
 

 

 Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

25/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete 

 

a településkép védelméről 

 

Pusztavám Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (2)-(3) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. A rendelet célja 
 

1. § A rendelet célja Pusztavám község sajátos településképének védelme és alakítása, az 

építészeti és egyéb zöldfelületi örökségének védelme, a településkép-védelem elemeinek, 

a településképi követelmények, valamint az önkormányzati támogatási és ösztönző 

rendszer és településkép-érvényesítési eszközök meghatározásával. 

 

2. A helyi védelem célja 
 

2. § (1) A helyi védelem célja a település településképe és történelme szempontjából 

meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes 

karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.  

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, 

ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.  

(3) Tilos a helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, 

megsemmisítése. 

3. § A helyi védelemben részesülő elemek lehetnek egyben a területileg illetékes Nemzeti 

Park Igazgatóság által megállapított és nyilvántartásba vett egyedi tájértékeket is. A 

magasabb szintű jogszabály előírása szerint nyilvántartásba vett egyedi tájérték építmény 

nem bontható el.  

 

3. A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja 
 

4. § A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásának célja az egységes 

karakterű területekre vonatkozó egyes településképi követelmények területi hatályának 

megállapítása a településkép megőrzése, vagy javítása céljából. 

 

4. A rendelet területi hatálya 
 

5. § A rendelet hatálya Pusztavám község közigazgatási területére terjed ki.  

 

 



 

 

II. FEJEZET  

HELYI VÉDELEM 
 

5. A helyi védelem feladata 
 

6. § A helyi védelem e rendelettel ellátandó feladata a védelmet igénylő építészeti és 

természeti örökség:  

a) meghatározása, dokumentálása, 

b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása, 

c) megőrzése, megőriztetése és 

d) a lakossággal történő megismertetése. 

A helyi védelem feladata továbbá a védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának 

megelőzése, illetve a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése. 

 

6. Védetté nyilvánítás, védettség megszüntetésének szabályai 
 

7. § (1) A helyi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bárki (természetes és 

jogi személy egyaránt) írásban kezdeményezheti Pusztavám Község Önkormányzatának 

polgármesterénél. 

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) a kezdeményező megnevezését; 

b) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását; 

c) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, ill. telekrész); 

d) a védendő érték rövid dokumentálását; 

a kezdeményezés indokolását. 

(3) A Képviselő-testület az értékvizsgálati dokumentáció alapján egyedileg dönt a védetté 

való nyilvánításról, vagy védettség törléséről, amely döntés megalapozására szakértőt / 

szakértőket vonhat be. A testületi döntésre a legalább 30 napos előkészítő eljárást követő 

60 napon belül kerül sor. 

(4) A helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről 30 napon belül 

értesíteni kell:  

a) kezdeményezőt  

b) az ingatlan tulajdonosát, használóját, kezelőjét,  

c) az elsőfokú építésügyi hatóságot,  

d) területi védelem esetén az érintett közművek üzemeltetőit.  

(5) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha  

a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül,  

b) a védett terület, illetve érték, a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul 

elveszítette,  

c) a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel 

meg,  

d) a védett érték magasabb (műemléki) védettséget kap.  

 

7. Nyilvántartási szabályok 
 

8. § A helyi védett értékekről Pusztavám Község Önkormányzatának nyilvántartást kell 

vezetnie. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet. 



 

 

9. § A védelem alá helyezés vagy a védettség megszüntetésének tényét az önkormányzat 

jegyzője ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a védelem jogi jellegként való 

feljegyzését vagy törlését. Ha a településképi rendelet a helyi védelmet megállapítja, a 

rendelet hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül az önkormányzat jegyzője az 

ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a védelem jogi jellegként való feljegyzését. 

 

8.  Területi védelem 
 

10. § A védelem a meghatározott területek megőrzésére, értékóvó fenntartására és 

fejlesztésére irányul.  

 

9.  Egyedi védelem 
 

11. § Az egyedi védelem a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti 

arculatát, településkarakterét meghatározó elemeire terjed ki. A helyi egyedi védelem alatt 

álló elemeket a rendelet 1. melléklet tartalmazza. 

 

10. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek 
 

12. § A rendelet mellékletében szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló épített környezeti és 

zöldfelületi örökséget a tulajdonos, vagyonkezelője köteles jókarban tartani, állapotát 

településképhez illő méltó módon megóvni, a használat nem veszélyeztetheti az adott 

örökség fennmaradását.  

13. § A helyi egyedi védelem alatt álló elemet nem veszélyeztetheti, településképi vagy 

műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott örökségen vagy közvetlen 

környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.  

 

III. FEJEZET  

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 
 

11. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása 
 

14. § Pusztavám település teljes közigazgatási területe településképi szempontból 

meghatározó, amely a következő területekre tagolódik: 

e) Ófalu 

f) Bányatelep 

g) Pincesor 

h) Kertvárosias településrész 

i) Sorházak 

j) Településközpont 

k) Mezőgazdasági területek 

l) Erdők 

m) Közpark 

n) Gazdasági területek 

o) Meddőhányók 

p) Temető 



 

 

15. § A 14. §-ban definiált településképi szempontból jellegzetes, értékes, hagyományt őrző 

építészeti arculatot, településkaraktert hordozó települési egységek, településrészek 

lehatárolását a 1. melléklet tartalmazza. 

 

IV. FEJEZET  

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 
 

12. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi 

építészeti követelmények 
 

16. § A területfelhasználási módokat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 17/2004. (IX.30.) 

önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 

12.A) Ófalu, Bányatelep, Pincesor, Kertvárosias településrész, Sorházak, 

Településközpont - területi építészeti követelmények 

 

17. § Kertvárosias lakóterületen (KEL) épületek, építmények oldalhatáron álló, szabadon álló 

és ikerházas módon helyezhetők el. 

18. § Falusias lakóterületen (FL) épületek, építmények oldalhatáron álló, két oldalhatáron álló 

módon helyezhetők el. 

19. § Településközpont vegyes területen (TV) épületek, építmények oldalhatáron álló, 

szabadon álló módon helyezhetők el. 

 

12.B) Mezőgazdasági területek, Erdők, Temető, Közpark - területi építészeti 

követelmények 

 

20. § Különleges területeken (SP, T, KP, SZT) épületek, építmények szabadon álló módon 

helyezhetők el. 

21. § A beépítésre szánt övezeteknél az Üdülőházas üdülőterületeknél (ÜÜ) és a Hétvégiházas 

üdülőterületeknél épületek, építmények csak szabadon álló módon helyezhetők el. 

22. § Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területeken (KG), Ipari gazdasági területen (IG), 

Bányaüzem gazdasági terület (BG), Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület (MG) 

alkalmazandó egyéb követelmények: 

a) A telken belül a szabályozási terven elméleti határvonallal elválasztott és VZ-vel 

jelölt területrészen épület nem létesíthető és védőzöldsávként alakítandó ki. A 

telekhatár mentén körben fasor telepítendő.  

b) Épületek, építmények szabadon álló módon helyezhetők el 

c) A területfelhasználási egység területén belül az elméleti határvonallal elválasztott 

és ZF-vel jelölt területeken beépítésmentes zöldfelület kialakítása biztosítandó. 

Ezen belül a telekhatár mentén a fa-, illetve cserjesor telepítendő. 

 

12.C) Közpark, Meddőhányók - területi építészeti követelmények 

 

23. § A terület felhasználási egységen belül önállóan szabályozott zöldfelületeken (házikert 

(HK), védőzöld (VZ), közterületi Zöld (KZ)) épület nem alakítható ki, egyebekben a 

HÉSZ vonatkozó 13.§-át kell alkalmazni. 

24. § A beépítésre nem szánt területeken (EV, EG, ÁM, KEM, KM, ÁM, VT) épületek 

építmények, kizárólag szabadon álló módon helyezhetők el. 



 

 

25. § A VT területen kialakítandó közösségi horgászház legfeljebb 30 m2 alapterületű, 3,5 m 

építménymagasságú magastetős, tájba illő épület lehet. 

26. § (1) Az egyes telkeken az épületek elhelyezésekor a szabályozási tervben jelölt építési 

vonalat, illetve építési helyet kell figyelembe venni (lásd HÉSZ beépítési minták), ezek 

hiányában az OTÉK 35.§-ának vonatkozó előírásait kell alkalmazni. Előkert esetén az 

utcában kialakult jellemző állapotot kell irányadónak tekinteni. 

(2) Az építési övezetekben a nem kialakult (még nem vagy jellemzően nem beépített, 

illetve átalakításra szánt) területeken, a telkek kialakításának, illetve beépítésének 

szabályait a vonatkozó építési övezeti előírások szerint be kell tartani. 

(3) Az építési övezetekben a már kialakult területeken a (2) bekezdésben hivatkozott 

előírásoktól az alábbiak szerint lehet eltérni: 

a) Ha telek jelenlegi beépítettsége meghaladja az övezetre előírtat, akkor a meglévő épület 

felújítható, de sem a beépítettség, sem az építménymagasság nem növelhető. Ha az épület 

lebontásra kerül, telket beépítetlen kell tekinteni és a (2) bekezdés szerinti előírásokat kell 

alkalmazni. 

b) Ha telek jelenlegi területe kisebb, mint az övezetre előírt (azaz kialakítható 

telekterület), akkor a telek csak akkor építhető be, ha az épület elhelyezésére vonatkozó 

szabályok (tűztávolság, oldal-, elő- és hátsókert méretek) betarthatók. A jelenlegi 

telekméretek – közterületi határrendezést kivéve – tovább nem csökkenthetők.  

c) Ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az övezetre előírtat, akkor a 

meglévő épület felújítható, de átépítést esetén az új épület magassága nem haladhatja meg 

a szomszédos épületek építménymagasságának átlagát. 

d) Ha a telek jelenlegi beépítési módja nem felel meg az övezetre előírtnak, vagy az 

előírás szerinti beépítési mód a szomszédos telken kialakult állapot miatt átépítésnél vagy 

új épület elhelyezésénél nem érvényesíthető, akkor az építési hatóság meghatározhatja az 

övezeti előírástól eltérő beépítési módot a telekre vonatkozó egyéb építési előírások 

betartása mellett. 

e) Telepszerű lakótelepi beépítés esetén telekrendezést végezni, vagy az épületekre 

magastetőt építeni csak legalább a telektömbre kiterjedő részletes szabályozási terv 

alapján szabad. 

(4) A telekszám csökkenésének megakadályozása érdekében több építési telket egy 

telekké összevonni – kivéve ha a szabályozási terv azt úgy rendeli – nem lehet. 

(5) Szerelt kémény elhelyezését csak a közterülettől távolabbi, hátra felé eső homlokzaton 

lehet engedélyezni. 

 

13. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi 

építészeti követelmények 

 

13. A) Ófalu – egyedi építészeti követelmények 

27. § Az épületek tetőgerincét (mind a fő-, mind a gazdasági épületeknél) az utcavonalra 

merőlegesen szabad kialakítani.  

28. Az utcahomlokzat kiképzését (ablakok, tetőnyílás, párkány, tornác stb.) lehetőleg a 

hagyományok figyelembevételével szabad kialakítani. 

 

14. A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó építészeti 

követelmények 

29. § A védett értékekre alkalmazni kell a jelen rendelet további vonatkozó, egyéb 

településképi követelményeit. 



 

 

30. § Amennyiben az épületrész védett, a telken lévő egyéb épületek átalakításakor, 

bővítésekor, illetve új épülettel való beépítése estén illeszkedni kell a védett épületrészhez. 

31. § Azon építési tevékenység, amely a védett érték létét, állagát veszélyezteti, vagy 

károsítását jelenti, közérdeket sért. 

32. § (1) A védett érték korszerűsítését, átalakítását, bővítését a védettség nem zárja ki, de az 

épület védettségre okot adó jellegzetességei nem változtathatók meg. 

(2) A védett építményeket a védelem alapját jelentő tömeg, tetőforma, nyílásrendszer, 

homlokzati tagolások, részletképzés, anyag és színhasználat megtartásának 

figyelembevételével kell ki- vagy átalakítani, azaz: 

a) a nyílásosztás és nyílászárók csak az eredetivel megegyező anyagú, nagyságú, 

osztású, profilozású, és szelvényméretű nyílászárók lehetnek, amelyek az eredeti 

tengelytávolságra vannak egymástól. Külső redőnyszekrény nem alkalmazható. 

b) a tagozatok kizárólag az eredeti homlokzati struktúrának megfelelően állíthatók 

helyre, illetve megtartani csak az építés korának megfelelő tagozatokat lehet. 

c) a tetőhajlásszögeknek idomulniuk kell, és hajlásszöge 30-45 fok között lehet. 

Hozzáépítésnél, bővítésnél a tető összfelületének legfeljebb 25%-a térhet el a 

megengedett tetőhajlásszögtől. 

d) védett értékeken kizárólag cserépfedés alkalmazható.  

e) az utca felőli homlokzaton nem helyezhető el erkély, vagy tetőtéri beépítés esetén 

tetőablak. 

f) az épületeken a kialakult homlokzati textúrát kell fenntartani. 

g) védett értékeken az épületek utcafronti homlokzatán klímaberendezés kültéri 

egysége és parabola antenna nem helyezhető el. 

33. § Védett érték károsítása nem megengedett, azaz minden olyan beavatkozás, ami a védett 

érték teljes, vagy részleges megsemmisülését, építészeti karakterének részleges vagy teljes 

előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai, szerkezeti értékcsökkenését 

eredményezi. 

34. § Védett építményt elbontani csak a védelem megszüntetését követően lehet. 

35. § Védett építmény bontását megelőzően az építményről részletes dokumentációt kell 

készíteni, valamint lehetőség szerint meg kell őrizni az értékes építészeti elemeket, 

tárgyakat. 

36. § A védett növényeket, természeti elemeket meg kell őrizni és fenntartásukról 

gondoskodni kell, illetve természetes pusztulásuk esetén pótolni kell azokat.  

37. § Védett fák kivágásához hozzájárulás csak a fák biológiai pusztulása esetén adható, 

valamint akkor, ha azok állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent. 

38. § A meglévő fásított közteret, fasort, az intézmény és magánkert településképi 

szempontból értékes faegyedét, valamint az utcaképet meghatározó településképi 

jelentőségű gyepes zöldsávot, a beépítésre szánt terület közterületi fájának (1 m-es 

magasságban mért) 10 cm törzs-körméretűnél nagyobb egyedét és a zöldfelület védendő 

zöldfelületi elemét érintő rendezés, változás csak a jegyző engedélyével történhet.  

 

15. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése 
 

39. § Közművezetékek járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai 

követelmények betartásával is figyelemmel kell lenni. 

40. § Középnyomású, földgázellátású területeken telkenként egyedi nyomásszabályozókat 

kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületeke utcai homlokzatára nem 

helyezhetők el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb 

homlokzatára szerelhetők. 

 



 

 

 

 

 

16. Reklámhordozókra vonatkozó egyedi követelmények 
 

41. § A település közterületein hirdető-, reklámberendezés elhelyezése közterület használati 

díj megfizetésével engedélyezhető. 

42. § (1) Épületen maximum 2 m2 felületű reklám helyezhető el, az épületben folyó 

tevékenységgel összefüggően. 

(2) Cégér, cégfelirat, cégtábla épületen, épületrészen, építményen csak annak 

homlokzatához (stílusához, anyaghasználatához) illeszkedően, az üzlet homlokzatonkénti 

felületének 10%-át meg nem haladó méretben helyezhető el, kivéve 

a sarki üzletet, ahol közterületenként 1 db helyezhető el, és 

azon üzletet, amely vendéglátóipari terasszal rendelkezik, ahol a nem rikító színű 

napellenzőn korlátlan számú cégfelirat helyezhető el. 

(3) Az építési engedély és bejelentési eljárás alapján létesíthető ponyva és egyéb 

védőfelületek csak oly módon alakíthatók ki, hogy azok településképi megjelenése, 

színvilága illeszkedjen a környezethez. 

(4) Épületen csak az adott épület, épületrész, építmény funkciójával összefüggő 

reklámberendezés létesíthető. 

(5) Helyi védettség alatt álló épület környezetében közterületről látható hirdető 

berendezés, felirat, reklám, cégér és egyéb szerelvény csak a környezethez illeszkedő 

módon helyezhető el.  

43. § Nem helyezhető el reklámhordozó közterületen, vagy közterületről látható 

magánterületen, ha:  

a) az gátolja a kilátást,  

b) településképi, tájképi környezetvédelmi szempontból elhelyezkedése kedvezőtlen 

vagy káros lenne.  

44. § A település területén óriásplakát csak ideiglenesen, építési terület lehatárolására, 

meghatározott időre helyezhető el. 

45. § Közparkban önálló reklámhordozó nem helyezhető el. 

46. § Védett természeti területeken, Natura 2000 területeken, ökológiai hálózat magterületén 

és ökológiai folyosó területén, egyedi tájérték, tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő területeken, térségi jelentőségű tájképvédelmi területeken reklámhordozó és 

reklám – a 2016. évi LXXIV. törvényben meghatározott kivétellel – nem helyezhető el. 

 

 

V. FEJEZET 

TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK 
 

17. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 
 

47. § (1) Kérelem esetén a polgármester szakmai konzultációt biztosít a településképi 

követelményekről. A konzultációra a tervdokumentációval benyújtott kérelem 

beérkezésétől számított 8 napon belül sor kerül. 

(2) A szakmai konzultációt írásban kell kérelmezni, a kérelmező lehet az 

ingatlantulajdonos, az építtető, a tervező. Lehetőség szerint az építtető vegyen részt a 

szakmai konzultáción.  

(3) A szakmai konzultáció lefolytatható írásban és személyesen.  



 

 

a) Írásban történő szakmai konzultáció esetén a polgármester az írásban rögzített 

javaslatait és nyilatkozatait a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül 

megküldi kérelmező részére, amelynek melléklete a benyújtott tervdokumentáció. 

b) Személyesen történő szakmai konzultáció esetén a polgármester emlékeztetőben 

rögzíti javaslatait és nyilatkozatait, melyet a konzultáció időpontjától számított 8 

napon belül megküld kérelmező részére, amelynek melléklete a benyújtott 

tervdokumentáció. 

48. § (1) A kérelemhez mellékelni lehet a településképi követelményeknek való megfelelést 

igazoló építészeti-műszaki tervet (továbbiakban: tervdokumentáció), amely a 

következőket tartalmazhatja: 

a) a tervdokumentáció benyújtójának neve, címe, telefonszáma, e-mail címe; 

b) tervező neve, elnevezése, címe, székhelye, tervezési jogosultság megnevezése, és 

az igazoló okirat száma, telefonszáma, e-mail címe; 

c) műszaki leírás; 

d) tető-felülnézeti helyszínrajz (jelenlegi és tervezett állapot, a Balti tenger feletti 

magasság meghatározásával):  

a. a tervezéssel érintett, valamint a szomszédos telkeken álló építmények; 

b. a terepviszonyok és a be nem épített területek kialakításának 

ábrázolásával; 

c. közterületi kapcsolatokat: úttest, járda, kapubehajtó, közművek;  

d. építési hely, amennyiben szükséges a szomszédos ingatlanokét is; 

e) az épület tömegalakítását meghatározó jellemző szintek alaprajzai (jelenlegi és 

tervezett állapot); 

f) metszetek a megértéshez szükséges mértékben (jelenleg és tervezett állapot); 

g) valamennyi homlokzat az eredeti és a tervezett terep ábrázolásával (jelenlegi és 

tervezett állapot);  

h) látványterv vagy modellfotó (az összes homlokzata látszódjon);  

i) fotódokumentáció (színes az ingatlant és környezetét, valamint a közterületek). 

 

18. Településképi véleményezési eljárás 

Településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre 

49. § Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a jogszabályban építésügyi 

hatósági engedélyhez kötött építmény településképet érintő építésére, bővítésére, 

átalakítására vonatkozó építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárást 

megelőzően, amely az építmény külső megjelenésének, valamely homlokzatának 

változásával jár. 

 

Településképi véleményezés eljárási szabályai 

50. § A településképi véleményezési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez benyújtott 1 

db papíralapú tervdokumentáció és kérelem benyújtásával indul 

51.  
Településképi véleményezés szempontjai 

52. § (1)A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell 

a) a településképi követelményeknek való megfelelést, 

b) a településképi rendelet hiányában a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés 

vagy az építészeti jellegzetesség és látvány, a helyi jelleg védelme) településképbe való 

illesztését, a helyi építészeti érték védelmének érvényre juttatását, azokra gyakorolt 

hatását, 



 

 

c) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit, 

d) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, 

műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és 

reklámhordozók kialakítását 

 

 

19. Településképi bejelentési eljárás 

19. A) Településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre 

 

53. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott építési engedély 

nélkül végezhető építési tevékenységek közül 

a. Helyi védett épület esetében 

i. épület felújítása, átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése,  

ii. épület homlokzatának megváltoztatása, ideértve cégér, üzletfelirat elhelyezése, 

homlokzat utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, 

homlokzatfelület színezése, valamint a homlokzat felületképzésének 

megváltoztatása, 

iii. égéstermék-elvezető kémény létesítése, átépítése,  

iv. épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, 

átalakítása,  

v. szellőző-, illetve klímaberendezés, áru- és pénzautomata, homlokzaton való 

elhelyezése,  

b. az épület homlokzatának megváltoztatása bárhol, ahol összességében az 1 m
2
 -t 

meghaladja a cégér, üzletfelirat felülete, 

c. minden reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén,  

d. önálló reklámtartó építmény vagy önálló üzletfelirat építése, meglévő bővítése 

vagy megváltoztatásakor. 

e. közterület határán álló kerítés és azzal egybeépített építmények építése, 

átépítésekor, 

f. cégér, üzletfelirat elhelyezésével járó átalakítása esetén, amennyiben annak 

felülete összességében meghaladja az 1 m2-t. 

 

54. § A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni 

meglévő építmények rendeltetésének módosítása esetén, amennyiben az új rendeltetés 

szerinti területhasználat a korábbi rendeltetéshez képest a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően többlet-parkolóhelyek és/vagy rakodóhely kialakítását teszi szükségessé, 

érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy 

növényzetet, valamint ha jelentős mértékben érinti a kapcsolódó közterületen a közúti 

vagy gyalogos, illetve kerékpáros forgalmat. 

 

20. B) Településképi bejelentés eljárási szabályai 

 

55. § (1) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez írásban, 1 

példányban benyújtott bejelentésre indul. 

(2) A bejelentéshez a bejelentés tárgyától függően az alábbi munkarészeket kell 

mellékelni: 

a. a bejelentő nevét, 



 

 

b. a bejelentő lakcímét, szervezet esetén székhelyét, 

c. a folytatni kívánt építési tevékenység, reklám, illetve reklámhordozó elhelyezése vagy 

rendeltetésváltoztatás megjelölését, reklámhordozó elhelyezésének, illetve rögzítésének 

műszaki megoldását 

d. a tervezett építési tevékenység, reklámok, reklámhordozók vagy rendeltetésváltoztatás 

helyét, a telek helyrajzi számát, 

e. az építési tevékenység elvégzése, a rendeltetésváltozás megvalósítása vagy a 

reklámok, reklámhordozók elhelyezésének tervezett időtartamát.  

f. építményre helyezendő reklámhordozó esetén az érintett felület egészét ábrázoló 

homlokzatot,  

g. látványtervet vagy fotómontázst, 

h. fotódokumentációt. 

56. § 1) A polgármester a tervezett tevékenységet – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi 

és a bejelentőt erről a tényről hatósági határozat megküldésével értesíti, ha a  bejelentés 

megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló kormányrendeletben, a településkép védelméről szóló 

törvényben, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt követelményeknek, a 

tervezett tevékenység illeszkedik a településképbe és megfelel a településképi 

követelményeknek, 

(2) A polgármester megtiltja a bejelentett tevékenység megkezdését és – a megtiltás 

indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés 

nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés nem tesz 

eleget az (1) bekezdésben foglaltaknak. 

(3) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatot, illetve a 

tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozatot, továbbá 1 pld záradékkal ellátott 

tervet a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15 napon belül hozza meg és 

adja ki. 

(4) A határozat hatálya a tevékenység megkezdésére vonatkozóan 3 év. 

 

21. Településképi kötelezési eljárás 
 

57. § (1) A polgármester településképi kötelezési eljárást folytathat le:  

a) településképi szempontok érvényesítése érdekében, amennyiben az ingatlan 

tulajdonosa az építési tevékenységek esetében a rendeletben foglalt településképi 

követelményeket megsértette, 

b) amennyiben az ingatlan tulajdonosa a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó 

tevékenység esetében településképi bejelentési eljárás lefolytatását elmulasztotta, 

c) amennyiben a bejelentő a településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben 

foglaltakat megszegte. 

(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontok elkövetője első alkalommal történő elkövetés esetén, 

figyelmeztetésben részesíthető, a jogsértő állapot megszüntetésére és az az érintett 

építmény, építményrész felújítására, átalakítására, elbontására való kötelezés mellett, 

határidő megjelölésével. 

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott kötelezésben foglalt határidő 

eredménytelenül telt el, a kötelezettel szemben 10.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő 

bírság szabható ki, a jogsértő állapot megszüntetésére és az az érintett építmény, 

építményrész felújítására, átalakítására, elbontására való ismételt kötelezés mellett, új 

határidő megjelölésével. A bírság több alkalommal kiszabható. 



 

 

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott ismételt kötelezésben foglalt határidő 

eredménytelenül telt el, úgy a polgármester a jogsértő állapot megszüntetése érdekében 

szükséges munkákat a kötelezett költségére elvégeztetheti. 

 

VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

22. Hatálybalépés 
 

58. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

23. Hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

59. § Hatályát vesztik e rendelet hatálybalépésével a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

17/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelet alábbi rendelkezései: 6.§ (7) b, f, 11.§ (8), 18. § 

(7), (26), 21.§. 

 

 

 

 

 

 

 Lisztmayer János                  dr. Hanák Mária 

 polgármester   jegyző 

 

 

Záradék: 
 

A rendeletet 2017. december 21. napján kihirdettem. 

 

 

         dr. Hanák Mária 

          jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a 25/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelethez 

 
 

 



 

 

2. melléklet 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSÁNAK TÉRKÉPI BEMUTATÁSA 

 
 



 

 



 

 

 
 


