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2112015. (xII. 4.) önkormányzati rendelete

a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról

Zfutka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptorvénye 32. c1kk
(1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXxx. törvény 13.$ (i) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáwa és az
épített környezet alakitásiről és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. $ (ó)
bekezdés 3. és 7 . pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya és célja

1.s (1) E rendelet hatáIyaZánkaközség közigazgatá3i területére terjed ki. A rendelet személyi
hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi szemólyiséggel nem
rendelkező szewezetre, aki/amely Zánka község közigazgatási területén jogszabályban
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységet végez, vagy azza| összefiiggő
építé szeti -m uszakt tervdokum entáci ót készit.
(2) E rendelet céI1a Zánka község településképi védelme, ennek érdekében a településkép
megőrzésére és formálására vonatkozó szempontok megltatározása, az építési
tevékenységekkel összefiiggő, de más jogszabályban nem szabályozott szakmai szempontok
megfatározása, valamint az eze)<kel összefiiggő helyi eljárási szabályok rögzítése.

2. Teleptilésképi véleményezési eljárás lefolytatása

2.s (1) A településképi véleményezési eljárás akérelmező á|tal a polgármesterhez benyújtott
1 db papíralapú tervdokumentáció és kérelem benyújtásával indul, mely tartalmazza aZ

építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhely (továbbiakban: Éron;
azorcsítőját A kérelmező a kérelem benyujtásáig a véleményezetdő építészeti-műszaki
tervdokumentációt elektronikus formában feltölti aZ ETDR rendszerbe, és ,'Előzetes
szakhatósági és egyéb szervi megkeresést'' kezdeményez Zánka község Polgármesterének
településképi vélemény megkérése célj ából.
(2) A kérelmet arendelet 1. mellékletében megltatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(3) A településkepi véleményben a polgármester a tewezett építési tevékenységet
engedé1yezésre

a) javasolja,
b) feltétellel javasolja, illetve
c) nem javasolja.

(4) A kiadott véleményekről és dokumentumokról a polgármester nyilvántartást vezet és azokat
10 évig megőrzí.
(5) A benyújtandó dokumentáciő tartalmát, a polgármester véleményezésének a módját és a
vélemény szükséges 1artalmát, valamint a jogorvoslati lehetőséget kÍilön jogszabály
szabá7yozza.
(6) A foépítész atelepülésképi véleményezési eljárás megindítása előtt egyeztetési, lehetőséget
biztosít amegbízőnak és a tervezőnek.

3. Település kép i véleménye zési e|jár ás részletes szemp ontj ai

3.$ (1) A polgármester településképi véleményezési eljárás keretében településképi
véleményezési eljárást folytat le a települési főépítész szakmai közreműködésével, a
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településen minden építési-' összevont- és fennmaradási építéshatósági etgedéIyezési eljárást
megelőzően, amelyekhez számára a vonatkoző jogszabály hatáskört biztosít. A polgármesteri
vélemény az epítésl munkák építési-műszaki terveire vonatkozőan, a települési főépitész
szakmai állásfog1alásán alapul.
(2) 

^ 
településképi vélemény kialakítása során a település és a helyszín épített és természeti

környezetónek adottsága1hoz, jellegzetességeihez és értékeihez valő harmonikus illeszkedést
kell megvizsgálni a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak mellett aZ alábbi
szempontokat is figyelembe véve:
a) A településképi véleményezési eIjárás során vizsgálni kell, hogy az épitészeti-műszaki
tervdokumentáció
aa) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,
ab) figyelembe veszi-e a beépítési előírásban szereplő további - a település építészeti
illeszkedésre vonatkozó javaslatokat, illetve hogy
ac) a településrendezési eszkoz irányadó szabályozásátőI, valamint a b) pont szerinti
javaslatoktól eltérő megoldás azol<kal egyenértékű Vagy kedvezőbb beépítést, illetve
településképi megj elenést eredményez- e.

b) A telepítéssel kapcsolatbanvizsgáIni kell, hogy
ba) a beépítés módja - az (2) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl - megfelel-e a környezetbe
illeszkedós követelményének,
bb) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait,
rendeltetés szerú haszná|atának és fejlesztésének lehetőségeit,
bc) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását illetve
építmények kilátását,
bd) több építési ütemben megvalósuló új beópítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén
biztosított lesz-e vagy marad-e az e|őirásoknak és az í||eszkedési követelményeknek megfelelő
további fej lesztés, bővítés megvaló síth atősága,
be) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén
a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos
követelményeknek.
c) Az a|apr qzi elrendezé s s el kap cs o 1 atb an v izs gálni kel 1, ho gy
ca) a foldszinti alaprajz _ a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefiiggő használat
sajátosságaiból eredően _ nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a
sz om sz édo s ingatl anok rendeltetés sz eni használatát,
cb) az alaprajzímegoldások nem eredményezlk-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak
településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését'
cc) a közhasználatra átadott és közterületről látható telekrészeken a burkolatok, mútárgyak,
koztárgyak,növényzet' díszkivilágítás és hirdető-berendezések kialakításának megoldásai nem
eredménye znek-e településképi szempontból kedvezőtlen megj elen{sét.
d) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításávalkapcsolatban vizsgálni kell, hogy

da) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a
településrendezési eszkóz szerint átalakuló épített komyezethez,
db) a homlokzatot tagolása, anyaghasznáIata és színezése' a nflászárők kiosztása, atánya
összhangban van-e az éptú,et rendeltetésével és haszná|atának sajátosságaival, valamint
illeszkedik e környezetébe,
dc) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefiiggő reklám- és információs berendezések
elhelyezésére és kialakításár a,

dd) a terv településkepi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az epúlet gépészeti és

e gyéb b erend ez és eí, lartozékai elhe|y ezés ére, to vább á ho gy
de) a tetőzet kialakítása - ktilönösen hajlásszőge és esetleges tetőfelépítményei - megfelelően
illeszkednek-e a domináns környe zet adottságaihoz.
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e) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell' hogy
ea) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint a|aprajzi kialakítása, illetve ebből eredő
használata
eb) korlátozza-e aköZuti közlekedést és annak biztonságát,
ec) korlátozza-,7l|etvezavatja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak bíztonságát,
ed) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit,
mutárgyatt' valamint növényzetét, illetve ebből eredően
ee) a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váIő _ akőzteriletet érintő -
beavatkozásokra,
eÍ) az esetleg a közterület folé benyuló építményrészek, illetve szetkezetek és berendezések
milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a
tel epítendő fáW a, fasorokra.

4. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre

4.$ (1)Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a törvényben vagy kormányrendeletben
meghatár ozott építési engedélyhe Z nem kötött építési tevékenységek közül :

a) Közterületről láthatő ilj, vagy meglévő építmény (épület, melléképület, fedett kerti
építmények, kerítés, reklámhordozó stb.) létesítése, átalakitása, újjáépítése, felújítása,
helyreállítása, korszeriísítése' elbontása, továbbá: épület homlokzatáútoz illesáett, vagy
szabadon álló előtető, védőtető, ernyőszerkezet épitése, meglévő felújítása, átalakitása,
bővítése, homlokzatszínezés, homlokzatburkolás, utólagos hőszigetelés, nyilászárő-csere'
tetőhéjazat anyagának és színének megváItoztatása, nem építési engedély köteles kémény
építése, mellvédek megváltoztatása, ezet<re takaró felületek utólagos kihelyezése esetén.
b) Az épületben meglévő önálló rendeltetési egységek számának vagy rendeltetésének
me gv áIto ztatás a es etén.
c) Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület, építmény (fogyasztó teraszok burkolása és
fedése is), árnyékoló építése, bővítése mérettő, anyaghasznáIattőI fi.iggetlenül.
d) Nem emberi arrőzkodásra szolgáló építmény építése, mérettől fiiggetlenül.
e) Reklámtartó építmény építése, reklámberendezések, reklámhordozők, cégérek elhelyezése,
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakitása, korszeriísítése, bővítése, megváItoztatása
mérettől fiiggetlenül, közterületen és magánterületen, épületre, építményre szerelve, vagy attól
fiiggetlenül, beleértve továbbá az epitményre vagy attól ktilönállőan telepített reklámozó
árubemutatókat is (p1. kiállított medence, faház, kerti építm&y, jármíi, kfuzőmuvészeti
alkotások, stb.)
f) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjelelhelyezése, emlékfal, park, játszőtér, sportpálya építése,
temetőben sírbolt, urnafiilke építése.
g) Megfelelőség igazolással, jőváhagyott műszaki specifikációval rendelkező
építményszerkezetű, tömegtartózkodás cél1ár a nem szolgálő, v agy 1 8 0 napig fennálló
ga) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztatő,
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
gb) kiállítási vagy elsősegélyt nyujtó epitmény,
gc) levegővel felfujt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
gd) ideiglenes fedett lovarda építése.
h) Növénytermesztésre szolgáló úvegltáz, foliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, meglá|toztatása, melynek alapterülete meghaladja
ha) beépítéSre nem szánt területen a 100 m2-t,
hb) beépítésre szánt területen a20 m2-t.



Zfutka Közs ég onkormányzata
Képviselő-testülete

i) A 6'0 m vagy anná| kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb terfogatu siló,
ömlesztettanyag-tárolő, nem veszélyes folyadékok tárolója' nem veszélyes anyagot tarta|maző,
nyomástartó edénynek nem minősülő, fold feletti vagy alatti tartáIy, tárolő elhelyezéséhez
szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreál|itása, átalakitása, korszerűsítése,
bővítése.
j) A bruttó 50,0 m3-né1nem nagyobb térfogatú vaw a 1,5 m-nélnem mélyebb magánhasztá|atu
kerttvíz-' fiirdőmedence' kerti tó építése.
k) Telek batára mentén és attól lm széles sávbon belül a természetes terepszint 1'0 m vagy
annál nagyobb mértékű végleges j ellegrí megv áútoztatása.
l) Utcai kerítés és 1m-nél nem magasabb utcával határos támfal építése' kerti építmény,
háztartási célú kemence, hús fiistölő létesítése.
m) Mobil illemhely, mobil mosdó' mobil zlthanyoző elhelyezése, ámyékszék építése, meglévő
felújítása, helyreállítá sa, átalakitása' korszeriÍsítése' bővítése.
n) Közterületről látható módon elhelyezett riapenergia-kollektor, sze||őző-, klíma-,
riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, elektronikus hírközlési építmény, arr- és
pénzautomata, kerékpártartő, elhelyezése, építményen vagy attől fiiggetlen megoldással.
o) Építménynek minősülő szelektív és báztartási célú hulladékgffitő és tároló, sorompó,
ámyékoló elhelyezése.
p) Utas váró fiilke építése.
r) Nem építési engedély köteles pince építése.
(2) Településképi bejelentési eljárás lefoiyatása alapján végezhetőek a jogerős építési
engedélytől eltérően megvalósulő _ az eltérést illetően egyébként építési hatósági engedélyhez
nem kötött, a közterületről láthatő, azutcaképet befolyásoló építési munkák is.

5. A településképi bejelentési eljárási szabályai

5.$ (1) A településképi bejelentési eljárás lefolyatása és az építészeti-múszaki dokumentáció
értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavatő, az
epített és természeti kömyezethez illeszkedő, és annak előnyösebb megjelenését segítő
megoldási szempontokat kell érvényesíteni az alábbiak szerint:
a) megfelelően illeszkedik_e atervezett megoldás léptékében, arátyalban a kialakult
településszerkezetbe és utcaképbe,
b) nem zavarja-e a környezetében levő utcák, terek, épületek, építmények,használhatőságát,
c) a tervezett megoldás megfelel-e a község szabáIyozási tervének és helyi építési szabályzata
előírásainak,
d) a reklám, vaEY hirdető-berendezés mérete, nagysága, anya3a, kialakítása megfelel-e a
reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló
önkormányzati rendelet szabáIyaínak és a településképi illeszkedés igényeinek'
e) kielégíti-e a helyi epítészeti értékek védelmével kapcsolatos építészeti esztétikai elvárásokat.
(z) e településképi bejelentési eljarás lefolytatása a|apján a kérelem tárgyának fennmaradási
érvényes s é ge az i gazol ás ki ál lítás ának dátum átől számítv a:

a) állandó építmény esetén végleges,
b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,
c) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezése _ kivéve cégér _ esetén 1 év,
d) cégér, valamint cégselző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén 3 év, de
legfelj ebb a működés befej ezésének időpontj áig'
e) ittbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb a működés befejezósének időpontjáig.
(3) A (2) bekezdésben rögzitett idő letelte után az építményt, berendezést külön felszólítás
nélkÍil el kell bontani, az építőanyagot el kell szá\lítani, az ingatlan eredeti á|Lapotát helyre kell
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állítan, vagy a hatáidő eltelte előtt újabb bejelentési eljárást kell kezdeményezni. Ezek
elmulasztása a 6. $ szerinti kötelezési eljárást vonhat maga után.
(4) A bejelentés elmulasztása esetén,ha az épitmény, berendezés, rendeltetés - a kész építmény,
vagy utólag pótolt bejelentési dokumentáció tartalma alapjfut megállapítható módon _ a (1)
bekezdésben foglalt követelményeknek megfelel, azt apo|girmester utólagos igazolással veszi
tudomásul, és egyúttal az e rendeletben szabá|yozott módon bírság kiszabásáról is intézkedik.
(5) A településképi bejelentés igazolása aztelepúlési föépítész szakmai álláspontján alapul.
(6) A bejelentés alapján a kivitelezési munka, avagy tevékenységmegkezdhető, a berendezés
felszerelhető a bejelentésben foglaltak szerint, ha a bejelentésnek az Önkormányzati Hivatalba
történő megérkezésétől számított 8 napon belül azt a polgármester nem tiltja meg. Egyéb
esetben a polgármester igazolásában foglaltak szerint (kikötésekkel, vagy anélkül) kezdhető és
építhető meg aZ építmény, folytatható a tevékenység. A bejelentést csak személyesen, vagy
postai úton, papír alapon lehet megtenni, elektronikus úton nem.
(7) A kérelmet a rendelet 2. mellékletében meghatárcizott formanyomtatványon kell benyújtani.
(8) A bejelentés adattartalmának a vonatkozó jogszabály szerintinek kell lennie és hozzá a
kérelem tfugyánakmegfelelő' a megértéshez szükséges tartalmú dokumentációt kell csatolni.
(9) A hiányos, vagy elbírálásra alkalmatlan bejelentés esetén a polgármester hiánypótlási
felhívást nem bocsát ki, a hiányos bejelentés alapján az igazolás kiadását megtagadja és a
tevékenység megkezdését megtiltj a.

(10) A főepitész a településképi bejelentési eljárás megindítása előtt egyeztetési lehetőséget
biztosít atervezőtek és a megbízőnak.
(11) A polgármester (1) bekezdés szerinti döntésével szemben a települési önkormányzat
képviselő-testtiletéhez lehet fellebbezní.
(I2) A településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése, a
bejelentés elmulasztása esetén a polgármester bírság kiszabását rendeli el.
(l3) A kiadott igazolásokrő| és az azokat megalapozó dokumentumokról a polgármester
nyilvántart ást v ezet, azokat 1 0 évig megőrzi.

6. Településképi kötelezés

ó.$ (1)Településképi kötelezési eljárást follat le a polgármester:
a) a helyi qitészett- és településképi értékvédelem érdekében, ha az építmény- és környezete
műszaki' esztétikai éllapota, vagy annak használati módja nem felel meg a helyi epítési
szabá|yzat és értékvódelmi rendelet előírásainak, ktilönösen ha:
aa) nem a terület felhaszná|ási előírásoknak és rendeltetésének megfelelőenhaszná|ják,
ab) műszaki állapota nem megfelelő,
ac) nem a rendeltetésének megfelelő funkcióra használják,
ad) megjelenése, szinezése az egységes és harmonikus faluképet lerontja,
ae) az építési övezetre eIőíft zöldfelületi kialakítás, parkoló-fasítás, növényzet-telepítés nem
valósult meg, hiányos' vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt meg'
af) a telek szabadterületét nem a terület-felhasználási előírásoknak megfelelően, településképet
1 erontó mó don használj ák,
ag) az építkezéssel érintett telek és környezete - az átmeneti állapot ideje alatt - nincs a
vonatkozó előírásoknak megfelelő en rendben tartv a, bekerítve,
ah) nem a településképi bejelentés során megadott igazolásnak megfelelően valósulmeg.
b) településképet rontó reklám, cégér hirdető-berendezés, információs elem megszüntetése és
eltávolítása érdekében, ha annak mérete, arLyaga, megjelenése nem felel meg a
reklámrendeletben megltatározott szabályoknak, különösen, ha:
ba) műszaki állapota nem megfelelő'
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bb) a megielenített tartalom aktualitását vesztette, a megjelenített rendeltetés, vagy tevékenység
megszűnt,
bc) nem illeszkedik a településképbe, és a jellemző telepilésképi látványban idegen elemként
jelenik meg,
bd) előnytelenülváltoztatja meg az epú|et homlokzatát,teÍőzetét kirakatát, portál1át,
be) bejelentés nélkül helyezték el,
bf) harsány színeivel, nagy méretével, kirívó, feltűnő módon jelenik meg a településképben.
c) a bejelentési eljárás hatáIya alá1artoző településképi elem' épület esetében:
ca) ha a bejelentési kötelezettség elmulasztása ellenére megvalósították,
cb) ha a bejelentési eljárás során' a polgármester tiltó és figyelmeztető felhívása ellenére
megvalósították.
(2) 

^ 
polgármester a kötelezésl' eljÍrás lefolyatása előtt tájékoztatást és felhívást küld a

tulajdonosnak.
(3) Az eljárás eredményeképpen az (1) bekezdés szerinti eljárásban a polgármestet az ingatlan
tulajdonosát az e'pitrnény, epitményrész' reklámberendezés felújítására, áta|akítására, vagy
elbontására kötelezheti.
() Az eljárást minden esetben az irrgatlat tulajdonosával' közös tulajdon esetében a
tulajdonosok összességével, illetve a tulajdonosi közösséggel szemben kell lefolytatni.
(5) Az (1) bekezdésben meghatátozott településképi kötelezés végre nem hajtása esetén
5.000-50.000.-Ft pénzbírságot kell kiszabni. A bírság megfizetésére is, és az előirtkötelezettség
teljesítésére is határidőt kell megállapítani. A megállapított újabb hatáidő eltelte után, ha a
kötelezettségének kötelezett továbbra sem tett eleget, aznjabb bírság mértéke 50.000,-Ft, mely
addig ismételhető , mig a kötelezettség teljesítésére nem kerül.
(6) A kötelezési e|járásban hozott döntés ellen a képviselő-testtilethez lehet fellebbezti.

7. Zárő rendelkezések

7.$ (1) E rendelet 2016.január 3I.rcp1áttlé:phatályba.
(2) E rendelet előírásaít abatáIyba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetésre került:
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