknek;

e) helyi vedett ertek eset6n megfelel a jelen rendeletben foglalt vedett ertekre vonatkoz6
eloir6soknak.

A polgiirmester onkormbnyzati hat6s6gi hat6rozatban megtiltja a bejelentett tev6kenys6g
megkezd6s6t 6s - a megtilt6s indokainak ismertet6se mellett - figyelmezteti a bejelentdt i
tevekenys6g bejelent6s nelktili elkezd6s6nek 6s folytatas6nak jogkovetkezm6nyeire, ha a (2)
bekezd6sben e16irtak nem teljesrilnek.

A tervezett rekl6m-, cegerelhelyez6st enged6lyez6 hat6sirgi hat6rozat ki6llit6s6nak d6tumrit6l
sz6mitva 2 h6napig 6rv6nyes, kiv6ve, ha a hat6rozat m€rskepp rendelkezik.

Az (4) bekezd6s szerinti megval6sit6s hi6ny6ban ism6telten teleptil6sk6pi bejelentesi elj6r6st keil
kezdem6nyezni.

21, A telepiil6sk6pi kdtelez6si elj6rds

A teleptil6sk6pi szempontok teljesit6se 6rdek6ben a polg6rmester teleprileskepi kdtelez6si elj6rfrst
folytathat le, amennyiben az 6pit6si tev6kenys6get:

a) e rendeletben foglalt teleptilesk6pi kovetelm6nyek megs6rt6s6vel v6gezt6k,

b) a bejelentesi kotelezetts6g elmulaszt6sfrval val6sitott6k meg,

c) a bejelentesi elj6rdrs sor6n, a polg6rmester tilto vagy figyelmeztet6 felhivdrsa ellen6re
megvalosltott6k.

22, A telepUl6sk6p.vuidelmi birsdg kiszabdsdnak esetkdrei 6s m6ft6ke

Amennyiben a polg6rmester meg6llapitja, hogy a 21.$-ban foglalt eset 6ll fenn, felhivja az
ingatlantulajdonos figyelmet a jogszabfrlys6rt6sre, 6s dont6s6ben a jogszab6lys6rt6s
megszrintetds6re 30 napos hat6rid6t szab ki.

Amennyiben az (1) bekezd6s szerinti hatriridon beltil a jogszab6lysert6s megszrintet6se nem
tortenik meg, a polg6rmester teleptileskepi kotelez6s form6j6ban az ingatlan tulajdonos6t az
6rintett 6pitm6ny, epitm6nyr6sz feltjit6s6ra, 6talakit6s6rra, vagy elbont6s6ra kotelezheti 6s a
jogszab6lysertds megsztintetet6s6re hat6rid6t szab ki,

A polg6rmester a kotelezettet 1.000.000,- forintig terjed6, teleptil6skep-vedelmi birsirg
megfizet6s6re kotelezheti, ha a kotelezett a kotelez6snek hat6rid6re nem tesz eleget. Nem
teljesites eset6n a birsdg ism6telten kiszabhat6.

A teleptil6sk6p-v6delmi birs6g kiszab6sAn6l flgyelembe veend6 m6rlegel6si szempontok:

a) a jogellenes tev6kenyseg stlya es a felr6hat6sdg m6rt6ke,

(3)

(4)

(5)
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b) a teleptil6skepi blrs6gnak ugyanazon mulaszt6s eset6n torten6 ism6telt kiszab6sa eset6n az
el6z6 birs6gok sz6ma es mert6ke,

(5) Az (1), (2), 6s (3) bekezdesben meghat6rozott d6nt6s ellen a k6zhezv6teltol szAmitott 15 napon
beltil a polg6rmesterhez beny0jtott, R6basebesKozs6g dnkorm6nyzata K6pvisel6-testrilet6nek
cimzett fellebbez6snek van helye. A fellebbezesr6l a Kepvisel6-testtilet a be6rkez6st kovet6en,
soron kovetkez6 - de legalSbb 8 nappal kes6bb tartando - tilesen dont,

VI. FEJEZET - hUXOAUNNYZATI TAMOGATASI ES 6SN6NZ6 RENDSZER

23, Onkorminyzati timogatisi alap

(1) Az Onkorm6nyzat a vedette nyilv6nitott helyi 6piteszeti ertekek megov6s6nak, fennmarad6s6nak,
megoz6s6nek el6segites6re 6ves koltsegvetesi rendelet6ben forfrst biztosithat.

(2) Az onkormSnyzatit6mogat6s k6relem alapj6n nyerhet6 el,

(3) A k6relmet az onkorm6nyzati hivatalba kell beny0jtani, a k6relmet a k6pvisel6-testUlet bir6lja el.

(4) A beny0jtott k6relemnek tartalmaznia kell:

a) az epitesi enged6lyezdsi tervdokument6ci6t 6s a joger6s epitesi enged6lyt, amennyiben a
tervezeft epitesi tev6kenyseg epitesi engedely koteles;

b) amennyiben a tervezett epitesi tev6kenys6g nem 6pit6si engedely koteles:

ba) a tervezett felfrjitAs r6szletes leir6s6t,

bb) helyszinrajzot,

bc) az ingatlan tulajdoni lapj6t;

c) a megval6sit6st szolg6l6 teteles koltsegvetest;

d) a kert osszeg megjelol6s6t,

e) az 0nr6sz rendelkez6sre all€rs6r6l sz6l6 nyilatkozatot,

f) a tervezett munka elk6szril6s6nek hataridejet;

g) el6zetes kotelezetts6gv6llal6st arra, hogy a t6mogat6s elnyer6se eset6n a kapott dsszeget a
p6ly6zati feltetelek szerint haszn6lja fel.

(5) Csak azok a k6relmek r6szesithet6k t6mogat6sban, amelyeket a munk6k megkezd6se el6ft
ny[jtanak be 6s a fel0jit6s koltsege r6szletes kalkul6cioval igazolhat6, hitelt erdemlden
al6t6masztott.

(6) A t6mogat6s odaiteleset kdvet6en a k6relmez6vel meg6llapod6st kell kdtni,

(7) Az onkormdnyzati t6mogat6s a helyi egyedi v6delem alatt 6116 6priletek fel0jit6sa melleft

t6jekoztato ftizetek, kiadv6nyok megjelentet6s6re, ki6llit6sok szervez6s6re, v6detts6g tenyet
megjelol6 teblek elhelyez6s6re, n6pszerfisit6 el6ad6sok megtartis6ra 6s a v6dett

6rt6kmegment6s6t el6segit6 phlyhzati forr6sok lehiv6sdra is felhaszn6lhat6.

VII, FEJEZET.TARO ES ATMENETI RENDELKEZESEK

24. Hatllyba l6ptetd rendelkez6sek

Ez a rendelet a kihirdetes6t kovet6 napon k6p hatdlyba.

25, Hatilyon kiviil helyezd rendelkez6sek

24.$
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(1)

(2)

Hatalydt veszti Ribasebes Kozs6g az epitett dnikseg v6delm6nek helyi szab6lyoz6s6r6l sz6l6
312014. (lll. 28.) onkorm6nyzati rendelete.

Hatalyiit veszti R6basebes Kcizseg 6pit6si szab6lyzat6r6l 6s szab6lyoz6si terver6l szol6 2/2009.
(l l. 1 6.) onkorm hnyzati rendelet

a) 8.$ (1) bekezdes a) pontja,
b) 8.S (2) bekezd6se,

c) 10.$ (12) es (14) bekezdese,
d) 11.$ (5) 6s (6) bekezd6se,
e) 16.9 (8) bekezd6se,

0 17.S (8) bekezd6se,
g) 20.S (1 1) es (12) bekezd6se,
h) 27,$-a,

i) 28.$-a,
j) 2e.$-a,

k) Vlll. ftiggel6k ll. epiteszeti ertekek pontj6b6l a helyi v6delemre javasolt mfivi 6rt6kek listirja.

r-,hizau.D}i
Mizser Edit

polgArmester

Zhrad6k:

A rendelet kihirdetese 2018. december 14-6n megtort6nt.

?'o-\j.-
Pet6 Attila

jegyz6

?9$ \$--
Peto Aftila

jegyz6
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1, MELLEITET A7/2018, (X11,14,) OUXONUIUVZITI RENDELETHEZ

A telepril6s helyi v6delem alatt 6l16 6pit6szeti tirdks6geinek jegyz6ke

1. Helyi v6deff 6pUletek 6s egy6b alkotisok:

Nyilv6nt.

sz6m
wE0tEvrTEs HRSZ ciM

1, HE-01 Sz6chenyi - kast6ly 117t1 Sz6chenyi utca 16.

11



2. MELLEKLET A7X201B. (XlL14) 1NxonuAt:an RENDELETHEI

Telepiiltisk6pi szempontb6l meghat6roz6 tertiletek 6s egy6b teriiletek lehatarol{sa

* rrur0rfsrEpt szEMpoNTs6L nnrcHar{noz6 renUlrrx

12



3. MELLEKLET A 7 /20 1 8. (Xl l. 1 4.) 1nxonunNunrt RENDELETHEZ

Sajdtos 6pitm6nyek, mfit{rgyak elhelyez6s6re els6sorban alkalmas teriiletek 6s nem alkalmas tertiletek
lehat6rol6sa

13
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4. MELLEI<LET A 7/201 8, (XII. 1 4,) ONXONUNNVZITI RENDELETHEZ

Tetepti l6sk6pi bejelent6si elj6ris formanyomtatviiny

R6basebes Kdzs.g onkormdnyzffiskbpi bejetentssi e[ar6s6hoz

F olytatni klv 6 nt tev 6 kenys 6g

Teruezett tev1kenyseg helye,
az 6rintett telek helyrajzi
szdma:

Teruezeft tev6kenys6g
idStartama:

Csatolt mellekletek:

@Aszaki leirds, helyszinrajz,
homlokzati rajz, liltvitnyteru
sfb,)

K6relmez6 al1irdsa

4A
l-



5. MELLEKLET A 7/201 8, (XII,1 4.) OUXOAUIUMTI RENDELETHEZ

Telepiil'6sk6pi szempontbol meghat6roz6 teruileteken keriilend6, inv6zi6s fajok jegyz6ke

Magyar n6v I Tudomdnyos

I A lternanthera ph iloxeroides

lAscleplas synaca
t--
I Baccharis huti*ifolii---
lUabomba caroliniana

I 
Elcnnorrua crasslpes

Elodea nuttallii

-

Gunnera tincto.iu-

-

Heracleum manteffi-

-

Heracleum persi-um-

-

Heracleum sosno*skyi 
.-.-

Hydrocotyle ranunculoides

-

Impatiens glunduliEra-----.------
Lagarosiphon major

.%

Ludwigia grandiflora-
Luowlgra peploldes

rrurcroslegtum vlmrneum

nev
alightorfl
kozonsdges selyemk6r6

borfa, tengerparti sepriicser.l e

kali forn iai tii nd6rh fnar

vizij6cint
cingdr (apr6levelii) ritokhiru{r

6ri6srebarbara

kauk6zusi medvetalp

perusa medvetalp

sosnowsky-medvetalp

hdvizi 96z16

bibor neb6ncsvir6g

fodros irtol<hinhr

nagyvirilgfi t6alma

sdrgavirhg6, t6alma

shrgal6pbuzog6ny

japhn gazl6fh

kdzonsdges siill6hinar vrynopnyllum aquatrcum
felem6slevelii siill6hfn6r Mynopnyilum neterophyllum

-

Parthenium hysterophoruskeserii hamisiirdm

r6zshs tollborzfii rennlsetum setaceum
ordci gfarok kes eriifii rersrcarra pertohata
kudzu nyilgydk6r ruetafla montana var. lobata
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