Abaliget Község Képviselő-testületének
A településkép helyi védelméről szóló
…/2018.(…...) számú
önkormányzati rendelete
Abaliget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény (továbbiakban Tktv.) 12.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló többször módosított
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) 9. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló …/2017.(...) önkormányzati rendeletben
(továbbiakban: Partnerségi rendelet)felsorolt partnerek véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
I.
FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja
E rendelet célja az építkezések, a Abaliget Község környezet fejlesztésének támogatása oly módon,
hogy
a településkép értékőrző fejlesztése a helyi közösségi konszenzuson alapuló megalkotott
szabályok szerint történjen, széleskörű társadalmi részvétel mellett,
egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép
védelmének elemei és a településképi követelmények,
a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműek legyenek,
megvalósuljon az építtető, a tervező és beruházó széleskörű tájékoztatása a településképi
követelményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes
érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.
2. A rendelet területi hatálya és alkalmazása
E rendelet hatálya Abaliget Község teljes közigazgatási területére terjed ki.
E rendelet hatálya alá tartozó területen építési tevékenység alapjául szolgáló tervet elkészíteni,
építési és településképet befolyásoló tevékenységet végezni, valamint ilyen célra hatósági
engedélyt adni az e rendeletben foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezései alapján lehet.
Ha egy adott területre vonatkozóan nincs hatályban településképi rendelet és/vagy helyi építési
szabályzat vagy azok nem szabályoznak teljeskörűen, építési munkát, egyéb építési és
településképet befolyásoló tevékenységet végezni csak az építésügyi követelményekre
vonatkozó jogszabályok és az illeszkedés szabályainak megtartásával lehet.
E rendelet előírásait az önkormányzat képviselő-testülete által a településre elfogadott – az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Étv.) szerinti – településrendezési eszközökkel, továbbá a településkép védelmével kapcsolatban
meghatározott szabályokkal, valamint az azokban említett törvények végrehajtásra kiadott
központi jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.
3. A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja

A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja a jellegzetes, értékes,
helyi hagyományt őrző arculat megőrzése, a településkép kedvező alakítása a településképhez
illeszkedő településképi követelmények meghatározásán keresztül, vonatkozóan:
az építési tevékenységgel érintett építményekre – ide értve a sajátos építményfajtákra
a növényzet telepítésére,
a helyi területi és egyedi örökség védelmére, védetté nyilvánítására, a védettség
megszüntetésére,
a reklámok és reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére,
alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozóan.
4. Fogalom meghatározások

A rendeletben használt fogalmak tekintetében elsődlegesen a Tktv.-ben és a végrehajtására
kiadott jogszabályokban megállapított fogalmakat, míg azt követő sorrendben az Étv.-ben és a
végrehajtására kiadott jogszabályokban – különösen az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) megállapított
fogalmakat kell irányadónak tekinteni, míg azok hiányában a más jogszabályok rendelkezéseit
kell figyelembe venni.
Jelen rendelet vonatkozásában:
Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál
nagyobb mértékben nem korlátozott.
Cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség, helyiség
együttes) nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve
felirat;
Címtábla: az intézmény vagy vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla,
névtábla;
Egyedi tájékoztató tábla: olyan – rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú – hirdető
berendezés, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet
végzők helyéről, irányáról, megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről,
nyitvatartásiról, megközelítéséről, ill. a település szolgáltató épületeiről utcáiról ad
információt;
Eredeti állapot: a védett építmény építésekor fennálló állapot, vagy egy olyan későbbi
állapot, melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értékként határozott
meg.
Értékvizsgálat: a települési érték helyi védelem alá helyezésének szakmai megalapozására
szolgáló, a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy(ek), szervezet(ek) által
készített, esztétikai, műszaki, történeti és természeti vizsgálatot tartalmazó munkarész.
Helyi védett érték: Településszerkezet, településkarakter szempontjából jelentős helyi
védett településszerkezet, utcakép és helyi egyedi védett épület, táj- és kertépítészeti
alkotás, egyedi tájérték, növényzet, műtárgy (építmény) összessége.
Információs célú berendezés: minden olyan berendezés (citylight, kétoldali hirdetőtábla,
totemoszlop, útbaigazító tábla) amely részben reklámnak nem minősülő információs célvagy egyéb cél megvalósításával közérdeket is szolgál.
Önkormányzati információs tábla: olyan rögzített, egyedi méretű hirdető-berendezés,
mely a helyi lakosok számára nyújt, rendszeresen változó tartalommal, közérdekű
információkat.
Tömör kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%, vagy
annál nagyobb mértékben korlátozott.

Üzletfelirat: kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, egy vagy több egységet magába
foglaló építményen, a benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés.
Épületszélesség:
na) Négyszög alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi méret.
nb) Épületszárnyakkal tagolt (L, T stb.) alaprajz esetén az épületszárnyak szélességi mérete.
Utcai épület: az építési telek előkerttel meghatározott utcafrontján álló, vagy oda
tervezett, az adott területfelhasználási egységben az építési övezeti előírások szerinti fő
funkciójú épület.
Udvari épület: az utcai épület mögött, esetenként mellett álló, vagy oda tervezett, az adott
területhasználat fő funkcióját kiegészítő, kiszolgáló funkciójú (gazdasági épület, garázs)
épület.
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Illeszkedő épület, építmény: A település építészeti karakterét megőrző, a környező
meglévő építmények paramétereit, karakterét, elhelyezkedését figyelembe vevő, a
település egészének arányrendszerét szem előtt tartó, anyaghasználatában, színezésében
környezetéhez alkalmazkodó épület, építmény.
Illeszkedőnek tekinthető egy építmény amennyiben az alábbi kritériumoknak együttesen
eleget tesz:
oa) környezetéhez igazodik
ob) a település építészeti karakterét megőrzi
oc) a meglévő formakultúrát megtartja
od) léptékhelyes épülettömeget eredményez, továbbá
oe) a környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést alkalmaz.
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II.

FEJEZET - HELYI VÉDELEM
5. A helyi védelem célja

A település értékei és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, a közösségek
munkáját és kultúráját tükröző, sajátos megjelenésű építészeti és természeti örökség
kiemelkedő, településképet meghatározó értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének
a jövő nemzedékek számára történő megóvása.
A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért
fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.
6. A helyi védelem feladata

A helyi védelmet igénylő építészeti, természeti örökség:
meghatározása és dokumentálása,
védetté nyilvánítása és nyilvántartása,
megőrzése és megőriztetése.
A védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, illetve a károsodás
csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése.
A helyi értékek társadalmasítása.

7. A helyi védelem fajtái
A helyi területi védelem:
a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal,
településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet)
a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép),
a település táji környezete (a település megjelenése a tájban, hagyományos művelési mód,
növényzet és természetes környezet),
településkarakter (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága
együttesen) védelmére terjedhet ki.
A helyi egyedi védelem
az építmény vagy együttese egészére vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet,
színezés stb.),
az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére,
szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor, emlékmű védelmére,
egyedi tájérték védelmére terjedhet ki.
8. A helyi védelem alá helyezés

Helyi építészeti örökség (a továbbiakban: örökség) egyedi vagy területi védetté nyilvánítása (a
továbbiakban: helyi védelem) e rendelet 1. mellékletébe történő felvételével és annak
kihirdetésével történik.
Az épített vagy természeti környezet eleme akkor helyezhető helyi védelem alá, ha
a) a helyi védelem alá helyezés közérdekű célt szolgál,
b) a helyi védelem alá helyezés időszakában fennálló formájában
ba) a település történelmének eredeti, hiteles értéke,
bb) kortörténeti jellege meghatározó módon érvényesül,
bc) sérülései ésszerű helyreállítás révén kijavíthatók és a sérülések helyreállítása nem jelent
olyan jelentős fizikai változást, amely a védendő értéken a kortörténeti jelleget
megszüntetné,
bd) fenntartható használata biztosítható, továbbá
be) az értékvizsgálat elkészült.
A helyi védelem alá helyezést, valamint annak megszüntetését a Partnerségi rendeletben
megjelölt bármelyik partner kezdeményezheti, továbbá az Önkormányzat részéről az hivatalból
is megindítható.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
A kezdeményező beazonosításához és eléréséhez szükséges adatokat
egyedi építmények és természeti értékek esetén:
ba) a védendő értékek megnevezését, körül határolását,
bb) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész), a
megértéshez szűkséges léptékű térképi bemutatását
bc) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók);
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bd) a kezdeményezés indoklását;
településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes, helyi jelentőségű
természetvédelmi terület esetén:
ca) az együttes, terület megnevezését;
cb) körül határolását, a megértéshez szűkséges léptékű helyszínrajzi bemutatását
cc) a védendő érték, terület rövid leírását, dokumentálását;
cd) a kezdeményezés indoklását.
A beérkezett javaslat alapján a képviselő-testület szakértők, alkalmazás esetén a települési
főépítész és helyi társadalmi szervezetek bevonásával, annak hiánya esetén előzetesen
értékvizsgálatot készít.
A védettséggel kapcsolatos javaslatot a helyben szokásos módon a képviselő testületi ülést
megelőzően minimálisan 15 napra ki kell hirdetni. A kihirdetés időtartama alatt a helyi védetté
nyilvánítás javaslatát és a kapcsolódó értékvizsgálat megtekinthetőségét a polgármesteri
hivatalban biztosítani kell.
A Képviselő testület a hiánytalanul beérkezett kérelem, továbbá az értékvizsgálat kézhezvételét
követő 60 napon belül határoz arról, hogy a kezdeményezést támogatja, vagy elutasítja. A
Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a javaslatot, úgy a folyamat megindításáról
tájékoztatja az érdekelteket. Legalább az ingatlan tulajdonosát, tulajdonosait értesíteni kell a
következők szerint:
az egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek írásban
kézbesíteni kell;
nem egyedi érték esetén az értesítés történhet kizárólag a helyben szokásos módon
amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe ütközne, az értesítésüket
a kihirdetéssel megtörténtnek kell tekinteni.
A döntést alapján a polgármester lefolytatja e rendelet módosításának a vonatkozó jogszabály
szerinti véleményezési eljárását.
A helyi védettség elrendelését vagy megszüntetését a Tkr. módosítás jogerőre emelkedését
követően az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni.
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről vagy törlésről a Jegyző gondoskodik.
A bejegyzés vagy törlés esetleges elmaradása a védettséget nem érinti
A helyi védelembe vétel, illetve a felvételt követően annak megszüntetése, kizárólag e rendelet
módosításával történhet.
Helyi építészeti örökség (a továbbiakban: örökség) egyedi védetté nyilvánítása (a továbbiakban:
helyi védelem) e rendelet 1. mellékletébe történő felvételével és annak kihirdetésével történik.
A rendelet hatályba lépésekor már bent lévő kérelmek a rendelet elfogadásával egyidejűleg a
mellékletbe kerülnek, ha azt a főépítészi vélemény alátámasztja és a tulajdonos kérte.
Az épített vagy természeti környezet eleme akkor helyezhető helyi védelem alá, ha a helyi
védelem alá helyezés időszakában fennálló formájában
a település történelmének eredeti, hiteles értéke,
kortörténeti jellege meghatározó módon érvényesül,
sérülései ésszerű helyreállítás révén kijavíthatók és a sérülések helyreállítása nem jelent
olyan jelentős fizikai változást, amely a védendő értéken a kortörténeti jelleget
megszüntetné,
fenntartható használata biztosítható, továbbá
az értékvizsgálat elkészült.

A helyi védelem alá helyezést, valamint annak megszüntetését a Partnerségi rendeletben
megjelölt bármelyik partner kezdeményezheti, továbbá az Önkormányzat részéről az hivatalból
is megindítható a tulajdonos előzetes egyetértésével.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
A kezdeményező beazonosításához és eléréséhez szükséges adatokat
egyedi építmények és természeti értékek esetén:
ba) a védendő értékek megnevezését, körülhatárolását,
bb) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész), a
megértéshez szűkséges léptékű térképi bemutatását
bc) a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók);
bd) a kezdeményezés indoklását;
településszerkezet, településkép, karakter, védelemre javasolt együttes, helyi jelentőségű
természetvédelmi terület esetén:
ca) az együttes, terület megnevezését;
cb) körülhatárolását, a megértéshez szűkséges léptékű helyszínrajzi bemutatását
cc) a védendő érték, terület rövid leírását, dokumentálását;
cd) a kezdeményezés indoklását.
A beérkezett javaslat alapján a képviselő-testület szakértők, a települési főépítész és helyi
társadalmi szervezetek bevonásával előzetesen értékvizsgálatot készít.
A Képviselő testület a hiánytalanul beérkezett kérelem, továbbá az értékvizsgálat kézhezvételét
követő 60 napon belül határoz arról, hogy a kezdeményezést támogatja, vagy elutasítja. A
Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
A döntést alapján a polgármester lefolytatja e rendelet módosításának a vonatkozó jogszabály
szerinti véleményezési eljárását.
A helyi védettség elrendelését vagy megszüntetését a Tkr. módosítás jogerőre emelkedését
követően az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni.
Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről vagy törlésről a Jegyző gondoskodik.
A bejegyzés vagy törlés esetleges elmaradása a védettséget nem érinti
A helyi védelembe vétel, illetve a felvételt követően annak megszüntetése, kizárólag e rendelet
módosításával történhet.

A helyi védelem megszüntetése a Polgármesterhez címzett kérelem benyújtásával, írásban, vagy
hivatalból kezdeményezhető. A védelem megszüntetésére irányuló kérelemnek tartalmazni kell
a 8.§ (4) bekezdésben meghatározottakat, kiegészítve az védelem alatt álló érték felmérési- és
fotódokumentációjával.
A helyi védelem megszüntetésének eljárása során a 8. § (5)-(13) pontjai szerinti eljárást kell
követni.
9. A védett érték megjelölése

A helyi védelem alatt álló épületet, építményt egységes táblával lehet megjelölni.
A táblának jól láthatóan tartalmazni kell a „Helyi védelem alatt álló érték. Védetté nyilvánította
Abaliget Község Képviselő-testülete ’év’-ben.” szövegrészt.

Védett növényzet esetén az (1) bekezdés szerinti táblán a növény magyar és latin nevét is fel kell
tüntetni.
A tábla elhelyezéséről – esetleges pótlásáról – a polgármester, a jelzés védelméről a tulajdonos
gondoskodik.
10. A védett értékek nyilvántartása
A védett értékeket a következő feltételek szerint kell nyilvántartani:
A helyi védelem alatt álló értékről nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:
az érték megnevezését,
helyszínrajzot,
a védelem szakszerű, rövid indokolását,
építészeti örökség esetén az eredeti tervdokumentáció másolatát vagy felmérési terveit
(amennyiben rendelkezésre állnak),
fotódokumentációt,
a helyi védelem védettségi kategóriáját,
a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),
építészeti örökség esetén a védett érték rendeltetését és használatának módját,
a védelem elrendelését tartalmazó döntés jóváhagyásának dátumát és hatálybalépésének
időpontját.
Amennyiben a helyi védett érték magasabb szintű jogszabály alapján országos védelemre kerül,
azt e rendelet 1. mellékletéből törölni kell.
11. A helyi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

Az építészeti örökség esetén az értékleltárba felvett értéket fizikai valójában kell megőrizni,
valamint előnyben kell részesíteni az ezt elősegítő, az eredeti alkotóanyag, szerkezet, forma ,
eredeti állapot megőrzését biztosító, állagjavító konzerváló eljárásokat, a restaurálást, valamint
a hagyományos építészeti-műszaki megoldásokat.
Az építészeti örökség védett értékeit - az (1) bekezdésben meghatározottakon túl - anyagi és
eszmei értékei összefüggéseire tekintettel hitelesen és meghatározó módon érvényre kell
juttatni.
A műszaki, gazdaságossági és funkcionális szempontból egyenértékű beavatkozások közül
előnyben kell részesíteni az építészeti örökség fennmaradását szolgáló és visszafordítható
megoldásokat.
Az építészeti örökség jó karbantartása keretében a védett érték fizikai sérülésével, roncsolásával,
továbbá a védett érték megjelenésének megváltoztatásával nem járó tevékenységeket előnyben
kell részesíteni.
A karbantartási, állapot megóvási kötelezettség elmulasztása esetén az ingatlan tulajdonosával
szemben a jelen rendelet 33. § szerinti településképi kötelezési eljárás kezdeményezhető.

III.

FEJEZET - TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a
településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását e rendelet 2. melléklete
szerint:
Falusias karakter
Faluközpont karakter
Gazdasági karakter
Üdülőházas karakter
Hétvégiházas karakter
Barlang és a strand karaktere
Üdülőtanyák karaktere
Temető karaktere
Beépítésre nem szánt területek
A településképi szempontból meghatározó, természeti védelemmel érintett területek:
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
a nemzeti ökológiai hálózat részeként nyilvántartott Magterület és Ökológiai folyosó
területe
NATURA 2000 területek
A településkép szempontjából meghatározó, természeti védelemmel érintett területek
településképi, településkarakteri szempontból a beépítésre nem szánt településrész részét
képezik. Amennyiben a azok az (1) a) pontjában szereplő területtel átlapolnak, úgy a szabályokat
együttesen kell alkalmazni. Területi lehatárolást a 3. melléklet tartalmazza.

IV.

FEJEZET - TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

12. Építmények, épületek anyaghasználatára vonatkozó általános egyedi építészeti követelmények
Új épületek külső megjelenésében és látványában domináns anyagok fajtáját, minőségét,
színvilágát a korszerű igények és a környezet arculatához való illeszkedés együttes
figyelembevételével kell meghatározni.
Meglevő épületek átalakítása, bővítése, felújítása során az épület jellegéhez, építészeti
megjelenéséhez illeszkedő, annak látványát előnyösen befolyásoló szempontok alapján kell az
alkalmazott anyagok fajtáját, minőségét, színvilágát meghatározni.
Törekedni kell az épületek külső felületeinek meghatározásakor az egyes anyagokra jellemző,
természetes hatású színek használatára, kerülni kell a nagy felületeken megjelenő, rikító, a
településképben bántóan harsányan megjelenő - tükröződő, csillogó felületű - építészeti- színezési megoldásokat.
13. A beépítésre szánt területekre vonatkozó általános területi és egyedi építészeti követelmények
Falusi karakter területi építészeti követelményei:
A karakteren belül az épületeket a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában a kialakult
utcaképhez igazodva, a szomszédos épületek figyelembevételével kell kialakítani.
Újonnan kialakítandó utcafronti épület nem gazdasági, továbbá gépjármű tárolására szolgáló
épület.
A karakterben csak illeszkedő épület építhető
Falusias karakter egyedi építészeti követelményei:
A karakterben magastető építendő
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a Szabályozási terven Lf-3 és KEL-2 jellel jelölt építési övezetben 30-42 fokos hajlásszöggel,
egyéb Falusias lakóterületen és kertvárosias lakóterületen 35-45 fokos hajlásszöggel.
A tetőgerinc iránya az utcában kialakult állapothoz igazodjon.
A tetőhéjalás égetett agyagcserép, vagy a felületében, textúrájában és színében ahhoz hasonló
egyéb tetőfedő anyag legyen.
A szabályozási terven KEL-1 és KEL-2 jellel jelölt építési övezetben a homlokzatok egyenkénti
magassága sem haladhatja meg az 5,00 m értéket.
Az épület szélessége
a Szabályozási terven Lf-3 jellel jelölt építési övezetben legfeljebb 9m
egyéb Falusias és Kertvárosias lakóterületen 8,5m
A közterületi telekhatárra épített jellegű, áttört, 1,50 m - 1,80 m magas kerítés építendő a
településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával.
A karakteren belül az elsődleges funkciót kiegészítő (gazdasági épület, garázs) épületeket
szimmetrikus nyeregtetővel, mindkét oldalon tűzfalas lezárással kell kialakítani.
A karakterben az épületre szerelt műszaki berendezéseket (szerelt kémény, légkondicionáló
berendezés, mérőóra, parabola antenna), az utcafronti homlokzaton illeszkedő takarás nélkül
nem lehet elhelyezni.
Faluközpont karakter területi építészeti követelményei
Az előkert mérete a Helyi építési szabályzat rendelkezése hiányában a kialakult utcaképhez
igazodjon.
A karakteren belül az épületeket a szabályozási terv eltérő rendelkezése hiányában a kialakult
utcaképhez igazodva, a szomszédos épületek figyelembevételével kell kialakítani.
Újonnan kialakítandó utcafronti épület nem gazdasági, továbbá gépjármű tárolására szolgáló
épület.
A karakterben csak illeszkedő épület építhető.
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Faluközpont karakter egyedi építészeti követelményei:
A karakterben magastető építendő 35-422 fokos hajlásszöggel.
A tetőhéjalás égetett agyagcserép , vagy a felületében, textúrájában és színében ahhoz hasonló
egyéb tetőfedő anyag legyen.
A Szabályozási terven FL-k és Lf-K építési övezetben az utcai homlokzatmagassággal a kialakult
utcaképhez kell igazodni.
legyen.
Az épület szélessége lakóépület esetén legfeljebb 8,5 m.
A közterületi telekhatárra épített jellegű, tömör, 1,8 m-2,0 m magas kerítés építendő a
településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával.
A karakterben az épületre szerelt műszaki berendezéseket (szerelt kémény, légkondicionáló
berendezés, mérőóra, parabola antenna), az utcafronti homlokzaton nem lehet elhelyezni.
Az előkert mérete a Helyi építési szabályzat rendelkezése hiányában a kialakult utcaképhez
igazodjon.
Gazdasági karakter egyedi építészeti követelményei:
A közterületi telekhatárra épített jellegű, áttört, 1,80 m – 2,00 m magas kerítés építendő.
Az építési telkek oldalsó és hátsó telekhatára mellett, attól min. 1,5 m-es távolságra legalább 1
sor, szaktervező által kiválasztott fafajokból álló védőfásítás telepítendő és tartandó fenn, honos
és őshonos fajok felhasználásával.
Üdülőházas karakter egyedi építészeti követelményei:
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Az Szabályozási terven ÜÜ-3 jelű övezetben magastető létesítendő, 32-42 fokos hajlásszöggel,
egyéb esetben nem kerül hajlásszög meghatározásra a karakteren belül.
A tetőhéjalás magastető esetén égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében,
textúrájában ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag, síkpala, vagy természetes színű fémlemez
fedés legyen.
A közterületi telekhatárra legfeljebb 1,80 m magas élősövény telepítendő, vagy a közterület felől
növényzettel takart, legfeljebb 1,80 m magas áttört kerítés építendő.
Hétvégi házas karakter egyedi építészeti követelményei:
A karakteren belül az építménymagasság kötelező értékét aA homlokzatok magasságaok
egyenként sem haladhatják lehet nagyobb mintmeg 4,5m.
A karakter magastető építendő,
a Szabályozási terv szerinti Hü-1 és Hü-2 övezetekben legfeljebb 42 fokos
a Szabályozási terv szerinti Hü-3 és Hü-4 övezetekben 35-42 fokos
hajlásszöggel.
A tetőhéjalás
a Szabályozási terv szerinti Hü-4 építési övezetben égetett agyagcserép, vagy nádazás
Egyéb Üdülőházas övezetben a tetőhéjalás égetett agyagcserép, vagy a felületében
színében és textúrájában ahhoz hasonló egyéb
tetőfedő anyag legyen.
A homlokzatok egyenkénti magassága sem haladhatja meg a 4,5 m-t.
A közterületi telekhatárra
a Szabályozási terv szerinti Hü-4 övezet esetében 1,0 m magas
egyéb Hétvégiházas övezetben 1,0 magas
élősövény telepítendő és tartandó fenn.
A Szabályozási terv szerinti Hü-1 építési övezetben a (4) pontban foglaltak helyett, 1-1,5 m magas
kerítés is építhető, a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések
felhasználásával.
Barlang és strand karakter egyedi építészeti követelményei
A Szabályozási terv szerinti Kb jelű építési övezeten belül
a tetőhéjalás síkpala, égetett agyagcserép, vagy természetes színű fémlemez fedés legyen
kerítés nem építhető.
A Szabályozás terv szerinti ST jelű építési övezeten belül
a közterületi telekhatárra épített jellegű, áttört 1,8-2,0 m magas kerítés építendő a
településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések felhasználásával
a lakóterületek felé eső (keleti) telekhatár mellett, attól 1,5 m-es távolságra legalább 10 m
szélességben, szaktervező által megtervezett módon legalább 10 m széles többszintes
növényállományból álló zöldsáv telepítendő.
Üdülőtanyák területének egyedi építészeti követelményeie
A karakterben szimmetrikus magastető alakítandó ki
35-42 fok hajlásszöggel
a fő tetőgerinc a hosszoldallal párhuzamos legyen
A tetőhéjalás vörösbarna színárnyalatú égetett agyagcserép legyen.
Az épületek egyenkénti homlokzatmagassága nem nagyobb mint 5m
Az épületszélesség
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Lakó- és üdülőfunkció esetén legfeljebb 8,5 m
gazdasági funkció esetén legfeljebb 10 m.
Az épülete tömegarányai, homlokzatosztása és díszítése a táj építési hagyományait kövesse.
Faszerkezetű, legfeljebb két állószékes fedéssel fedhető épületszárnyak építhetők.
Az építés során hagyományos építőanyagokat (kő, tégla, vályog, fa, égetett agyagcserép stb.) kell
alkalmazni.
Kerítés nem építhető
A temető karakterének egyedi építészeti követelményeie
A temető területének még fel nem használt részein, az élőfásítás, az utak, parcellák előzetes
kialakítását kértépítészeti tervek alapján kell elvégezni
A közterület felőli kerítés 1,8-2.0 m magas elősövény legyen.
14. Beépítésre nem szán területekre vonatkozó egyedi és területi építészeti követelmények
Beépítésre nem szánt területekre vonatkozóan a területi építészeti követelmények
következők:
A beépítésre nem szánt területekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények a
következők:

A Szabályozási terv szerinti VT-2 jelű övezetben 32-45 fok hajlásszögű magastetővel fedett épület
égetett agyagcserép, vagy nád héjalással alakítható ki.
A település közterületein árusítópavilon
Magastetős kialakítással,
hagyományos építőanyagok, színek felhasználásával létesíthető.
A közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek a település teljes területén hagyományos
építőanyagokat, egységes kialakításúak legyenek.

15. A helyi védelemben részesülő területekre vonatkozó követelmények

A helyi területi védelem alatt álló területek listáját a rendelet 1. melléklete tartalmazza
A lehatárolt területeken csak olyan tevékenység folytatható, mely nem veszélyezteti az
értékleltárban szereplő védett elemek épségét.
A területi védelemmel érintett területen a kialakult utcakép megőrzendő.
16. A helyi védelemben részesülő elemekre vonatkozó követelmények
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A helyi egyedi védelem alatt álló elemek listáját a rendelet 1. melléklete tartalmazza
Helyi védettségű épületen végzett bármilyen építési munka esetén a hagyományos homlokzati
és tömegarányok, párkány- és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati
tagozatok megőrzendők.
Teljes védelem, és egyes részletek védelme esetén az építészeti értékek megtartása mellett
bővíthetők az épületek úgy, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása,
utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt
szenvedje. Az épület bővítése az épület mögött, fésűs beépítés esetén az oldalhatár mentén
hosszirányban, illetve ha a telekszélesség lehetlehetővé teszi, udvari keresztszárnnyal is
lehetlehetséges az utcai homlokzattól legalább 5 m-rel hátrahúzva.
A keresztszárny szélessége a főépület szélességét nem haladhatja meg.
A bővítmény csak a fő szárnnyal azonos hajlásszögű és anyagú, szimmetrikus nyeregtetővel
fedhető.
A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell
megoldani.
Védett részérték az új épületbe visszaépítendő
Védett kerítés megtartandó.
Helyi védettségű épület bontására csak a műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet sor, a
védettség megszüntetését, valamint az épület felmérési és fotódokumentációjának elkészítését
követően.
A homlokzat színezését a területen lévő, helyi védelem alatt álló épületekkel összhangban kell
elvégezni.
Támfal látszó beton felülettel nem létesíthető.
Nem létesíthető látszó fém kémény
Az utcai homlokzaton erkély vagy loggia, garázskapu nem létesíthető.
Védelem alatt álló épületen, épületrészen nyílászáró cseréje esetén fa nyílászárót kell beépíteni
az eredeti arányok, osztások megtartása mellett. Új nyílás létesítése esetén, az épület, a
homlokzat nyílásrendjéhez, és megjelenéséhez kell alkalmazkodni.
Védelem alatt álló épületen a tetőtér hasznosítása esetén, a tetőn kizárólag síkban fekvő
tetőablak létesíthető.
Védelem alatt álló épületen a nyitott tornác megtartandó, sem tömören, sem nyílászáróval nem
beépíthető.
A védett épületek, építmények közterületről látható homlokzatán, épületgépészeti
berendezések, hűtő, fűtő berendezések és azok kivezetései, tartozékai nem helyezhetők el. A
védett épületek telkein a zöldfelületek minőségi kialakítása az építészeti érték megjelenéséhez
hozzátartozó településképi elem.
A telek beépített területén, a burkolt felületek területén kívüli, a kertként nem használt
területeket zöldfelületként kell kialakítani és karban tartani.
17. Egyes sajátos építmények, műtárgyak, műszaki berendezések elhelyezése

A település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos
építmények, műtárgyak elhelyezésére településképi szempontból elsősorban alkalmas területek
a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, továbbá nem a belterülethez tartozó területek.
A felszíni energiaellátás nyomvonalas építményei elhelyezésére a település teljes igazgatási
területe alkalmas.
Ahol vezetékes hálózat megengedett, ott új vezeték földkábelben vagy meglévő oszlopsoron
vezethető, új oszlopsor nem építhető.

[HM1] megjegyzést írt: Kérdés, hogy az új lakóterületek
kialakítása milyen módon történhet meg?

Épületen, építményen, előkertben az energia fogyasztást mérő berendezések és gépészeti
berendezések csak takarással helyezhetők el, amennyiben az technológiai szempontból
megoldható.
Oszloptrafó nem helyezhető el.
Új vezeték nélküli hírközlési, internetszolgáltatási, antennák, tartó és állványszerkezetek, adók,
átjátszók a településképbe, tájba illesztéséről gondoskodni kell.
A belterületületen, továbbá egyéb településképi szempontból meghatározó területen a felszíni
hírközlési sajátos építmények (antenna tartó, átjátszó torony, hírközlési magaslétesítmény) nem
helyezhetők el.
A település ellátásához szükséges közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény,
elosztószekrény, gáznyomás-szabályozó stb.) a közterületen csak takartan, látványában kedvező
megjelenéssel helyezhetők el.
Amennyiben műszakilag lehetlehetséges, az energiaellátást földkábellel kell biztosítani.

A megújuló energia hasznosítását szolgáló berendezést az ingatlanon álló épület utcai
megjelenéséhez igazodóan kell elhelyezni.
A berendezések tartószerkezete, kapcsolódó szerelvényei, vezetékei a közterület felőli
homlokzaton látszó módon nem helyezhetők el.
Síktáblás napelemeket, napkollektorokat kerítésen, előkertben elhelyezni nem lehet. Síktáblás
napelemeket, napkollektorokat lapostetős épületeken a tető síkjában, vagy legfeljebb 5%
lejtéssel kell létesíteni. Amennyiben az épület attika fallal rendelkezik, a lejtés tetszőleges lehet,
de a berendezések egyik eleme sem emelkedhet az attika magassága fölé.
Síktáblás napelemeket, napkollektorokat magastetős épületeken a tető síkjában (azzal
megegyező dőlésszögben) kell elhelyezni úgy, hogy a berendezés tartószerkezete napelem,
napkollektor felülete alól nem lóghat ki. Továbbá egy tetőfelületen csak egy összefüggő felületen
helyezhetők el, melyek lehatárolása (kontúrja) téglalap alakú lehet. Egy tetőfelületen csak
egyirányú (álló vagy fekvő) elemek helyezhetők el. Kontyolt tetőfelületen napelem, napkollektor
nem helyezhető el.
Síktáblás
napelemeket,
napkollektorokat
földön
(terepszinten)
a
természetes
terepadottságokhoz igazítottan is el lehet elhelyezni. Az utca felől látható megoldások esetében
– amennyiben ez nem gátolja az energiatermelő berendezés használhatóságát – minimálisan
cserje szintű takarást biztosítani kell.

V.

fejezet - REKLÁMHORDOZÓKRA ÉS EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEKRE
VONATKOZÓTELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

Reklámhordozó és reklám – jelen rendeletben foglalt kivételekkel – az országos
érvényű jogszabályok szerint helyezhető el.
Helyi népszavazás, települési rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős eseményről
való tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző legfeljebb 5 naptári hét időszakban az
eseményre vonatkozó hirdetmények elhelyezhetők a településen.
Az (1) bekezdésben foglalt időszak összesen egy naptári évre maximum 125 naptári hét időszakra
terjedhet ki.
Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cég- és címtáblákat és üzlet feliratokat úgy
kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett
vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy
együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti
hangsúlyaival.
Tetőfelületre cégér nem helyezhető el.
Közterületről látható épületek homlokzatán az 1 m2 felületet meg nem haladó cég- és címtábla,
információs, vagy más célú berendezés helyezhető el.
Információs vagy más célú berendezés magáningatlan előkertjében nem helyezhető el.
Közvilágítási berendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú felület, max. A1-es méretet meg nem
haladó méretben helyezhető el.
Az nemzeti vagy Uniós támogatásokhoz kapcsolódó projekttáblák elhelyezhetők az adott
projekthez kapcsolódó előírásoknak megfelelő minimális mértékben, oly módon, hogy azok
legkevésbé zavarják a településképet.
Reklámvilágítással, magán- és közterületi térvilágítással fényszennyezést, kápráztatást, vakítást,
ártó fényhatást okozni, és ez által a közlekedés biztonságát, az emberi egészséget veszélyeztetni,
az ingatlan biztonságos használatát korlátozni nem szabad. Az épületek homlokzatfelületein és
tetőzetén csak áttört és vonalszerű fényfelirat helyezhető el.
Kültéri világítás csak biztonsági szempontok (élet- vagyonvédelem, stb.) esetén, teljesen
ernyőzött, síkburás világító eszközzel lehetlehetséges.

formázott: Nem Kiemelt
formázott: Nem Kiemelt

VI.

VI. fejezet TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

A polgármester a településképi követelményekről e rendelet eljárási szabályai szerint szakmai
konzultációt biztosít.
A szakmai konzultáció kiterjedhet
a településképi követelmények egyeztetésére,
a tervezés során felmerült megoldások értékelésére.
A szakmai konzultáció kérelmezése kötelező
helyi védelem alatt álló építészeti örökségen végzett településképet érintő tevékenység,
helyi védelem alatt álló területen végzett bármilyen nemű építési tevékenység esetén,
reklám/reklámhordozó és egyéb tájékoztatási eszköz közterületen történő elhelyezése,
reklám/reklámhordozó és egyéb tájékoztatási eszköz világító berendezésként valamint
megvilágított módon történő elhelyezése esetén.
az egyszerű bejelentéshez kötött lakóház építési engedélyezési eljárás esetén
A szakmai konzultáció a tulajdonos, használó vagy az általa megbízott tervező (továbbiakban:
kérelmező) papír alapon hiánytalanul benyújtott kérelmének beérkezésével indul.
A kérelemnek tartalmaznia kell
az építtető, használó és/vagy tervező nevét, címét,
a településképet érintő tevékenységgel érintett ingatlan pontos címét (utca, házszám,
hrsz),
a tervezett településképet érintő tevékenység megnevezését, paramétereit és
mely településképi követelmény(ek)re terjed ki a kérelem.
Településképet érintő konkrét tevékenység esetén a kérelemnek a (2) bekezdésben foglaltakon
túlmenően a műszaki megoldásokat tartalmazó tervdokumentációt és a településképbe való
illeszkedés igazolását is tartalmaznia kell.
Az önkormányzati főépítész – annak hiányában – a polgármester gondoskodik a szakmai
konzultáción elhangzott észrevételeket, javaslatokat, véleményeket tartalmazó emlékeztető
elkészítéséről.
Az emlékeztető egy példányát meg kell küldeni a kérelmező részére.
VII.

FEJEZET -A TELEPÜLÉSKÉP VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

A polgármester – a magasabb szintű jogszabályok keretei között - településképi véleményezési
eljárást folytat le a településen végzett építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkák
esetében. A polgármester véleményét minden esetben az önkormányzati főépítész szakmai
álláspontjára alapozza.
Az eljárást a 5. melléklet szerinti kérelemmel, és 2 példány nyomtatott tervdokumentáció
beadásával kell kezdeményezni.
A polgármester véleményének kialakítása során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
a helyi építési szabályzatnak való megfelelés,
e rendeletben megállapított településképi követelmények,
a megvalósuló építmény utcaképbe vagy tájképbe illeszthetősége,

a szomszédok érdekei nem sérülhetnek,
a közterület funkcionálisan és esztétikailag nem romolhat, és
a helyi védelme biztosított legyentt érték megőrzése.
A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció
értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az
épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő
megoldási szempontokat kell érvényesíteni.
A kérelemhez a Kormányrendeletben meghatározottakon kívül M = 1:100 léptékű alaprajzok és
a megértéshez szükséges számú metszet is benyújtandó.
Amennyiben a benyújtott kérelem a Kormányrendelet szerinti tartalomnak nem teljes körűen
felel meg, a polgármester 5 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
A Polgármester településképi véleménye a kérelemhez benyújtott és az Önkormányzati Hivatal
által záradékolt tervdokumentációval együtt érvényes.
Amennyiben a polgármester a kérelmezett tevékenységet nem tiltja meg és véleményt nem
mond 15 napon belül, azt megadottnak kell tekinteni.
VIII.

FEJEZET - A TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le reklámok és reklámhordozók,
cégfeliratok, cégérek, egyéb hirdetőtáblák elhelyezésével kapcsolatosan.
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a településkép védelméről szóló törvény
reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról a reklám-elhelyezési
kormányrendeletben szereplő általános településképi követelmények tekintetében a reklámok
és reklámhordozók elhelyezésénél, valamint reklám- és hirdető-berendezések közül közterületen
vagy közhasználatra nyitva álló magánterületen reklám- és hirdető berendezés elhelyezése
esetében.

A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott. 4. melléklete
szerinti bejelentésére indul. A bejelentéshez papír alapú dokumentációt vagy a dokumentációt
tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni legalább az építési tevékenység megkezdése
előtt 15 nappal.
Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a polgármester feltétellel vagy anélkül
tudomásul veszi a bejelentést, illetve megtiltja, ha a nem felel meg a meghatározott
követelményeknek, vagy nem illeszkedik a településképbe.
Amennyiben a benyújtott kérelem a Kormányrendelet szerinti tartalomnak nem teljes körűen
felel meg, a polgármester hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.
A településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról
szóló döntés kialakítása során - különösen - az ·alábbi szempontokat kell figyelembe venni;
helyi és magasabb rendű építési jogszabályok,
a védendő (megtartandó) adottságok,
az illeszkedésnek, a településképi követelményeknek való megfelelőség
Amennyiben a tevékenység megfelel a (4) bekezdésben felsorolt szempontoknak, a polgármester
a tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás tudomásul
vételéről határozatot állít ki, melynek érvényességi ideje, ha a határozat másképpen nem
rendelkezik:
állandó építmény esetén végleges,
legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén a kérelem szerinti, de legfeljebb 180 nap,

Reklámok és reklámhordozók létesítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetén 5 év
cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén 5 év,
de legfeljebb aktualitása megszűnésének időpontja,
útbaigazító hirdetmény esetén 5 év, de legfeljebb 'aktualitása megszűnésének időpontja.
A döntést postai úton kell közölni a kérelmezővel, tudomásul vételről szóló igazolás kiállítása
esetén mellékelni kell a kérelemhez benyújtott tervdokumentáció 1 példányát, melyet a
polgármester záradékolt.
Amennyiben a polgármester a kérelmezett tevékenységet nem tiltja meg és tudomásul vételről
szóló igazolást nem állít ki 15 napon belül, azt megadottnak kell tekinteni a (3) bekezdés szerinti
érvényességi időtartamra vonatkozóan.
Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység közterülethasználati hozzájáruláshoz is kötött, a közterület-használati hozzájárulás kiadására csak a
településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a megengedő határozat birtokában és
az abban meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor.

A településképi bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység folytatását a
polgármester ellenőrzi.
Amennyiben a bejelentés elmulasztását vagy eltérő végrehajtást tapasztal, akkor a kötelezési
eljárást lefolytathatja.
IX.

FEJEZET - TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS ÉS BÍRSÁG

A magasabb szintű jogszabályok keretei között településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni:
utcaképet vagy tájképet rontó építmény,
településképi követelmények megsértése,
helyi védett érték rongálása továbbá jókarbantartásának elmulasztása,
településkép védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció elmulasztása
településképi bejelentési eljárás elmulasztása,
a településképet rontó reklámok, cégérek, információs célú berendezés, hirdető
berendezések felújítása, átalakítása, áthelyezése vagy megszüntetése és eltávolítása
érdekében, ha azok
fa) elhelyezése nem felel meg a jogszabályban foglalt követelményeknek,
fb) műszaki állapota nem megfelelő,
fc) tartalma idejét múlt vagy aktualitását vesztette,
fd) elhelyezése, mérete, formája, anyaga vagy színezése nem illeszkedik az épület
homlokzatának, portáljának, tetőzetének adottságaihoz,
fe) megjelenése nem illeszkedik a településképbe, a jellemző településképi látványba,
ff) elhelyezésére a jelen rendelet hatályba lépését követően -bejelentés nélkül került sor,
valamint ha
fg) a bejelentő a polgármester által ·kiadott határozatban foglalt kikötéseket nem vagy
csak részben teljesítette,

helyi építészeti értékek védelme érdekében, ha az építmény - vagy annak az érték
védelemmel összefüggő, a városképi látványban megjelenő része.
ga) műszaki állapota nem megfelelő, balesetveszélyes, ·homlokzati burkolatai vagy díszítő
elemei hiányosak; sérültek,
gb) rendeltetéstől eltérő használata veszélyezteti a védett értékek megőrzését,
gc) felületképzése, színezése idegen az épület karakterétől és ezzel kedvezőtlenül
befolyásolja annak megjelenését, településképi látványát,
építési munkákkal, reklám elhelyezésekkel, rendeltetés-módosításokkal kapcsolatban,
amennyiben azok megvalósítása
.
ha) a Településképi védelemről szóló rendelet hatályba lépését követően az előírt
bejelentést az arra kötelezett elmulasztotta,
hb) a polgármesternek a bejelentést tudomásul vételét megtagadó döntése ellenére, vagy
hc) a polgármester által kiadott igazolásban foglalt kikötések teljesítése nélkül, vagy csak
részleges teljesítésével történt meg.
Az eljárás megindítható bejelentésre vagy hivatalból.
A bejelentés írásban történhet a polgármesternek címezve, papíron vagy elektronikus levélben.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a bejelentő nevét, lakcímét és aláírását,
a bejelenteni kívánt szabálysértés helyét, rövid leírását,
fényképet.
A polgármester határidő kitűzésével felhívja az ingatlan tulajdonosát a kötelezés tárgyát képező
tevékenység elvégzésére és annak végre nem hajtása esetén a várható jogkövetkezményekre.
A kötelezés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez címzett
fellebbezéssel lehet élni.
A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak
végre nem hajtása esetén a képviselő-testület a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény szerinti településkép-védelmi bírságot szabhat ki, amelynek összege
a) településkép védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció elmulasztása esetén minimum
50.000.- forint, legfeljebb 200.000.- forint.
ab) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén minimum 50.000.- forint,
legfeljebb 200.000.- forint.
bc) az önkormányzat tiltása ellenére végzett tevékenység esetén minimum 200.000.- forint,
legfeljebb 500.000.- forint
cd) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az
eltérés mértékétől függően legalább 50.000.- forint, legfeljebb 1.000.000. forint,
de) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként legalább
100.000.- legfeljebb 1.000.000.- forint,
ef) településképi követelmények, illetve a településképi konzultációban foglaltak be nem
tartása esetén az eltérés mértékétől függően legalább 100.000.- forint, legfeljebb 1.000.000.
forint,
A bírságot első alkalommal a megállapított minimum összeggel kell kiszabni, amennyiben a
tevékenység ezt követően is folytatódik, a kötelezésben foglaltak nem teljesítése mellett, a

minimális érték dupláját kell kiszabni, mennyiben a tevékenység ezt követően is folytatódik, a
kötelezésben foglaltak nem teljesítése mellett, a maximális bírságot kell kiszabni.
A bírságot – határidőig meg nem fizetése esetén – az önkormányzat adók módjára hajtja be.
X.

FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZERE
18. Az építészeti örökség fennmaradásának önkormányzati támogatása

A képviselő-testület az építészeti örökség megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének
elősegítése érdekében az Önkormányzat éves költségvetésében pénzügyi keretösszeget hozhat
létre.
Az építészeti örökség tulajdonosának kérelmére (továbbiakban: kérelmező) a szokásos
jókarbantartási kötelezettségen túlmenően, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a
tulajdonost terhelő munkálatok utólagos finanszírozásához az önkormányzat vissza nem
térítendő támogatást nyújthat, amennyiben a tárgyévi költségvetésében az erre a célra
létrehozott (1) bekezdés szerinti keretösszeg szerepel.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke az elszámolható költségek 50%-a, de legfeljebb
150.000 forint keretet határoz meg és éves szinten maximális támogatás mértékéről dönt.)
A kérelmet kizárólag magyar nyelven, papír alapon lehet benyújtani az (5) bekezdésben
részletezett tartalommal tárgyév március 1-től a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.
A kérelemnek tartalmaznia kell
a kérelmező nevét és állandó lakhelyét, valamint a kérelmező állandó lakhelyét
alátámasztó hatóság által kiadott dokumentum másolatát,
a kérelmező adóazonosító jelét, valamint a kérelmező adóazonosító jelét alátámasztó
hatóság által kiadott dokumentum másolatát,
a kérelmező bankszámlaszámát és a számlát vezető pénzintézet nevét,
a beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját,
a vásárlásra és/vagy kivitelezésre vonatkozó, a kérelmező nevére és címére/beruházás
címére szóló jogszabályoknak megfelelő költségszámlákat, számlarészletezőket,
a beruházás elszámolható összegét és az azzal megegyező valamennyi benyújtott számlára
vonatkozóan a teljes összeg kifizetését igazoló bizonylatokat, átutalás esetén
bankszámlakivonatokat, banki igazolásokat,
a beruházás megvalósítása előtti állapot ismertetését és fotódokumentációját, valamint az
(1) bekezdésben szereplő célnak való megfelelőséget,
a beruházás megvalósítását követő állapot ismertetését és fotódokumentációját.
A kérelem legkésőbb a beruházás megvalósítását követő 6 hónapon belül nyújtható be.
19. A kérelem feldolgozásának és elbírálásának szabályai
A benyújtásra került kérelmek a benyújtás sorrendjében, folyamatosan kerülnek feldolgozásra.
Személyenként és/vagy építészeti örökségenként egy pályázat benyújtására van lehetőség.
Amennyiben személyenként és/vagy építészeti örökségenként több kérelem került benyújtásra,
úgy a benyújtásra került kérelmek közül csak a legkorábban benyújtásra került kérelem
részesíthető támogatásban.
A kérelem beérkezését követően a polgármester megvizsgálja, hogy a befogadási kritériumoknak
megfelel-e a kérelem, ennek keretében vizsgálja, hogy a kérelem
a benyújtási határidőn belül került-e benyújtásra és
a kérelmező a lehetlehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.

A befogadási kritériumoknak megfelelő kérelem befogadásra kerül, a befogadási kritériumoknak
nem megfelelő kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
A polgármester a kérelmezőt a kérelem befogadásáról vagy elutasításáról a beérkezéstől
számított 8 napon belül írásban értesíti.
A kérelmező kérelmét visszavonhatja.
Ha a kérelmező a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a polgármester
megfelelő határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – írásban
felszólítja a kérelmezőt az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetlehetőség. Ha a kérelmező a hiánypótlást hibásan,
hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges
dokumentumokat, a hibás, hiányos kérelem a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül
bírálatra.
A befogadott kérelmek esetében a kérelem hiánytalanná válásától számított 3 hónapon belül a
képviselő-testület dönt a kérelem
támogatásáról,
tartaléklistára helyezéséről vagy
elutasításáról.
A kérelmek a forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, az azon felül befogadott
kérelmek tartaléklistára kerülnek, melyek újabb forrás rendelkezésre állása esetén ismételt
kérelem benyújtása nélkül támogathatók.
A kérelmet abban az esetben utasítja el a képviselő-testület, ha a beruházás nem felel meg az e
rendeletben foglalt előírásoknak.
A polgármester a kérelmezőt a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül írásban
értesíti.
A döntés meghozatalát követő 30 napon belül a támogatás teljes összege folyósításra kerül a
kérelmező bankszámlájára történő utalással.

XI.

FEJEZET - ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

Jelen rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.
Hatályukat vesztik Abaliget Község Önkormányzata 12/2002. (XII.06.) számú a község Helyi
Építési Szabályzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendeletében (továbbiakban R.)
szereplő következő részek:…
Jelen rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba.

Abaliget, 2018. ………….. hó……nap

_________________________
Dr. Kóbor Gyula
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése ……….

_________________________
Kisfali János
polgármester

formázott: 5_BEKEZDÉS, Nincs felsorolás vagy
számozás

Dr. Kóbor Gyula
jegyző
formázott: Nincs felsorolás vagy számozás

1.melléklet: Helyi egyedi és területi védelem alatt álló elemek jegyzéke

M1

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Várdomb u.

62

NYILVÁNTARTOTT
MŰVEMLÉK

Leírás:
Funkció: Római katolikus templom (Nyilvántartási szám: 324 [1317])
Védendő értékek: A régi lerombolt templom helyén épült, copf stílusban 1796-ban. Berendezése a fő
és mellékoltárok, a szószék copf stílusú, 1800 körüli. A főoltárkép Bachmayer Gáspár műve.
Korrekciós javaslatok:

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Várdomb u. 5.

59

MŰEMLÉK

M2

Leírás:
Funkció: Római katolikus plébániaház (Nyilvántartási szám: 325 [1318])
Védendő értékek: Római katolikus plébániaház. A XVIII. század második felében épült.

Korrekciós javaslatok:

M3

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 45.

460

NYILVÁNTARTOTT
MŰEMLÉK

Leírás:
Funkció: Lakóépület (Nyilvántartási szám: 9277 [1315])
Védendő értékek: Népi építészeti emlék, szép példája a községben a század elején általános
oldaltornácos épületeknek. A négyzet keresztmetszetű pillérekhez kívül félhengeres tagozat
csatlakozik.
Korrekciós javaslatok:

H1

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 14.

18

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: gazdasági épület és nyárikonyha
Védendő értékek: A telek hagyományos beépítése és azon belül,, továbbá a keresztbefordított
gazdasági épülettel és az utcafrontra épített nyárikonyha egésze.ával.

Korrekciós javaslatok: Felújítás

H2

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 16.

19

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: lakóház és nyárikonyha
Védendő értékek: A tornác nélküli lakóház tömege, nyílásrendje és „kódisállás”-os bejárata.,
kKő
lábazata és csonkakontyos tetőidoma, továbbá a telek hagyományos beépítése az utcafrontra épített
nyárikonyhával.
Korrekciós javaslatok: Részleges felújítás Felújítás, a környezethez illeszkedő kialakítású, áttört jellegű
kerítés létesítése.

H3

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 26.

24

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: istálló, góré és kútház
Védendő értékek: A tégla architektúrával épült istálló, góré és kútház egésze. Az istállóbejárat feletti
lófejes dísz (az 1931-es építés évszámával) és a góré térdfalas, az utcafront felé oromfalas kialakítása.
Korrekciós javaslatok: Kő lábazat és : tTetők felújítás, . sSzétfagyott téglák, nyílászárók helyreállítása,
pótlása. Nyárikonyhához kapcsolódó könnyűszerkezetes toldalék eltávolítása. pótlása.

H4

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 28.

31

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: utcai kerítés
Védendő értékek: A kő lábazat és tégla pillérekkel épített kovácsoltvas kerítés, kis- és nagykapu.
Korrekciós javaslatok: A szétfagyott kő lábazati részek javítása, a megdőlt tégla pillérek újrafalazása
és a kovácsoltvas kerítéselemek illesztése, felújítása, mázolása.

H5

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 44.

35

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: gazdasági épület és nyárikonyha
Védendő értékek: A terméskő és nyerstégla falazattal épült istálló és pajta egésze. Egyenes záródású
díszes pajta kapuval. A beépítés hagyományos jellege a „kisházzal”..
Korrekciós javaslatok: A kő falazat felújítása a lábazati részeken, a kapuk pótlása, illesztése és
felületkezelése, tetőszerkezet részleges felújítása..

H6

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 48.

36

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: állandó tartózkodásra alkalmas, gazdasági épület
Védendő értékek: A telken hagyományosan keresztbe-fordított felújított, elsődlegesen gazdasági
épület egésze..
Korrekciós javaslatok: A sérült helyeken az eredeti nyílásrend helyreállítása, a funkció megőrzése
mellett. Nyílászárók felújítása, belső elosztásában, színében és formájában is illeszkedő megoldás
alkalmazásával..

H7

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 68.

50

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: beépítés, lakóház „kódisállás” bejárata és utcai kerítés
Védendő értékek: A telek jellegzetes keretes beépítése a gazdasági épülettel és az utcafronti
nyárikonyhával. A tornác nélküli lakóház fa szerkezetű fióktetős „kódisállásos” bejárataa. A tömör
terméskő falazatú és nyerstégla pillérek közötti kovácsoltvas utcai kerítés.
Korrekciós javaslatok: A kerítéspillérek részleges javítása, kovácsoltvas kerítés mázolása.Felújítás.

H8

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 74.

53/1

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: lakóház udvari homlokzat és „kódisállásos” bejárata
Védendő értékek: A lakóház fa szerkezetű tornáca és faragott fióktetős, „kódisállásos” bejárata.
Korrekciós javaslatok: Az utcai kerítéskapu környezetbeillő átalakítása.utcafront kerítéskapujának
illeszkedő megoldással való helyreállítása. A kódisállás áttört részeinek helyreállítása.

H9

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 110.

134

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: beépítés
Védendő értékek: A telek hagyományos beépítése a beforgatott gazdasági épülettel és
nyárikonyhával..
Korrekciós javaslatok: Az utcai kerítés környezetbeillő átalakítása.

H10

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 112.

135

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: nyárikonyha
Védendő értékek: Utcafronton a tömör kő kerítéssel egybeépített tégla oromzatú nyárikonyha.
Korrekciós javaslatok: Az utcai kerítéskapu környezetbeillő átalakítása, a nyárikonyha
nyílásrendjének visszaállítása, tetőfelújítás.

H11

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 118.

138

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: beépítés és kútház
Védendő értékek: A telek beépítése a gazdasági épülettel és a nyárikonyhával, továbbá a nyers tégla
falazatú kútház, illetve a téglaarchitektúrás pajta egésze..
Korrekciós javaslatok: Az utcai kerítéskapu környezetbeillő átalakítása, a kútház teljeskörű felújítása..

H12

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 122.

140

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: gazdasági épület és nyárikonyha
Védendő értékek: Hagyományosan a telken keresztbefor-duló pajta és istálló egésze kő lábazattal,
gazdagon díszített nyerstégla falazattal. Az utcafrontra épített vályog nyárikonyha két ablakos udvari
homlokzattal.
Korrekciós javaslatok: Istálló nyílásainak felújítása. A nyárikonyha tapasztása, meszelése és a
nyílászárók javítása. Az utcai kerítés-kapuk környezetbeillő átalakítása.
Megjegyzés: A nyárikonyha gazdagon díszített utcafronti vakolat díszítése lényegében
megsemmisült. A későbbi helyreállítás miatt kiemelten javasolt a korábbi állapotot bemutató fotók,
leírások begyűjtése és a jelenlegi állapot dokumentálása.

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt
formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

H13

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 128

143

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: lakóház
Védendő értékek: Az utcával párhuzamosan épült lakóház, az utca felé oszlop nélküli eresztúlnyúlással. Feltehetően befalazott utcai bejárattal, de megmaradt ablakrendszer-rel. A véghomlokzaton
korábbi felújítás során kicserélt nyílászárókkal.. NEM VÉDEMÉN
Korrekciós javaslatok: A padlásfeljáró nyílás befalazása és a padlás más oldalról való megközelítése.
Parabola antenna eltávolítása, redőnytokok eltávolítása, illeszkedő árnyékoló rendszerrel való
pótlása..

H14

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 132.

145

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: lakóház
Védendő értékek: A német nemzetiség építészetére jellemző faragott fa tornácos parasztház. Kő
lábazattal, meszelt vályogtégla fallal, falazott mellvéddel és mintázott deszka szemöldökkel
épült.hagyományos beépítése.
Korrekciós javaslatok: Utcafronti homlokzat meszelése, nyílászárók részleges felújítása.. Tetőfelújítás.
Környezetbeillő utcai kerítés építése.

H15

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 136.

150

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: gazdasági épület
Védendő értékek: A telken keresztbefordított tégla architektúrájú gazdasági épület kő lábazattal és
tégla díszítéssel, az épület egésze..
Korrekciós javaslatok: Az eredeti nyílásrend és nyílászáró formák helyreállítása.helyreállítása,
homlokzatjavítás.

H16

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 83.

436

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: beépítés, gazdasági épület, kútház és utcai kerítés
Védendő értékek: A telek keretes beépítése az „L” alakú gazdasági épülettel és kútházzal. A
téglapillérek közötti kovácsoltvas kerítés. HÁZ LEROMLOTT ÁLLAPOTÚ, KÚTHÁZ ÉS A GAZDASÁGI
ÉPÜLET UTCÁRA MERŐLEGES SZÁRNYA ELBONTÁSRA KERÜLT. A PAJTA ROMOS ÁLLAPOTBAN VAN, A
PAJTA EGY RÉSZE MENTHETŐ.
Korrekciós javaslatok: Az eredeti nyílásrend helyreállítása, homlokzatjavítás és tetőfelújítás. A
kovácsoltvas kerítés mázolása, téglapillérek felújítása, a kódisállás felújítása..
Megjegyzés: A ház leromlott állapotú, a nyílászárók részben nem illeszkedő osztású, anyaghasználatú
megoldással kerültek felújításra. A beforduló (utcára merőleges) gazdasági szárny elbontásra került,
a pajta romos állapotban van. Sürgős beavatkozást igényel.

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt
formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt

H17

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 53.

455

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: lakóház és gazdasági épület
Védendő értékek: A falazott tornácos lakóház és a tégla architektúrájú gazdasági épület egésze..
Korrekciós javaslatok: A gazdasági épület eredeti nyílásrend-jének helyreállítása. A pajta kapu
illeszkedő megoldással való pótlása és a hullámpala fedésű toldalék elbontása.

H18

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 25.

471

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: beépítés, volt malom a lakóházban
Védendő értékek: A telek hagyományos beépítési módja. A lakóház patak felöli végében kialakított
vizimalom épülettömege és a malomárok.
Korrekciós javaslatok: Felújítás.

H19

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 5.

480

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: lakóház
Védendő értékek: Az utcával párhuzamosan épült polgárház kő lábazattal, tagolt és díszített utcai
homlokzattal, fióktetővel. Négy felé osztott díszes utcai ablak.
Korrekciós javaslatok: A vakolathibák, faszerkezetek felújítása, stabilizálása.

H20

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Petőfi S. u. 32.

78/2

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: lakóház
Védendő értékek: A német nemzetiség építészetére jellemző faragott fa tornácos parasztház kő
lábazattal, meszelt vályogtégla fallal, falazott mellvéddel és mintázott deszka szemöldökkel épült.
Korrekciós javaslatok: Utcafronti homlokzat meszelése. Tetőfelújítás. Környezetbeillő utcai kerítés
építése, parabola antenna eltávolítása, eredeti nyílásbeosztás helyreállítása..

H21

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Petőfi S. u. 26.

76

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: beépítés, lakóház és kútház (KÚTHÁZ NEM KELL
Védendő értékek: A hagyományos telekhasználat. A fésűs beépítésű tornác nélküli lakóház. Kő
lábazat, mely kerítésként folytatódik. Látszó tégla falazatú kútház.
Korrekciós javaslatok: Utcai nyílásrend helyreállítása. Kőporos vakolat helyett hagyományos sima
vakolat és egyszínű homlokzat visszaállítása. Kerítés illeszkedő anyaghasználatának
helyreállítása.Kútház felújítás.

H22

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Petőfi S. u. 22.

74

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: gazdasági épület, istálló, bejárat fölött lófejes homlokzati plasztikával.
Védendő értékek: A tégla architektúrájú gazdasági épület egésze, az istálló bejárat fölött lófejes
homlokzati plasztikával.
Korrekciós javaslatok: Felújítás. Utólagos épülettoldalékok elbontása, nyílászárók belső osztásainak
illeszkedő helyreállítása..

H23

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Petőfi S. u. 12.

69

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: gazdasági épület, pajta gazdagon díszített homlokzattal és pajta kapuval.
Védendő értékek: A tégla architektúrájú gazdasági épület egésze. Gazdagon díszített homlokzat és
pajta kapu.
Korrekciós javaslatok: A pajta nyílászáróinak illeszkedő színhasználatú helyreállítása. A díszes fa
pajtakapu konzerválása, felújítása.

H24

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget

227/4

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: volt túristaszállóturistaszálló
Védendő értékek: Az 1950-es évek végén épült volt turistaszálló, melyből a DDNP tájegység kezelő
épületet alakít ki. Földszintes, tornácos, részben alápincézett, tetőtér-beépítéses épület, faragott
terméskő homlokzatburkolattal. Tervezője ismeretlen, stílusa még a 30-as évek kissé romantikus
épületeire jellemző.
Korrekciós javaslatok: Az utólagos lakatosszerkezettel való tornác lezárás elbontása. Felújítás.

H25

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Dánom szőlőhegy

905/2

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: présház
Védendő értékek: Terméskő lábazattal, falazattal és tégla díszítéssel a felirat tanulsága szerint
19260-as évek végén épült présház egésze. Eredeti állapotban megmaradt.
Korrekciós javaslatok: Nyílászáró felújítás, üvegezés, tető részleges és teljes belső felújítása, a statikai
problémára utaló repedések miatt a ház, statikai stabilizálása..
Megjegyzés: A ház jelenleg nehezen megközelíthető, környezete leromlott állapotban van.
Elhanyagoltsága ellenére közel eredeti állapotában fennmaradt ezért javasolt a meglévő
épületszerkezetek, formák, díszítése dokumentálása és sürgető a felújítás is.

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt
formázott: Betűtípus: Dőlt
formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

H26

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Öreghegy

617

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: présház

Védendő értékek: Kő lábazattal és tégla architektúrával feltehetően a századforduló környékén épült
présház egésze. Eredeti állapotában megmaradt, jól karbantartott..
Korrekciós javaslatok: Növényzet eltávolítása, az állagromlás elkerülése érdekében.
Megjegyzés: A présház jelenleg nehezen megközelíthető.

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt
formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt

H27

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Újhegy

741

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: présház
Védendő értékek: Hagyományos vályog, ill. vegyes falazatú présház egésze Ddíszített főhomlokzattal
és hármas osztatú ablakkal, . részben felújított.Felújított állapotban.
Korrekciós javaslatok: Tető, homlokzati hibák javítása, növényzet eltávolítása, vízelvezetés
megoldása.

H28

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Újhegy

738

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: présház
Védendő értékek: Hagyományos vályog falazatú présház tömege, a pincére merőleges elhelyezéssel,
mely már a századforduló utáni présházakra jellemző elrendezésű..
Korrekciós javaslatok: -Tapasztás és meszelés.
Megjegyzés: A présház teljeskörűen felújításra került illeszkedő megoldások alkalmazásával.

formázott: Betűtípus: Dőlt

H29

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, temető

027

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: kálvária
Védendő értékek: Homokkőből faragott stációk
Korrekciós javaslatok: A meglévő stációk felújítása és a hiányzók pótlása.
Megjegyzés: A homokkő stációk teljes felújítása, megmaradt részek stabilizálása, dokumentálása
sürgető feladat. A kődíszek nagy része összetöredezett, ledöntötték. Az álló stációk konzerválása,
felújítás, a ledőlt kő elemek felújításig való raktározása javasolt.

formázott: Betűtípus: Nem Félkövér, Dőlt
formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

HT30

CÍM

HRSZ

VÉDETTSÉG

Abaliget, Kossuth L. u. 14-18.

18-20

HELYI EGYEDI
VÉDELEM

Leírás:
Funkció: utcakép
Védendő értékek: A fésűs beépítésű lakóházak és az utcafronti nyárikonyhák tagolt utcaképe,
anyaghasználatában, nyílásrendjében és beépítésében..
Korrekciós javaslatok:

2. melléklet: Településképi szempontból meghatározó területek

3. melléklet: Településképi szempontból meghatározó természetvédelemmel érintett területek

4. melléklet: Településképi bejelentési eljárás kérelem
A
1.

A kérelem *

2.

B
településképi bejelentésre irányul, vagy
építési engedély nélkül és egyszerű bejelentés nélkül végezhető
tevékenység szakmai konzultációjára irányul

3.

Kérelmező

neve:

4.

(építtető)

értesítési címe:

5.

telefon/fax száma:

6.

e-mail címe:

7.
6.

Az érintett ingatlan
adatai

címe:
helyrajzi száma:

8.

jellege (közterület/magánterület):

9.

az építési tevékenységgel érintett építmény előregyártott
tartószerkezeti rendszerrel épült-e:

10.

A bejelenteni kívánt
tevékenység

helye:

11.

tárgya, rövid leírása:

12.

rendeltetésének meghatározása:

13.

A tevékenység
tervezett
időtartama:

14.

Előzmények:

___________________________________
Bejelentő/kérelmező aláírása*

* A megfelelő sor jelölendő.

5. melléklet Településképi véleményezési eljárás kérelem

A
1.

A kérelem *

2.

B
településképi véleményezésre irányul, vagy
építési engedélyhez kötött vagy egyszerű bejelentés alapján
végezhető építési tevékenység szakmai konzultációjára irányul

3.

Kérelmező

neve:

4.

(építtető)

értesítési címe:

5.

telefon/fax száma:

6.

e-mail címe:

7.

Felelős tervező

neve:

8.

(társtervező) **

tervezési jogosultságának száma:

9.

értesítési címe:

10.

telefon/fax száma:

11.

e-mail címe:

12.
13.

A tervező igazolt
munkatársa

neve:
telefon/fax száma:

14.
15.

Az építési
tevékenység

helye, címe:
az érintett telek helyrajzi száma:

16.

az érintett telek területe:

17.

az érintett telek jelenlegi beépítettsége:

18.

tárgya, rövid leírása:

19.

rendeltetésének meghatározása:

20.

ÉTDR azonosító:

21.

Előzmények:
(tervtanácsi vagy
településképi
vélemény, egyéb)

22.

Szerzői jog:

érinti/ nem érinti, ha igen korábbi tervező neve:

23. A tervezett létesítmény adatai:
24. a telekkel kapcsolatos adatok

az építménnyel kapcsolatos adatok

25. beépítés módja:

rendeltetési egységek száma:

db

26. beépítettsége:

% összes nettó szintterülete***:

m2

27. zöldfelületi
fedettség:

% építménymagasság:

m

28. előkert mérete:

m homlokzatmagasság:

m

29. hátsókert mérete:

m tetőidom hajlásszöge:

°

30. oldalkertek mérete:

m gépkocsi-elhelyezés módja:

31.

m gépkocsi parkoló:

32 A tervezett építési tevékenységet természetes személy építtető saját
lakhatásának biztosítása céljából kívánja-e végezni:

Kérelmező aláírása

db

Igen / Nem

: _______________________________________

1.függelék:
Abaliget közigazgatási területének művi és régészeti értékeinek területi elemei
Hrsz

Védettség jellege

Azonosító

Védett örökség neve

38

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

39

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

42

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

43

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

44

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

45

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

46

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

47

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

539/1

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

540

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

541/1

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

542/6

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

57

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

60

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

62

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

63

műemléki környezet

325 [17548]

Rk. plébániaház ex lege műemléki környezete

227/2

kiemelten védett régészeti lelőhely

20055

Abaligeti-barlang

227/4

régészeti lelőhely

21313

Cseppkőbarlangtól nyugatra levő lejtő

227/5

régészeti lelőhely

21313

Cseppkőbarlangtól nyugatra levő lejtő

234

régészeti lelőhely

21313

Cseppkőbarlangtól nyugatra levő lejtő

235

régészeti lelőhely

21313

Cseppkőbarlangtól nyugatra levő lejtő

236

régészeti lelőhely

21313

Cseppkőbarlangtól nyugatra levő lejtő

237

régészeti lelőhely

21313

Cseppkőbarlangtól nyugatra levő lejtő

238

régészeti lelőhely

21313

Cseppkőbarlangtól nyugatra levő lejtő

239

régészeti lelőhely

21313

Cseppkőbarlangtól nyugatra levő lejtő

241

régészeti lelőhely

21313

Cseppkőbarlangtól nyugatra levő lejtő

62

régészeti lelőhely

20058

Templomkert

66

régészeti lelőhely

20058

Templomkert

67

régészeti lelőhely

20058

Templomkert

68

régészeti lelőhely

20058

Templomkert

69

régészeti lelőhely

20058

Templomkert

70

régészeti lelőhely

20058

Templomkert

2. függelék:
Tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív növényfajok jegyzéke
(az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről
és kezeléséről szóló 1143/2014. eu rendelet alapján)
Idegenhonos inváziós fajok:
Magyar név
Borfa, tengerparti seprűcserje
Kaliforniai tündérhínár
Vízijácint
Perzsa medvetalp
Sosnowsky-medvetalp
Hévízi gázló
Fodros átokhínár
Nagyvirágú tóalma
Sárgavirágú tóalma
Sárga lápbuzogány
Közönséges süllőhínár
Keserű hamisüröm
Ördögfarok keserűfű
Kudzu nyílgyökér
Közönséges selyemkóró
Vékonylevelű átokhínár
Bíbor nebáncsvirág
Felemáslevelű süllőhínár
Kaukázusi medvetalp
Óriásrebarbara
Tollborzfű

Tudományos név
Baccharis halimifolia
Cabomba caroliniana
Eichhornia crassipes
Heracleum persicum
Heracleum sosnowskyi
Hydrocotyle ranunculoides
Lagarosiphon major
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Lysichiton americanus
Myriophyllum aquaticum
Parthenium hysterophorus
Persicaria perfoliata
Pueraria montana var. lobata
Asclepias syriaca
Elodea nuttallii
Impatiens glandulifera
Myriophyllum heterophyllum
Heracleum mantegazzianum
Gunnera tinctoria
Pennisetum setaceum
Alternanthera philoxeroides
Microstegium vimineum

3. függelék:
269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletben meghatározott növényfajok:

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:
akác

Magyar név

Tudományos név
Robinia pseudo-acacia

amerikai kőris

Fraxinus americana

bálványfa

Ailanthus altissima

keskenylevelű ezüstfa

Elaeagnus angustifolia

fekete fenyő

Pinus nigra

erdei fenyő

Pinus silvestris

gyalogakác

Amorpha fruticosa

kései meggy

Prunus serotina

zöld juhar

Acer negundo

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:
alkörmös

Magyar név

Tudományos név
Phytolacca americana

japánkeserűfű fajok
kanadai aranyvessző
magas aranyvessző

Fallopia spp.
Solidago canadensis
Solidago gigantea

parlagfű
selyemkóró

Ambrosia artemisifolia
Asclepias syriaca

süntök

Echinocystis lobata

A 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletben meghatározottakon túlmenően egyéb inváziós növényfajok:
Magyar név

Tudományos név

lándzsáslevelű őszirózsa

Aster lanceolatus

kopasz őszirózsa

Aster novi-belgii

fűzlevelű őszirózsa

Aster x salignus

kerti seprűfű

Bassia scoparia

nyugati ostorfa

Celtis occidentalis

kanadai átokhínár

Elodea canadensis

csicsóka

Helianthus tuberosus

parlagi ligetszépe

Oenothera biennis

közönséges vadszőlő

Parthenocissus inserta

tapadó vadszőlő

Parthenocissus quinquefolia

karmazsinbogyó

Phytolacca esculenta

magas kúpvirág

Rudbeckia laciniata

4.függelék:
Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos és egyéb növények jegyzéke:

formázott: Betűtípus: Félkövér
formázott: Betűtípus: Félkövér

Fásításra ajánlható:

formázott: Betűtípus: Félkövér

korai juhar (Acer platanoides), éger (Alnus glutinosa), közönséges nyír (Betula pendula), magas kőris
(Fraxinus excelsior), virágos kőris (Fraxinus ornus), kislevelű hárs (Tilia cordata), nagylevelű hárs (Tilia
platyphyllos), fehér fűz (Salix alba), fehér nyár ( Populus alba) a termőhely adottságaitól függően
alkalmazva.
Kis lombú fák:

formázott: Betűtípus: Félkövér

csörgőfa (Koelreuteria paniculata), Gömbkőris ( Fraxinus excelsior Nana globosa), molyhos tölgy(
Quercus pubescens), lisztes berkenye (Sorbus aucuparia), vérszilva (Prunus cerasifera nigra), törzses
galagonya (Crataegus sp.)
Cserjefajok:

formázott: Betűtípus: Félkövér

trombitafolyondár (Campsis radicans), mályvacserje (Hibiscus siriacus), cserjés pimpó (Potentilla
fruticosa), japán gyöngyvessző (Spiraea japonica), kékszakáll ( Caryopteris incana), (Ligustrum
ovalifolium), hóbogyó (Symphoricarpos albus), piros levelű törpe borbolya (Berberis thunbergii
atropurpurea „Nana”, pompás gyöngyvessző (Spiraea bumalda), levendula (Lavandula angustifolia)
valamint a kerti pálmaliliom (Yucca filamentosa), és a törpe őszirózsa (Aster dumosus).
Kerti építmények befuttatására szolgáló növényfajok:

formázott: Betűtípus: Félkövér

vadszőlő (Parthenocissus tricuspidata), borostyán (Hedera helix), lila akác (Wisteria sinensis), iszalag
(Clematis sp.). lonc- fajok.
Telkek lehatárolására alkalmas sövényként, nyírható, vagy szabad állásban ültethető:
örökzöld fagyal (Ligustrum valifolium), boglárkacserje (Kerria japonica, rózsalonc (Veigala sp.),
mályvacserje (Hybiscus sp.) Kerülendő a telket az utcafrontra teljes egészében lezáró, túlnőtt sövény
vagy örökzöld használata, mivel az kedvezőtlen utcaképet eredményez.

formázott: Betűtípus: Félkövér

5. függelék:

formázott: Betűtípus: Félkövér

Ültetési szabályok és távolságok
Beépítésre szánt területen, illetve beépítésre nem szánt terület M-1 és M-2 (volt zártkertek)
övezetében:
szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb cserje (élősövény) esetében
0,50 m
3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,00 m
3 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb cserje (élősövény)
esetében 2,00 m

formázott: Betűtípus: (Alapérték) +Szövegtörzs

Beépítésre nem szánt területen az M-1 és M-2 (volt zártkertek) övezet, valamint a közlekedési
területek kivételével:
gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribiszke-,
josta- és málnabokor esetében 0,80 m
minden egyéb gyümölcsbokor (pl. mogyoró) esetében 2,00 m
birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 m
törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 m
vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetén 3,5 m
cseresznyefa esetében 5,00 m
dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 m

formázott: Betűtípus: (Alapérték) +Szövegtörzs

Amennnyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös, vagy M1 és M-2 övezet, szőlőt és gyümölcsfán kívül egyéb cserjét és fát
1 m-nél magasabbra nem növő cserje (élősövény) esetében 0,8 m
2 m-nél magasabbra nem növő cserje (élősövény) esetében 1,2 m
2 m-nél magasabbra növő cserje (élősövény) esetében 2,00 m

formázott: 5_BEKEZDÉS, Automatikus sorszámozás +
Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdő sorszám:
1 + Igazítás: Jobb oldalt + Igazítás: 0,25 cm + Behúzás:
0,89 cm, Az ázsiai és latin betűs szöveg közötti térköz
beállítása, Az ázsiai szöveg és a számok közötti térköz
beállítása
formázott: Behúzás: Bal: 0,25 cm, Függő: 0,63 cm,
Nincs felsorolás vagy számozás
formázott: 5_BEKEZDÉS, Behúzás: Bal: 0,25 cm, Az
ázsiai és latin betűs szöveg közötti térköz beállítása, Az
ázsiai szöveg és a számok közötti térköz beállítása
formázott: Betűtípus: (Alapérték) +Szövegtörzs
formázott: 5_BEKEZDÉS, Automatikus sorszámozás +
Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdő sorszám:
1 + Igazítás: Jobb oldalt + Igazítás: 0,25 cm + Behúzás:
0,89 cm, Az ázsiai és latin betűs szöveg közötti térköz
beállítása, Az ázsiai szöveg és a számok közötti térköz
beállítása
formázott: Betűtípus: (Alapérték) +Szövegtörzs
formázott: 5_BEKEZDÉS, Az ázsiai és latin betűs szöveg
közötti térköz beállítása, Az ázsiai szöveg és a számok
közötti térköz beállítása
formázott: Betűtípus: (Alapérték) +Szövegtörzs
formázott: Betűtípus: (Alapérték) +Szövegtörzs
formázott: Betűtípus: (Alapérték) +Szövegtörzs
formázott: Betűtípus: (Alapérték) +Szövegtörzs
formázott: Betűtípus: (Alapérték) Calibri
formázott: Betűtípus: (Alapérték) +Szövegtörzs
formázott: Betűtípus: (Alapérték) +Szövegtörzs
formázott: Betűtípus: (Alapérték) +Szövegtörzs
formázott: Betűtípus: (Alapérték) Calibri
formázott: 5_BEKEZDÉS, Automatikus sorszámozás +
Szint: 1 + Számozás stílusa: 1, 2, 3, … + Kezdő sorszám:
1 + Igazítás: Jobb oldalt + Igazítás: 0,25 cm + Behúzás:
0,89 cm, Az ázsiai és latin betűs szöveg közötti térköz
beállítása, Az ázsiai szöveg és a számok közötti térköz
beállítása
formázott: 5_BEKEZDÉS, Az ázsiai és latin betűs szöveg
közötti térköz beállítása, Az ázsiai szöveg és a számok
közötti térköz beállítása
formázott: 5_BEKEZDÉS, Elválasztással

