
RACALMAs VAROS ONKORMANVZATA KEPVISEL6 TESTOLETENEK

8/2018. (111.28.)ONKORMANYZATI RENDELETE

A TELEPOLESKEPVEDELMER6L

Rikalmas Varos Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a telepuleskep vedelmerol sz6162016. evl

LXXIV.torvenv 12. § (2) bekezdeseben kapott fethatalmazas alapjan, az Alaptorveny 32. cikk (1)

bekezdesa) pontjaban, a Magyarorszaghelyi onkormanvzatalrol sz6162011. evi CLXXXIX.torvenv 13.

§ (1) bekezdes1. pontlaban, valamint az epltett kornvezet alakitasar61es vedelmerol sz6161997. evi

LXXVIII.torveny S7.§ (2)-(3) bekezdesekben meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket

rendeli el:

I. Fejezet

ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. A rendelet celja, es ertelmez6 rendelkezesek

1. § RacalmasVaros telepuleskep vedelmer61 sz616rendeletenek (tovabblakban: Rendelet) celja

RacalmasVaros epltett ertekeinek es sajatos telepuleskepenek vedelme es magas szlnvonalu

alakitasa, a teleputeskep vedelml eszkozok alkahnazasanak reszletes szabalyozasa es az

onkormanyzatl tamogatasi es osztonz6 rendszer mukodesi szabalyainakmegallapltasa.

2. §A rendelet alkalmazasaban.

1. /atvanyterv: telepules- es tajkepet befolvasolo tomegformalas, homlokzatklalakitas, iIIeszkedes

abrazolasaraes rnegfteleserealkalmas makett, fotomontazs, vagy digitalis 3Dmegjelenltes, ahol a

grafikus megielenltesek eseten a nez6pontot a talajon all6 ember szemrnagassagabanveszikfel;

2. molino: epltrnenven kifeszitett vagy fOggesztett, epltrnenvek kozott atfeszltett, lagy (nem

merev) anvagu reklarnhordozo:

3. napenergia-hasznositoberendezes:a Napenergiajat atalakit6, hasznosit6egyedi berendezes;

4.sajat hirdet6/e/iilet: a vallalkozas hasznalataban all6 telken es epOleten elhelyezett, a

vallalkozast nepszerusit6 felirat es mas grafikai megjelenites, a vallalkozas tevekenysegevel

osszefOggo markajel, es az Ozlethelyiseg portaljaban (kirakataban) elhelyezett, a ceg

tevekenysegevelosszefOggogazdasagireklam, ide nem szamitva azOzletfeliratot es a cegert;

5.iiz/et/elirat: a cegtabla, a vallalkozas vagy kereskedelmi, vendeglat6, szolgaltat6 egyseg (Ozlet)

nevet esszOksegeseten nyitvatartasi idejet megjelenito felirat, ide nem szamitva a cegert;

6. te/ephe/yre uta/o in/ormacios tab/a: kozterOleten elhelyezett, a vallalkozas telephelye fele

iranyit6, alapvetoen tajekoztat6 celli tabla.

II. Fejezet

HELVI VEDELEM

2. A helyi epfteszeti orokseg vedelmenek altahlnos szabalvai

3. § (1) A kulturalis orokseg vedelme kozerdek. A helyi vedelem celja a telepliles multjat

reprezentalo, es telepOleskepi, telepOles-, vagy epiteszettorteneti, vagy epiteszeti erteket

kepviselo epOletek,mutargyak es kepzomuveszeti alkotasok megorzese.

(2) Helyi egyedi vedelem alatt kell alljon barmely epOlet, epftmeny, koztargy, helyhez kotott

kepzo- vagy iparmuveszeti alkotas egeszevagy meghatarozott resze, ha az (1) bekezdes szerinti

eel erdekeben a vedelem indokolt.
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(3) Helyi terUleti vedelem illeti meg mindazon kozteruletekbcl es egyedi telkekbol es

epuletekbdl all6 egvutteseket, amelyek sajatos tajkepl, telepulesszerkezetl, telepuleskepl,

eplteszeti, tortenetl adottsagalk folvtan a telepules jellege es identitasanak megerzese

szempontjabol meghatarozo jelentdseguek.

4. § Ha a vedett epftmeny allagrornlasa, allapota veszelveztetl annak fennrnaradasat, vagy a

telepuleskepet rontja, az epltett kornvezet alakltasarol es vedelrnerdl sz616 1997. evi LXXVIII.

torvenv (tovabbiakban: Etv.) 29. § (3) bekezdes szerinti helyrehozatali kotelezettseget kell

elrendelni.

3. Helyi vedelem keletkezese es megszunese

5. § (1) A helyi vedelern ala helvezest barki frasban kezdernenvezhetl.

(2) A kezdemenvezest Racalmas varos Onkormanyzatahoz kell benvujtanl frasban, Racalmas

Varos Polgarmesterenek (tovabbiakban: Polgarmester) cfmezve, papfron, szemelvesen, vagy

postai uton.

(3) A kezdemenvezesnek tartalmaznia kell:

a) a kezdemenvezdnevet, elerhetosegeit,

b) az erlntett epulet, epltrnenv, novenvzet megnevezeset es pontos helvmegleloleset (utca,

hazszam, helyrajzi szam):

c) a vedendd ertek rovid lefrasat; a kezdemenvezes indokolasat,

d) fotodokurnentaciot.

(4) A kezdemenvezesrdl, ha a kezdernenvezo nem a tulajdonos, erteslteni kell a tulajdonost, aki

a kezdernenyezessel kapcsolatban az ertesttes megklildesetol szarnltott 30. napig eszrevetelt

tehet.

(5) A (4) pont szerinti ertesftesben tajekoztatni kell a tulajdonost a vedettseggel jar6 tamogatasi

lehetosegekrol es a vedettseggel jar6 kotelezettsegekrol.

(6) A kepvisellS-testlilet a teleplilesi foepftesz, ennek hianyaban a Polgarmester velemenyere

alapozva dont a vedelem ala helyezesrc51. A Polgarmester a velemenyenek kialakftasahoz

szakertot vonhat be.

6. § (1) A helyi vedelem megszunteteset a tulajdonos kezdemenyezheti.

(2) A kezdemenyezest Racalmas Varos Onkormanyzatahoz kell benyujtani frasban, a

Polgarmesternek cfmezve, papfron, szemelyesen, vagy postai uton.

(3) A kezdemenyezesnek tartalmaznia kell:

a) a kezdemenyezo nevet, elerhetosegeit,

b) az erintett epOlet, epftmeny, novenyzet pontos helymegjeloleset (utca, hazszam,

helyrajzi szam),

c) a kezdemenyezes indo kola sat,

d) fot6dokumentaci6t,

e) kezdemenyezesben erintett epftmenyr61 felmeresi rajzot (alaprajz (ok), metszetek,

homlokzatok m 1:100, az ertekes reszletekr61 szOksegszerint m 1:20, m 1:10 leptekben)

f) okl. epfteszmern6k vagy okl. telepOIesmern6k vegzettseggel rendelkez6 szakember altai

keszftett szakvelemenyt a vedett ertek telepOleskepi es or6ksegvedelmi adottsagair61 es

a telepOleskepben jehszott szereper61.
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(4) A kepvlseld-testulet a telepulesl foepftesz, ennek hlanvaban a Polgarmester velemenvere

alapozva dont a vedelem megszunteteserol,

7. § (1) A helyi vedelern elrendeleserdl, annak megszunteteserol vagy a kezdernenvezes

elutasltasarol ertesfteni kell az erintett ingatlan tulajdonosat es a kezdemenvezdt.

(2) Az (1) bekezdes szerinti dentes nyilvanossagat a helyben szokasos m6don biztositani kell.

(3) A jelen rendeletben rogzftett helyi (teruletl vagy egyedi) vedelernmel erintett orokseg

orszagos vedelern ala helvezesevel egviddben a helyi vedettseg jelen rendelet rnodosltasa nelkul

megszunlk.

(4) A Polgarrnester a vedett helyi ertekek nvllvantartasaert felelos szemelvt jelol ki.

(5) A Polgarmester a nvilvantartas nyilvanossagat ugy biztosftja, hogy a nyilvantartas adatait

megjelenfti a honlapjan, es heti rendszeressegu idokeretet szab meg a szemelves beteklntesre.

4. Az egyedi vedettseg

8. § A vedett helyi egyedi ertekek (tovabbiakban: helyi vedett ertek) jegvzeke a Rendelet 1.

melleklete.

9. § (1) A helyi vedett erteket a vedett ertekek veszelvezteteset kizar6 m6don szabad hasznalni,

(2) A helyi vedett ertek korszenlsftese - kulonosen az energlahatekonvsagra vonatkoz6

mlnlmumkovetelrnenyek betartasa, az energla-megtakarltasi celu felujftas - nem okozhatja a

vedelern alapjat kepezd ertekeinek helvrealllthatatlan seruleset, elveszteset.

(3) A helyi vedett epuletet felujitasa vagy atalakitasa soran meg kell orizni, vagy eredeti

forrnajaban visszaallitani

a) a helyi vedett epuletet hagvornanvos, ertekes epfteszeti tomeget, tetoformajat,

b) az eredeti nyilasrendet, az ablakosztasokat,

c) az anyaghasznalatot,

d)az eredeti epulettartozekokat, felszereleseket es

e) az eredeti szfnezest, amennyiben az ismert.

(4) Helyi vedett epiilet csak ugy bovftheto, hogy az epulet jellege, aranyai, utcakepi szerepe ne

valtozzon, a vedett ertek ne seruljon. Tornacos epuleten a tornac vonalan tul epGlhet a vedett

epuletreszhez illeszkedo keresztszarny.

(5) Yedett epulet utcai homlokzatan, tetozeten nem alkalmazhat6:

a) az eredeti padlasszellozokon kivul tetosikb61 kiemelkedo tetofelepitmeny,

b) homlokzatra ut61ag felszerelt redonyszekreny, spaletta.

(6) nyilaszar6 csereje soran lehetoleg az eredeti nyilaszar6t kell felujitani, ha ez mar nem

val6sfthat6 meg, akkor az eredetivel azonos anyagb61, kialakftassal es reszletkepzessel keszOlj6n.

(7) A vedett ertek reszlegesen akkor bonthat6 Ie, ha

a) egyes reszeinek, illetve szerkezeti elemeinek megmentese celjab61 szOkseges,
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b) ut61ag letesltett, ertekkel nem bir6 epltrnenv eltavolitasat vagy terepszint

rnegvaltoztatasat celozza

es a beavatkozas a rnelto hasznslat erdekeben, az altalanos vedelrnet, iIIetve a helyi vedelmet

megalapoz6 ertekek helvreallithatatlan serelme nelkOI megval6sithat6.

10. § A reszlegesen vedett helyi ertek telken es nem vedett reszen a nem vedett resz bontasa, uj

epitmenv letesltese soran a vedelrnet megalapoz6 ertek epsegben rnaradasat es ervenyesOleset,

a helyi vedett ertek es az uj epulet, epuletresz harmonikus kapcsolatat biztositani kell.

11. § Vedett ertek kerfteset ugy kell kialakitani, hogy a vedett ertek megfeleloen ervenyesOljon az

utcakepben.

12. § Helyi vedett epulet homlokzatan

a) Ozletfelirat rnerete legfeljebb 0,5xl m, vagy onall6 betUkbOl all6 felirat lehet,

b) sajat hlrdetdfelulet nem helyezhet6 el,

5. Helyi terUleti vedelem

13. § (1) Helyi terOleti vedelern illeti meg a Rendelet 2. rnellekletben lehatarolt 6falut.

(2) A helyi vedett terOleten a telekalakltasok es az epltesek soran meg kell 6rizni az 6falu

tortenelmlleg kialakult

a) utca- es terszerkezetet, az utcakep rltmusat, a legteraranvokat,

b) telekszerkezetet es a beepites jelleget,

c) jellegzetes epiteszeti hangulatat, hagyomanyos karakteret, lepteket,

d) az epitett terialakat, es

e) a kozel azonos idoben megval6sult, sajatos beepitesi m6dot tOkroz6, egysegesen

megmaradt utcaszakaszok utcakepeit.

(3) A helyi vedett terOleteken a bontasoknak es az uj beepiteseknek igazodniuk kell a meglev6,

vedett terstrukturahoz es torekedni kell a megbomlott osszhang helyreallitasara.

(4) EpOlet bontasat kovetoen beepOl6 telken

a) az uj epOlet utcai es az oldals6 telekhatarhoz kozelebbi oldals6 homlokzatat illeszteni kell

az elbontott epOlet homlokzati vonalaira,

b) az utcai telekhatart61 mert 5 m szeles savban a tetogerinc iranya az elbontott epOletevel

azonos kelilegyen,

c) ha az elbontott epOlet utcai homlokzata oromfalas volt, akkor az uj epOlet is oromfallal

nezzen az utcara.
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III. Fejezet

TELEPULESKEPI KaVETELMENYEK

6. Altalanos ellHrasoka telepUieskep vedelmere

14. § (1) Racalmaskozlgazgatasi teruleten 20 m2 alapteruletnel nagyobb epulet hornlokzatan es

merettol fUggetlenUikozteruleten

a) bitumenes zsindely;

b) muanvag hullamlernez,

c) termeszetes epitc5anyagokrnflanvag utanzata,

d) OSBlap es farostlemez

tetdhejalaskent, elc5tetc5n,epulet burkolatakent, utcabutoron nem alkalmazhato.

(2) A belterUieten

a) nem epithetc5ronkhaz,

b) lakoepuleten aluminium trapezlemez sem tetohelataskent, sem epuletburkoiatkent nem

elkalmazhato.

7. Az 6falu vedett terUietenek telepUieskepi kovetelmenyei

15. § (1) AzOfalu vedett teruleten oromfalas, az utcara jellemzc5enmerc5leges,vagy az oldalhatarral

parhuzamosgerincu tetc5velkialakitott uj epulet utcai homlokzatat oromfallal kell kialakitani, es

az utcai oromfalas homlokzat szelessegelegfeljebb 7 m, az oldalkert felc5lioldalan leteslthete

nyitott tomaccal egvutt legfeljebb 8,5 m lehet.

(2) Haazepulet, epuletresz tetejenek gerince az utcaval parhuzamos, akkor oromfal

a) az utcai homlokzaton,

b) a beepltett oldathataron, es azattol mert 3 m szelessavon belut

nem jelenhet meg,

(3) Az Ofalu vedett teruleten az epulet tetejenek hajlasszogenem lehet kisebb, mint 38 fok, es

nem lehet nagyobb, mint 45 fok, valamint

a) a tetc5hajlasszogeegy epuleten belul azonoskeillegyen,

b) ives tetc5,2 dornboruan eltero hajlasszogutetc5nem alaklthato ki,

c) a tornac savjaes a fedett terasz felett alacsonyabbhajlasszoguesc5csendesitokeszUlhet,

d) az utcai homlokzatok tetc5sfkjana tetosikb61 kiemelkedc5tetc5felepitmeny az epulet utcai

homlokzata hosszanaklegfeljebb egynegyedenesa fUggolegesvetuleti sfk 1/l0-en keszulhet

(4) Az6falu vedett teruleten

a) a teto hejalasasfk es kiselemes, lehet61egkeramia cserep,

b) a falazat vakolt es festett, vagymeszelt felUletU,
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e) a labazat tegla-, vagy festett, vagy ko,

d) a nyilaszar6 fa

lehet.

(5) Az uteai homlokzaton

a) erkelv, terasz, loggia nem alaklthato kl,

b) a nyilasok nem keretezhetdk a falazat anvagatol elterd anyaggal,

e)garazskapu nem helvezhete el,

d) azoromfal vizszintesenfelrakott deszkazattal nem burkolhat6,

(6) Az uteai homlokzat feluletenek, azoromfalat nem szarmtva, legalabb 1/10 reszere nyilaszar6t

kelt helyezni,vagy a meglevdket megtartani.

(7) AzOfalu vedett teruleten

a) a homlokzat szfnefeher, vagy telltetlen, vllagos szln,

b) festett labazattelftetlen szlml,

e) a tetd szlneazegetett cserep termeszetes szlne,a foldszlnek es a szurke

lehet.

16. § (1) Az Ofalu teruleten a kerltes legfeljebb 40 em magastamar labazattal, efalatt fabol, vagy

femblSl alakithat6 ki, legalabb 50 %-ban attorten. A fa vagy fern reszt a felulet 20 %-an tamar

falszakasz,piller szakithatja meg.

(2) A kerltes szfne

a) a falazott es fern reszekennem lehet vakolt, sem festett,

b) a fab61keszult reszeken az epulet nyflaszar6ival azonos vagy barna, zold vagy szurkes szinu

lehet.

17. § (1) Az 6falu teruleten Ozletfelirat osszesfelUlete

a) a nem vedett epuleten a rendeltetesl egvseghez tartoz6 adott homlokzat oromfal

nelkOIszarnitott tamar falfeluletenek 20%-at, vagy azuvegezett felUlet 15%-at,

b) kerttesen, kapun osszesenaz 1x2m-t

nem haladhatja meg.

(2) Az6falu teruleten a sajat hirdetofeli.ilet

a) epi.iletena tamar homlokzati falfeli.ilet 10%-at nem haladhatja meg,

b) kerftesen, kapun nem helyezheto el,

e) telken belullegfeljebb 1 db., legfeljebb lx2 m mereta, es legfeljebb 3 m magassagulehet.

(3) A betUkb61all6 uzletfelirat bsszes feli.iletenek szamitasakor a felirat befoglal6 meretet kell

figyelembe venni.
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(4) Az Ofalu teruleten kirakatszekrenv nem helvezheto el az utcai homlokzaton, a keritesen, a

kapun, es a telken belul onalloan.

S. A Szigetf6, kozpont teleplilesresz teleplileskepi kovetelmenyei

18. § A Rendelete 2. mellekleten lehatarolt Szigetfo, kozpont telepulesresz (a tovabbiakban:

Szigetfo) teruleten a hagvomanyosan kialakult beeplteshez illeszkedve, annak egvseget es

hangulatat nem megbontva lehet epltenl.

19. § (1) A Szigetfo teruleten oromfalas, az utcara jellemzeen merlSleges, vagy az oldalhatarral

parhuzarnos gerincu tetlSvel kialakitott uj epOiet utcai homlokzatanak szelessege legfeljebb 7 m,

az oldalkert fellSli oldalan letesithetlS nyitott tornaccal egyOtt legfeljebb 8,5 m lehet.

(2) Ha az epulet, epuletresz tetejenek gerince az utcaval parhuzarnos, akkor oromfal

a) az utcai homlokzaton,

b) a beepltett oldalhataron, es az attol rnert 3 m szeles savon belul

nem jelenhet meg,

(3) A Szigetfo teruleten az epulet tetejenek hajlasszoge nem lehet kisebb, mint 30 fok, es nem

lehet nagyobb, mint 45 fok, valamint

a) a tetlS hajlasszoge egy epuleten belul azonos keillegyen,

b) keresztmetszeteben ives tete, 2 dornboruan elterlS hajlasszogu tete nem alakithat6 ki,

c) a tornac savja es a fedett terasz felett alacsonyabb hajlasszogu esdcsendesltd keszulhet,

(4) A Szigetfo teruleten

a) a teto hejalasa sfk es kiselemes,

b) a falazat vakolt es festett, vagy meszelt felOieta,

c) a labazat tegla-, vagy festett, vagy klS,

d) a nyllaszaro fa

lehet.

(5) Az utcai homlokzaton

a) erkelv, terasz, loggia nem alaklthato ki,

b) a nyllasok nem keretezhetok a falazat anyagat61 eltero anyaggal,

c) garazskapu nem helyezheto el.

(6) A Szigetfo terOleten

a) a homlokzat szrne feher, vagy teHtetlen szfna,

b) a teta szfne az egetett cserep termeszetes szfne, a fOldszfnek es a szurke

lehet.
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20. § (1) Szigetfd teruleten a kerltes legfeljebb 40 em magas tamar labazattel, efolott fabol, vagy

fembOl alakithat6 ki, legalabb 50 %-ban attorten. A fa vagy fern reszt a felulet 20 %-an tamar
falszakasz, piller szakithatja meg.

(2) A kerltes szine

a) a falazott es fern reszeken feher, vagy telitetlen szinu,

b) a fab61 keszillt reszeken az epulet nyilaszar6ival azonos vagy barna, zold vagy szurkes szinu

lehet.

21. § (1) Szigetfo teruleten lizletfelirat osszes fellilete

a) a nem vedett epuleten a rendeltetesl egvseghez tartoz6 uteai homlokzat oromfal

nelklil szarnltott tamar falfeluletenek 20%-at, vagy az livegezett fellilet 30%-at,

b) kentesen, kapun osszesen az 1x2 m-t

nem haladhatja meg.

(2) Ha egy telken, vagy egy epuletben tobb vallalkozas mukodlk, akkor az lizletfelirat

a) kerltesen vagy kapun egy mas fale soroltan, azonos szelesseggel, legfeljebb O,5x2 m mereta

b) telken bellil egy db, egvsegesen kialakitott es legfeljebb 3 m magassagu szerkezetre szerelt

lehet.

(3) A SzigetfO teruleten a salat hlrdetdfetulet

a) epuleten a tamar homlokzati falfellilet 20%-at nem haladhatja meg,

b) kerltesen, kapun vagy telken bellil osszesen legfeliebb 1 db. lehet.

(4) A betOkbOl all6 lizletfelirat es salat hirdetdfelulet osszes fehiletenek szarnltasakor a felirat

befoglal6 meretet kell figyelembe venni.

(5) Szigetf6 teruleten klrakatszekrenv nem helyezheto el az uteai homlokzaton, a kerltesen, a

kapun, es a telken bellil onalloan.

(6) E szakaszban elrendeltek nem vonatkoznak a szallas jellegu epuletekre, a flirdore,

gy6gyflirdore es a sportletesltmenvekre.

9. A kertvaroslasjellegu terUletek telepUleskepi kovetelmenyei

22. § (1) A Rendelet 2. mellekleten lehatarolt kertvarosias jellegu terlileteken 35 foknal kisebb

hajlasszagu teto, a (2) bekezdesben foglaltak kivetelevel, nem alakithat6 ki.

(2) A kertvarosias jellegu terlileteken az (1) bekezdestc51 elterc5en laposteto vagy 35 foknal

alaesonyabb hajlasszagu tetc5 kialakitasa akkor lehetseges, ha

a) nines kialakult uteakep, vagy

b) az epulet ttimege es homlokzatai latvanytervvel es uteakeppel igazoltan illeszthetok a

kialakult utcakepbe.

(3) A kertvarosias jellegu teruleteken
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a) a homlokzat szine feher, vagy telitetlen szfnu,

b) a tete szine az egetett cserep termeszetes szine, a fOldszfnek es a szurke

lehet.

23. § A kertvarosias jellegu terUleten a kerltes legfeljebb 40 em magas labazattal, efolott attorten

alakfthat6 ki. Azattort reszt a fellilet 20%-antomor falszakasz,plller szakfthatja meg.

24. § (1) A kertvarosias jellegu teruleteken kerltesen uzletfelirat legfeljebb lxl m lehet.

(2) A kertvaroslas jellegu terUleteken sajat hirdetes

a) lak6telken nem helyezhet6 el,

b) vallalkozas telken

ba) kerltesen nem helyezhetOel,

bb) telken belli I onall6 tart6szerkezetre szerelten legfeljebb 3 m magassaggal, es 2 m

szelessegben helvezheto el, tobb sajat hirdet6felUlet eseten egvrnassal osszehangolt

klalekltassal.

10. GazdasagiterOlet telepOleskepi kovetelmenyei

25. § (1) A 2. mellekletben lehatarolt gazdasagiteruleten a tet6 nem lehet magasabb6 m-nel,

(2) GazdasagiterUleten el6tet6n nem alkalmazhat6 cserep hejalas.

(3) GazdasagiterUleten a homlokzatokon telitett, elenk szfnek legfeljebb az adott homlokzat 10

%-analkalmazhat6k.

26. § A gazdasagl terUleten a Raealmas Nagvkozseg Kepvisel6-testGletenek Racalrnas Epitesi

Szabalyzatar61 sz616 18/2005.(X.28.) onkorrnanvzatl rendeleteben (tovabblakban: RESZ)

meghatarozott, az epltessel osszefuggesben telepftend6 zoldfeluleteket a taji es termeszeti

adottsagoknak megfelel6, kozepes, vagy nagy lornbkoronat novel6 lombhullat6 fafajok

alkalmazasavalkell kialakftani.

27. §Gazdasagiteruleten a kerltes legfeliebb 30 em magas labazattal, efolott attorten alakfthat6 ki.

Azattort reszt a felulet 20 %-antomor falszakasz,piller szakfthatja meg.

28. § (1) A sajat hirdetofellilet

a) epOleten a tomor homlokzati falfelOletenek 10%-at, .

b) kerftesen, kapun az 1,5x4m-t

nem haladhatja meg.

(2) Keritesen, kapun estelken bellil telkenkent osszesen1 sajat hirdetofelulet helyezhet6 el.
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11. Az Odiiloes kertes teriiletek telepiileskepi koyetelmenyei

29 ..§A Rendelet 2. mellekletben lehatarolt Odul6 es kertes terlileteken az epuleteket, keriteseket es

zoldfeluleteket a taji- es terrneszeti kornvezethez iIIeszked6en, els6sorban termeszetes

epit6anyagok alkalrnazasaval, a kerteket keyes burkolattal kell kialakitani.

30. § (1) Az udlil6 es kertes terlileteken az oromfal szelessege 6 rn-nel, tornaccal egyOtt 8 rn-nel

szelesebb nem lehet,

(2) Az OdUl6 es kertes teruleteken a tet6 hajlasszoge

a} nem lehet kisebb, mint 38 fok, vagy nagyobb, mint 45 fok,

b} nem lehet egy epuleten belul elter6,

e} klveve a tornac savja es a fedett terasz felett, ahol alaesonyabb hajlasszogu eslScsendesit6

keszulhet.

(3) Az udUllS es kertes terUleteken a teton nyilaszar6, a tetlS sikjab61 kiemelked6 epuletresz a tete

hosszanak 1/s-en helyezhet6 el,

31. § (1) Az OdOllSes kertes terOleteken

a} az uteai kerlteseket fab61 vagy femblSl kell kialakitani, legalabb 50 %-ban attorten, legfeljebb

40 em magas labazattal, a nem uteai telekhatarokon a kerltes osszefuggden legfeljebb 6 m

hosszon lehet tornor, a fennmarad6 szakaszon dr6tfonatb61, vagy vadhal6b61 kell epfteni,

legfeljebb 30 em magas labazattal.

b} tarnfalak alkalmazasa kerOlendlS, szukseg eseten termeszetes anyagok felhasznalasaval kell

rnegepltenl.

32. §Az OdUllSes kertes terOleteken kerltesen Ozletfelirat legfeljebb lxl m lehet, sajat hirdetlSfelUlet

nem helyezhetlS el.

12. Dunapart es tiiji teriilet telepOleskepi koyetelmenyei

33. § (1) A Rendelet 2. mellekletben lehatarolt Dunapart es taji teruletek jellemz6en beepitesre

nem mint terOletek, ahol tajba iIIeszkedlS epitmeny helyezhetlS el.

(2) A Dunapart es taji teruleteken epOlet es 3 m-nel magasabb epitmeny eseteben az illeszkedest

IcHvanyterv segitsegevel vizsgalni es igazolni kell.

(3) A tajba iIIesztes eszkoze lehet az epitmenyeket takar6, a termeszeti adottsagoknak

megfelellS, a taji es termeszeti adottsagoknak megfelel6, kozepes, vagy nagy lombkoronat

novellS lombhullat6 fafajokb61 es egyeb honos novenyekbOl kialakitott novenysav.

(4) A RESZ-ben meghatarozott, az epitessel osszefUggesben telepitend6 zoldfelOleteket is a (2)

bekezdesben meghatarozott m6don kell kialakitani.

(5) A Dunapart es taji teruleteken laposteto jarhato, uveg vagy z61dtetokent, vagy femlemez

fedessel alakithat6 ki.

(6) A Dunapart es taji teruleteken a homlokzatokon muanyag, termeszetes anyagok muanyag

utanzatai, muanyag nyilaszarok nem alkalmazhatok.
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(7) Az epltmenveken elenk, telitett szinek nem alkalmazhat6k.

34. §A tajteruleten kerlteskent csakdr6tfonatos kerltes, vadvedelrni hal6, allattartas eseten karam

epfthetd,

35. § A Dunapart es taji teruleteken bemutat6 es utbaigazlto informacios tablak, feliratok onall6

tartoszerkezetet termeszetes anyagb61kell kialakitani.

13. Az egyessajatos eprtmenyek, mutargyak elhelyezese, es egyeb muszaki berendezesekre

vonatkoz6 telepOleskepi kovetelmenyek

36. § (1) Klfrnaberendezesek kUlteri egvsegei, parapetkonvektor, szerelt kemeny es mas rmlszakl es

merdberendezesek epulet utcai homlokzatara, kerltes utcai oldalara nem helvezhetek, kiveve

a) a napenergia-hasznosit6berendezest, ,

b) a bankautomata.

(2) A napenergia-hasznosit6 berendezes

a) epilleten annak tetejen, a tetlSsikkalparhuzarnosanhelyezheto el,

b) nem helyezhetlSel kerltesen es azellSkertben.

37. § Az elektronikus hlrkozles onall6 mutargval, valamint a homogen szerkezetf oszlopt61

kUlonbozofelszini energlaellatasi epftmenvek szamara:

a) elsdsorban alkalmas teri.iletek a Racalmas telepulesszerkezetl terve szerinti gazdasagi es

mezdgazdasaglterUletek, valamint a kozlekedeslterUletek kulteruletre eslSreszel,

b) nem alkalmasa belterUiet.

38. § A kozrmlvekhez kapcsol6d6 berendezeseket, epftmenveket a telepuleskepi rnegjelenesre

tekintettel kell kialakitani eselhelyezni.

14. Sajat hirdet6felOletre, cegerre esa telephelyre utal6 informaci6s tablara vonatkoz6

telepOleskepi kovetelmenyek

39. § (1) Eplileten, keritesen elhelyezett Uzletfelirat, sajat hirdetofelUlet meretet, szinet es

elhelyezeset az utcai homlokzaton a teljes homlokzattal egyUtt, egy egysegkent kell kialakitani

ugy, hogy az szervesen iIIeszkedjen a megh~vovagy tervezett epUiet vizszintes es fUgglSleges

homlokzati tagolasahoz, a nyilaszar6k kiosztasahoz, azok ritmusahoz ugy, hogy egyCittesen

osszhangban legyen az epUlet epiteszeti reszletkepzesevel, szinezesevel, epiteszeti

hangsulyaival.EpUlettagozata hirdetlSfelUlettel nem takarhat6 el.

(2) Az Uzletfelirat, sajat hirdetofelUlet megvilagitasat szolgal6 villamosenergia-vezetekek csak

berendezesen belUI es rejtetten alakithat6k ki, a homlokzat falan kivUI kabelcsatornaban sem

vezethetok. Utalagoselhelyezesnela felszereles utan a homlokzatot helyre kell allitani.

(3) Az uzletfelirat, sajat hirdetofelUlet nem lehet molino jellegu, lagyanyagra nyomtatott.

(4) Az Uzletfeliratot, sajat hirdetofelUletet a tevekenyseg megszuneset k6veto 60 napon belUl el

kell bontani, az erintett epUlet- vagy keritesreszt helyre kell allitani.
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40. § (1) A kozteruletl homlokzatok falfelOletein, az elokertek keritesein es az eldkertben

kirakatszekrenv nem helvezheto el.

(2) A klrakatszekrenv feluletkepzesenel azepuletek nvflaszarolnak szfnealkalrnazhato.

41. § Telephelyre utalo lnformaclos tablat kozteruleten lehet elhelyezni, rnerete legfeljebb 2 m2

lehet, tartoszerkezete I, vagy 2 fern kor keresztmetszetU rud, a kornvezettdl fuggden zoldre,

vagy barnara szfnezve.Ha50 m tavolsagon beliil tobb telephelyre utalo lnformaclos tablara van

szukseg, akkor azokat 1 tartoszerkezetre, vagy azonosmegjelenesu tobb sorolt tartoszerkezetre

kell elhelyezni ugy, hogy a tablak szelessegl es rnagassagi merete azonos legyen. A telephelyre

utalo informaclos tabla es tartoszerkezete egyOttesennem lehet magasabb,mint 2,5 m.

15. Reklamok es reklamhordoz6k elhelyezese, es a kialakrtas szabalyai

42. § (1) Racalmasteruleten reklarnot, a reklarn sajatos esetet ide nem szamltva,es reklamhordozot

csak:

1. kioszkon,

2. onkormanvzatl hlrdetdtablan

szabadelhelyezni.

(2) Nem helyezheto el reklam es reklarnhordozo utasvaron, korlatokon es kerlteseken, padokon,

szemetgyujtokon, park, jatszoter epltrnenveln, a kozossegi kozlekedes tajekozato tablain,

jegvkiado autornatan, vezetektarto- es kozvilagftasi oszlopokon, a kozmu-mutargyak felszfn

feletti berendezeseln, hidakon, tamfalakon, lepcsokon es az (1) bekezdes eseteit kiveve

semmilyen olyan kozteriileten elhelyezett targyon, melynek rendeltetesehez az hozza nem

tartozik, valamint nem helyezheto el novenyzethez,fahoz rogzftve sem.

(3) Kioszkonelhelyezett reklam terulete a tomor feliileteknek, ide nem szamftvaaz ajt6kat es az

ablakokra szerelt szerkezeteket, legfeljebb fele lehet.

43. § (1) A reklam sajatos esetenek kell tekinteni a telepules szempontjabol jelentos valamely

esemenyrol tajekoztato reklamot.

(2) A telepiiles szempontjab61 jelentos valamely esemenyrol vale tajekoztatas erdekeben

szukseges reklam, reklamhordoz6, reklamhordozot tarto berendezes, evente osszesen 12

naptari het idoszakra lehet kihelyezni.

44. § A hasznalaton kfvuli, vagy telepuleskepet ront6 muszaki allapotu reklamhordoz6t es

reklamhordoz6 epitmenyt el kell bontani, a kornyezetet helyre kell allitani.

16. KioszktelepLileskepi kovetelmenyei

45. § (1) Kioszkcsak szerelt jelleggel epitheto ugy, hogy szerkezete a sz~rkezetielemek karosodasa

nelkOIelbonthat6, masherfelallfthat6 legyen.

(2) Kioszkot legalabb 30 fokos tetovel kell fedni.

(3) A kioszk tamar falfelOletei nem keszulhetnek vakolt teglab61, betonb61, rankfab61,

falemezbol, kobOl.
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(4) A kioszk szine a kornyez6 epuletek nyilaszar6inak, fa kerfteseinek szlnehez alkalmazkod6 vagy

feher, zold, vagy szurkes lehet ..

(5) Egymast61 50 m tavolsagnal kozelebb felallltott kioszkok tetdhajlasszoge, szlnezese azonos

legyen.

(6) Kioszkot a ternplomtol legalabb 10 m tavolsagra es ugy kell felallltani, hogy a templom, vagy

lakohaz homlokzatat a homlokzatra mer61egesnezetbOlne takarja el.

(7) Kioszkot a kereskedelmi tevekenvseg rnegszuneset kovet6 60 napon belli! el kell bontani, az

altala elfoglalt terepfelszint helyre kell allitani.

IV. Fejezet

TELEPOLtSKtp-vtOELEM tRVtNYESITESI ESZKaZEI

17. TelepOleskep-vedelmi tajekoztatas esszakmai konzultaci6

46. § (1) A telepuleskepl kovetelmenvek ervenvesulesenek erdekeben kerelernre a Polgarrnester

szakmaikonzultaci6t biztosit.

(2) A szakmaikonzultaclo lefolytathat6 irasban esszernelvesen.

(3) A kerelmet papfr alapon kell benvujtanl Racalmasvaros Polgarrnesterenekcimezve.

(4) Javaslatok kialakltasahoz szukseges, hogy a kerelmezo mellekelje a konzultacio targyat

kepez6epites terveit es a kcmvezetrdl keszttett fotodokurnentaclot, melyeket

a) szemelveskonzultaclo kereseeseten papiron,

b) Irasbeli konzultaclo kerese eseten papiron, vagy pdf., MSWord es kep formatumu fajlokat

tartalmaz6 elektronikus adathordoz6n, vagy e-mailben

kell benyujtani.

18. TelepOleskepivelemenyezesi eljaras

47. § (1) Az epltesl tevekenvsegek engedelvezes!eljarasat megel6z6en telepuleskepi velernenvezesi

eljarast kelliefolytatni.

(2) A Polgarrnestera velernenvet a foepitesz szakmaiallaspontjara alapozza.

(3) A velemenvezesleljaras soran a telepitessel kapcsolatbanvizsgalni kell, hogy:

a) azepulet elhelvezesemegfelel-e a kornvezetbe illeszkedeskovetelmenvenek,

b) megfeleloen veszi-e figyelembe a kialakult, illetve atalakul6 szomszedostelkek beepitesbol

ad6d6 adottsagait, rendeltetesszeru hasznalatanakes fejlesztesenek lehetosegeit,

c) nem korlatozza-e indokolatlan mertekben a szomszedos ingatlanok benapozelsat, azok

beepithet6seget, iJIetvea szomszedosepitmenyek atalakitasat,

d) tbbb epitesi utemben megval6sul6 uj beepites, illetve meglev6 epitmenyek bovitese eseten

da) biztositott leszvagy marad-e az eloirasoknak es az illeszkedesikbvetelmenyeknek megfelelo

tovabbi fejlesztes, b6vites megval6sithat6saga,
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db) a beepltes javasolt sorrendje [uternezese) megfelel-e a rendezett telepuleskeppel

kapcsolatos kovetelmenveknek.

(4) A velemenvezesi eljaras soran az epulet homlokzatanak es tetdzetenek klalakltasaval

kapcsolatban vizsgalni kell, hogy

a) azok eptteszetl rnegoldasal megfelelcen iIIeszkednek-e a kialakult, illetve a tetepulesrendezes!

eszkoz szerint atalakulo epltett kornvezethez,

b) a terv javaslatot ad-e a rendeltetessel osszefuggo reklam- es informaclos berendezesek

elhelvezesere es kialakltasara,

c) a terv varoskepi szempontb61 kedvezo rnegoldast ad-e az epulet gepeszeti es egveb

berendezesl tartozekai elhelvezesere tovabba, hogy

d) a tete kialakltasa, kulonos tekintettel a hajlasszogre es esetleges tetdfelepltmenvelre,

rnegfeleloen illeszkedik-e a kornvezet adottsagaihoz.

19. Teleptlleskepl bejelentesl eljaras

48. § (1) A telepuleskepi kovetelmenvek ervenvesulese erdekeben a Rendelet 3. rnellekletben

felsorolt epltesl engedelv nelkiil, bejelentessel vegezheto epltesi tevekenvsegeket az

onkorrnanvzatnal be kell jelenteni.

(2) A telepuleskepi bejelentesi eljaras a kerelmezo altai a Polgarrnesterhez benvujtott -

paplralapu - bejelentesre indul. A beielenteshez paplralapu dokumentaciot kell rnellekelnl.

20. Telepuleskepl kotelezesi eljaras telepiileskep-vedelmi birsag

49. § A telepuleskep-vedalml bfrsag osszeget a Rendelet 4. mellekletet figyelembe veve kell

megallapitani.

V. Fejezet

ONKORMANYZATI TAMOGATASI ESOSZTONZO RENDSZER

21. A telepuleskep fenntartasanak es megujitasanak tamogatasl rendszere

50. § (1) A telepuleskep jellegenek, sajatos karakterenek megorzese celjab61 az onkormanyzat

tamogatast biztosithat.

(2) A tamogatas anyagi fedezetere RacalmasVaros Onkormanyzat penziigyi alapot hozhat letre.

(3) A tamogatas nyujtasanak reszletes szabalyair61 Racalmas Varos Onkormanyzata kiilon

rendelkezik.

VI. Fejezet

ZARD RENDELKEZESEK

51. § A rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.
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52. § (1) Hatalyat veszti a RESZ6. § (2) d) pontja es (3) d) pontja, a 7.§ (1) bekezdesben ,,Azovezet
max. 4,5m es 5,Omepltmenvrnagassaguepuletel eseteben csak F (foldszintes), vagy F+ teteter

beeptteses epuletek epfthetok, ahol a terdfal rnagassaga max. 1,2 m lehet" szovegresz, a 9.§ (1)

bekezdesben "az ovezet epuleteln terdfal nem epftheto" szovegresz,a 14.§ (1) bekezdesben a

"Mezogazdasagi terUleten csak tajbaillo, magas tetes, min.30o maximum 450 tetlShajlasszogu

epulet leteslthete. EpUletcsoportnal (egy telken kettd vagy tobb epulet egvrnas kozeleben)

azonos tetlSkialakftast kell alkalmazni" szovegresz, a 14. § (6) bekezdes d) pontja, a 16.§ (7), (S),

(13) es (14) bekezdes, a 16. § (15) bekezdesben a "A mar 90%-ban beepult utcak eseteben az

epiteszetl jellemzlSket tovabbra is alkaimazni kell (pl. tetlSforma, gerincmagassag,

epuletszelesseg,eldkert-, hatsokert ritmusa stb.)" szovegresz,a 16. § (16) bekezdesbena "A helyi

ertekvedetml terOleten a kerltes 50-70%-ban attort, fabetetes klS-,tegla vagy vakolt kivitelU, a

nem helyi ertekvedelmi terOleten 30-50%-ban attort kiviteIU lehet. KOlonleges

intezmenvteruleten es iidlillSteriileten a kerltes magassaga max. 1,5 m lehet, 30-50%-ban attort

kivitelU, termeszetes anyagu (klS, fa stb.), vagy ellS sovenv lehet." szovegresz, a 16. § (20)

bekezdesben, telepulesen 1,8 m-nel magasabbtamfal csaknovenvzettel takartan" szovegresz,a

17.§ (1) bekezdes 1.4. es 1.7. pontjai, a 17. § (2) bekezdes 2.1. es a 2.2 pontjai es a 17. § (3)

bekezdes,a lS.§ (4) bekezdes4.5 pontja, a 20.§ (3), (4), (5) bekezdes,a 26. § (S)es (9) bekezdes,

a 29. § (1) bekezdes2. es 3. pontja, a 29. § (6) bekezdes4. pontban "Az epOletek max. l,5m

feltoltesre epUlhetnek, amely nem lehet szigetszerukialakitasu" szovegresz,a 29. § (6) bekezdes

5. es 9. pontja, a 29. § (S) bekezdes2. es 5:pontja, a 29. § (S) bekezdesS.c) alpontja, a 29. § (9)

bekezdes 7. pontban "az attortseg merteke min. 30%" szovegresz,a 29. § (9) bekezdes S. es 9.

pontja, a 29. § (10) bekezdes3. pontja, a 29. § (10) bekezdes7. pontjaban "az attortseg merteke

min. 30% lehet" szovegreszes a "melyet novenyzettel kell befuttatni, vagy sovenysorral takarni

kell" szovegresz,a 29. § (10) bekezdes S. pontja, a 29. § (11) bekezdes2. pontja, a 29. § (11)

bekezdes6. pontban "az attortseg merteke min. 30% lehet" szovegresz,az 5. melleklet dmeben

az "epiiletek" szovegresz, es a "Helyi vedelemre javasolt epiiletek aldm, az aldm alatt az

"epOletek, hrsz: 202/1,211,225,229,256,276,313,363,370,384,517/2, 573" szovegresz,a

12. melleklet tablazataiban az epOletre vonatkoz6an a tetlSformara, a gerincvonalra, a tetlS

hajlasszogere, es az epUlet szelessegerevonatkoz6 elofrasok, a homlokzatra vonatkoz6 osszes

ellSiras, a mellekepiiletre vonatkoz6an az "anyagok" elc5iras,a kerites anyagara es a kapu

kialakftasara vonatkoz6 elc5fras,esaz egyeb elc5frasok.

(2) Hatalyat veszti a RacalmasVaros Onkormanyzata Kepviselc5-testOletenekRacalmas 053/9

hrsz.helyi epftesi szabalyzatar61sz61613/2016. (VI. 8.) onkormanyzati rendelet 4. § "az attortseg

merteke min. 30%" szovegreszes az5. §.

Zaradek:

A rendelet 2018. marcius 28-an kihirdetve.

~~a
jegyzc5

Racalmas,2018. marcius 27.

SL-,
Schrick Istvan

polgarmester

1 I,·

'. _"
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1. melleklet a 8/2018. {III.28.} onkormanvzat! rende/ethez

HELYIV~DETT~POLETEKJEGYZ~KE

~ B Ir 0r-

~. ~pftmeny neve hrsz I\-fm ~edett resz

tl. plebania 1202/3 ISzentharomsag ter 13. jegesz epulet

~. ~irmer haz ~41 Kiss E. u. 32. utcai homlokzat es tornac, a

omeg a tornac hosszaban

4. Steiner haz ~47 Kiss E. u. 36. oromzat formaja, nyflaszar6ja,

~akolatarchitekturaja, az epulet

omege

~. Katolikus Kor 297 ~zentharomsag ter 11/1 ~gesz epulet tomege, utcai

homlokzat, nyflaszar6k

p. lakohaz 1363 Kiss Ern{Su. 43. utcai homlokzat es torneg,

~ornac

~. Rosensweig Izidor haza 1370 Kossuth L. u. 32. jegeszepulet es kapu, a

hats6kert fele b{Svfthet{S

~. trajhaz 1440 lvessz{Skoz jegeszepulet

~. halaszhaz es verem f444 Bajcsy-Zsilinszky u. 34. egesz epulet es verem,

homlokzatkepzes

10. Bekesi Pal nyaral6ja 1448 Bajcsy-Zs. u. 56. ~gesz epiilet
,

~1. Evangellkus-reformatus Bay ter az epulet tornege, homlokzatai,

emplom
~zechenyi ter

szfnezese

~2. ~igany palota ~73 Beke koz 19. homlokzat, tomeg

3. lakohaz ~18 Bajcsy-Zsilinszky 7. utcai homlokzat,

~akolatarchitektura, tornac, a

orneg a tornac hosszaban

~4. regl patika 628 Kossuth L. u. 17. az eptllet tornege, utcai

homlokzata

~5. .alrnahaz", volt 1652 ISzentharomsag ter 1. jegesz epulet, kiemelten a

cukraszda ornege, utcai homlokzat

minden eleme

~6. Trafik' 690 Fa ter egesz epulet
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~7. ~ankovich kapolna 11576/1 Ia nagy temetlS teruleten !egesz epUlet

~8. Pajzs csalad stremteke 11576/1 Ia nagy temetlS teruleten legesz epitmeny

~9. egi vasutallomas ~O/6 Gesztenye sor pgesz epulet

~O. ,uj" vasutallomas ~89/3 [Allomas u. !egesz epUlet
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2. melleklet a 8/2018. (11/.28.)onkarmanyzati rendelethez

TELEPOLESKEPISZEMPONTB6L MEGHATAROz6 TEROLETEKLEHATAROLAsA

_ Ofalu

SZigetfo, kozpont

_ Kertvarosias jeliegO terOletek

_ Gazdasagi terOletek

OdOl6- as kertes terOletek

Ounapart as tap terOiet

_ MOemlek telke (tajakoztat6 elem)
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3. mellekle: a 8/2018. {111.28.}onkarmcmyzati rendelethez

Bejelentessel vegezheto epftesi tevekenysegek

1. Epitmeny tetejenek atalakitasa, felujitasa, helyreallitasa, korszenisitese, ha a tete)

hajlasszoge, a tetohejalas anyaga, szine, vagy az ablakok elrendezese megvaltozik.

2. Meglevo epitmeny ut6lagos hoszigetelese, homlokzati nyilaszaro csereje, a
homlokzatfeliilet szinezese, a homlokzat feliiletkepzesenek megvaltoztatasa.

3. Az epulet homlokzatahoz illesztett eloteto, vedoteto, emyoszerkezet epitese, meglevo

felujitasa, helyreallitasa, atalakitasa, korszenisitese, bovitese, megvaltoztatasa,

4. Epuletben az onallo rendeltetesi egysegek szamanak valtoztatasa.

5. A 14. pont e) alpontjaban es a 29. pontban foglaltak figyelembevetelevel a kereskedelmi,

vendeglato rendeltetesu epiilet epitese, bovitese, amelynek merete az epitesi tevekenyseg utan

sem haladja meg a nett6 20,0 m2 alapteriiletet.

6. 30 napnal tovabb fennallo iizletfe1irat, sajat hirdetofeliilet kialakitasa.

7. Reklam, reklamhordozo elhelyezese, meglevo fehijitasa, helyreallitasa, atalakitasa,

megvaltoztatasa.

8. Szobor, emlekmti, kereszt, emlekjel epitese, elhelyezese, ha annak a talapzataval egyiitt

mert magassaga nem haladja meg a 6,0 m-t.

9. Emlekfal epitese, amelynek talapzataval egyiitt mert magassaga nem haladja meg a 3,0

m-t.

. 10. A telekhatar menten 3,0 meteres savban:

10.1. A telek termeszetes terepszintjenek epftesi tevekenyseggel osszefiiggo, 1,0 m-nel nem

nagyobb mertekti, vegleges jellegii megvaltoztatasa,

10.2. Tamfal epitese, bovitese, meglevo fe1ujitasa, helyrerulitasa, atalakitasa,

korszerusitese, megvaltoztatasa, amelynek merete az epitesi tevekenyseggel nem haladja meg

a rendezett also terepszinttol szamitott 1,5 m magassagot.

11. A telek kozteriilet feloli hataran kerites, epitese, meglevo felujitasa, helyreallitasa,

atalakitasa, korszerusitese, bovitese.

12. Telken beliili kozmii becsatlakozasi es -p6tlo miitargy epltese, ha annak barmely iranyU

merete meghaladja a 3,0 metert.
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4. melleklet a 8/2018. {111.28.}onkormanyzot! rende/ethez

A telepUieskepi birsag kiszabhat6 legnagyobb osszege

A B

1. telepuleskepi blrsag kiszabasanak alapja kiszabhat6

bfrsag

legnagyobb

osszege

2. vedett, vagy karakterhordoz6 epltrnenv karosltasa, elbontasa, 1.0oo.000,-Ft

megsemmlsltese

3. vedett, vagy karakterhordoz6 epltmenyhez annak megjeleneset 5oo.000,-Ft

zavar6, vagy az oroksegvedelml ertek csokkeneset okoz6 m6don

epuletresz, utcal hornlokzatahoz epuletdlsz, vakolat, stb.

hczzaepltese, sajat hlrdetdfeluletet, klrakatszekrenvt elhelvezese, tetc5

atalakltasa

4. az epitmeny rntlszakl allapota, es emiatt telepuleskepl megjelenese 5oo.000,-Ft

nem megfelelc5, vagv a mOszaki allapot eplteszetl erteket veszelveztet

5. vedett, vagy karakterhordoz6 epuleten a nyilaszar6k eredetitc51 elterc5 nyilasza rokent

anyagu, osztasu nyilaszar6 csereje 150.000 Ft

6. vedett, vagy karakterhordoz6 epulet utcai hornlokzatan hc5szigeteles 500.000 Ft

kialakltasa, ha a homlokzaton vakolatdisz, tagozat, teglaburkolat kerul

eltakarasra, vagy megsernmlsltesre

7. az uj vagy felujitott nem vedett epulet, epttmenv rnegjelenese, 500.000,-Ft

tomege, anvaghasznalata, szlnezese nem felel meg a telepuleskepl

kovetelmenveknek

8. az epitessel osszefuggesben a zoldfelUletek kialakltasa, parkol6k 200.000,- Ft

fasitasa, novenvzettelepites nem val6sult meg, nem megfelelc5,

blanvos, vagy az elpusztult novenvzet potlasa nem torrent meg;

9. a reklarnhordozo, vagy mOszaki berendezes elhelvezese, kialakltasa 100.000,- Ft

nem felel meg a telepuleskepi kovetelmenveknek

10. A telepuleskepet ront6 sajat hirdetc5felUletek elhelvezese, ha azok minden

merete, anyaga, megjelenese, elhelyezkedese nem felel meg a megkezdett fel

telepUleskepi ktivetelmenyeknek m2 felUlet utan

50.000,-Ft, de

legfeljebb

500.000,-Ft

11. bejelentes elmulasztasa, ha egyebkent a bejelentesre ktitelezett 20.000 Ft

tevekenyseg megfelel a ktivetelmenyeknek

20


