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BUDApEST novAnos xvl KERULETI oNKoRMANyzar
por,cARrmsroRE

Kdsz lt a Kdpvisel5+estalet 2017. j nius 21.-i iildsdre
Kdszltette: T6th Mikl6s Fddpitdsz

Tirgy: Javaslat a telepiil6sk6pi bejelent6si
eljarrisr6l sz6l6 rendelet megalkot6sara

Tisztelt K6pviseI6-testtilet!

l.) Telepiil6sk6pi v6lem6nyezdsi eljar6s
2.) Telepiil6sk6pi bejelent6si eljrir6s (2. sz. mell6klet)
3.) Telepiildsk6pi kdtelezds
targydban.

Jelent6s v6ltoziis tcirtdnt

- a nem 6pitdsi enged6lykdteles tev6kenysdgek kdr6ben:
- az 6pit6siigyi 6s 6pitdsfeltigyeleti hat6s6gi eljriLrrisokr6l 6s ellen6rz6sekol, valamint

az 6pit6stgyi hat6s6gi szolg6ltatdsr6l sz6l6 312/2012. (XL 8.) Korm. rendelet
1. melldklete rdgziti az 6pit6si engeddly n6lkiil v6gezhet6 6pitdsi tevdkenys6geket,

melyek kcire kib6viilt, illetve az 6pitm6nyek m6retdben is tcirt6ntek v6ltoz6sok;

- tov6bb6 a polg6rmesteri v6lem6ny formai kialakit6san6l:
- a polgiirmester igazol6s helyett hat6s6gi hatarozatot ad ki;

- az eljdrds hataridej6t illet6en:
- a polg6rmester a bejelent6st kovet6 15 napon beliil adja ki hat6s6gi haiirozatit;

- 6s a hat6s6gi hatitrozat id6beli hat6ly6n6l:
- a hat6s6gi hatiirozatban foglalt tev6kenys6g 6rvdnyess6gi ideje lett meghatarozva a

kor6bbi igazol6s 6rv6nyess6gi ideje helyett.

A teleptildsfejleszt6si koncepci6rol, az integr6lt teleptildsfejleszt6si strat6giar6l 6s a
teleptil6srendez6si eszkriz<ikrol, valamint egyes telepiil6srendez6si sajiitos
jogint6zm6nyek6l sz6l6 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (tov6bbiakban: R.) az

onkorm6nyzatok telepiildsfejlesztdsi 6s rendez6si eszkdzei ds a fdv6rosra vonatkoz6
telepiil6srendez6si eszkdzeire vonatkoz6 eltdr6 rendelkezdsek mellett, az egy6b
telepiil6srendez6si saj6tos jogint6zm6nyek lehet6s6geit rdszletezi (1 . sz. mell6klet).
A Kdpvisel6-testiilet a R.-ben adott jogszabdlyi felhatalmazrls alapjan a krivetkez6 saj6tos
jogint6zmdnyek teriilet6n rendeletet alkotott, igy a

A R. 2618. $-a jelent6s viiltozisokat tafialmaz a telepiil6sk6pi bejelent6si eljrir6s
szabiilyaindl, igy annak m6dosit6sa helyett, rij <inkorm6nyzati rendelet megalkot6sara van
sziiksdg (3. sz. mell6klet). A R. alapjan elk6szitend6 teleptil6sk6pi rendelet szerint (viirhat6:
2017. okt6ber) a telepiildsk6pi bejelent6si eljar6sr6l sz6l6 rendeletet ism6telten 6t kell majd
dolgozni.



A jogalkotAsr6l sz6l6 2010. 6vi CX)O(. tdrv6ny 17. $-6ban foglalt el6zetes hat6svizsg6lat

6sszefoglal6sa:
A v6grehajtis felt6telei:
A rendelet az O*orminyzat polgiirmestere szitm6ra nem, mig az <inkormdnyzati f66pitdsz

sz6mara tdbbletfeladatot jelent.
A t6rsadalmi hatrisok iisszefoglalisa:
A bejelent6si eljrlr6s a kdmyezet kialakit6s6val kapcsolatos trirsadalmi elviirisok 6rv6nyre
jut6s6t segiti.
Tirsadalmi kiilts6gek:
A jogszabdlyok a tiirsadalom szdmara k6lts6get nem jelentenek.

Kiilts6gvet6si hat6sok:
A rendelet a feladatot jelent6 bejelent6si eljar6sban a benyrijt6 k6relmez6nek kdlts6ggel nem
jAmak.

Eg6szs6gii gyi hatisok:
Nincs kimutathat6 eg6szs6giigyi hat6s.

Kiirnyezeti hat6sok:
Kimutathat6 k<imyezeti hatds kdzvetetten a kdmyezet-kultrira javit6s6ban jelentkezik.

R.ENDELETI JAVASLAT:
Budapest Fov6ros XVI. Keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-
testiilete megalkotja a teleptil6sk6pi bejelent6si eljar6sr6l
sz6l6 .....12017 . (.... ....) 6nkormanyzati rendelet6t.

(elfogad6sa min6sitett sz6tdbbsdget ig6nyel az SzMSz 18. $ (2)

bekezd6sdnek a) pontja alapjan)

Budapest, 2017. jtnius 7.
Kovrics P6ter
polgarmester

L6nam
(rl

oS

jegyzo

Mell6klet:
- l. sziimri: 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet (kivonat)

- 2. szdmt:9/2013. (ll. 18.) 6k. rendelet

- 3. sz6mt: rendelet-teryezet

Trirgyalja: Keriiletfejlesztdsi 6s Uzemeltet6si Bizottsdg
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,1. sz. ,".G,,lt'tcl
I*4&Sa Gf.8.) Korm. rendelet

a telepiil6sfejleszt6si koncepci616l, az integrrilt telepiil6sfejleszt6si strat6gi{rril
6s a teleptil6srendez6si eszktiztikr6l, valamint egyes telepiil6srendez6si saj{tos jogint6zm6nyekr6l

. Hatalyos: 2017.05.28-tol
KIVONAT teleptil6sk6pi bejelent6sre

r.s
E rendelet hatdlya
r/) a teleptil6sk6pi ktivetelm6nyekre ds azok megalapoz6siit szolgdl6
tovdbbiakban: k6zikcinyv), a telepiil6sk6pi vdlem6nyezdsi eljrlr6sra, a

teleptildsk6pi arculati kizikdnyvre (
telenu l6sk6n ibe elent6si el arasra

a

a
telepi.il6skdpi kdtelez
saj iitos j ogintdzm6ny,

6si elj6rasra 6s a kdztertiLlet-alakitrisra (a tov6bbiakban egytitt: egyes telepiil6srendezdsi
ek),

23. $
(3) A f6v6ros eset6ben a f6viirosi <inkormrfuryzat teleptil6skdpi rendeletben 6llapitja meg az 6pitett k6myezet
alakit6s6r6l 6s v6delmdrol szol6 1997.6vi LXXVIII. trirv6ny (a tov6bbiakban: Etv.) szerinti helyi dpitdszeti
orciks6g egyedi vddelmdre, v6dett6 nyilvanit6srira 6s a v6detts6g megsziintet6sdre vonatkoz6
kcivetelmdnyeket, valamint a f6v6rosi helyi v6delem al6 vont 6pitm6nyekre a telepiil6sk6pi vdlemdnyezdsi
6s beielent6si elidrris r6szletes szabilyait. A fov6rosi <inkormiinyzat emellett a (2) bekezd6s szerinti
kovetelm6nyekhez megtllapitja a telepiil6sk6p-6rvdnyesit6si eszkdzciket, tov6bb6 az egydb kapcsol6d6
krivetelm6nyeket.

24.$
A teleptil6skdp-drv6nyesit6si eszk6zcik:

4 a telepiil6sk6ni be ielent6si eli{rfs

l8/A. A telepiil6sk6p-v6detmi tdj6koztatris 6s szakmai konzult6ci6
2s.$
(4) A teleptil6sk6pi szakmai konzultaci6 az cinkorm6nyzati f66pitdsz, illetve amennyiben onkorm6nyzati
f6epit6sz folyamatos foglalkoztat6srira nem keriil sor, a polgiirmester feladata.
(5) A (4) bekezdds szerinti konzult6ci6r6l a konzult6ci6 felel6se eml6keaet6t k6szit, amelyben r6gziteni kell
a felvetett javaslatok l6nyeg6t, valamint az 6nkorm6nyz alt fodpillsz vagy a polgd,rmester ldnyeges
nyilatkozatait.
(6) Az (5) bekezdds szerinti eml6keztetriben r<igzitett, (4) bekezd6s szerinti nyilatkozatok kcitik a teleptil{si
rinkorm6nyzatot a telepiil6sk6pi v6lem6nyez6si, beielent6si 6s kdtelez6si eliirris sor6n.

l8/C. A telepiil6sk6pi bejelent6si eljdrris

2618. S
(1) A polg6rmester - a nyilvrintartott mr.ieml6ki 6rtdket vagy mrieml6ket 6rint6, az 6roks6gv6delmi

hat6s6ghoz tdrt6n6 bejelent6shez vagy drciks6gv6delmi engeddlyhez kdtdtt tev6kenys6g, valamint az (1a)
bekezdds kiv6tel6vel - telepiil6sk6pi bejelentdsi eljrirrist (a tov6bbiakban: bejelent6si eljarris) folytathat le, ha
a) az lpiftsngyi 6s 6pit6sfeliigyeleti hat6srigi eljar6sokr6l 6s ellen6rzdsek6l, valamint az 6pit6stigyi hat6s6gi
szolgiiltat6sr6l sz6l6 kormdnyrendeletben 6pit6si engeddlyhez nem k6tdtt azon 6pitdsi tev6kenysdgek
tekintet6ben, melynek megkezd6s6t,
b) azon {pitmdnyek rendeltet6s6nek megvriltoztatiisa tekintet6ben, melyek rendeltet6s6nek megv6lt oztatAsitt
a teleptil6si cinliormdriyzat az e rendeletben foglaltak szerint - teleptil6sk6pi rendeletben bejelent6si eljiirds
lefolytatrisahoz kdtdtte, 6s az eljdrds r6szletes szabillyair6l ebben rendelkezett.
(la) A polgirmester - a telepiil6sk6pi rendeletben meghatiirozott r6szletes elj6r6si szab6lyok szerint -
telepiildsk6pi bejelentdsi eljar6st folytat le a rekkfunok 6s rekldmhordoz6k elhelyez6se tekintet6ben
a7 a rekl6m-elhelyez6si kormdnyrendeletben szereplS 6ltal6nos elhelyez6si, 6s a telepiildskdpi rendeletben
szerepki kiildncis telepiildskdpi kdvetelm6nyek vagy
b) - ktil6n6s telepiil6sk6pi kdvetelm6nyek meghataroziisiinak hiany6ban - a rekldm-elhelyezdsi
kormdnyrendeletben szereplo rlltalanos elhelyezdsi k6vetelm6nyek
ervdnyesitdse drdekdben.



(2) A bejelent6s tattalmazza:
a) a bejelent<i nev6t,
b) a bejelento lakcimdt, szervezet eset6n sz6khely6t,

4 a folytatni kivrint 6pit6si tevdkenysdg, rekl6m, illetve rekldmhordoz6 elhelyezdse vagy
rendeltetdsv6ltoztatas megiel<il6s6t,
d) a ter-rezett 6pit6si tev6kenys6g, rekldmok, rekldrnhordoz6k vagy rendeltet6sviitoztatAs helydt, a telek
helyrajzi szimi.J-,
e) az |pitesi tevdkenys6g elv6gz6se, a rendeltet6sv6ltoziis megval6sitiisa vagy a rekl6mok, rekl6mhordoz6k
elhelyez6sdnek tervezett id6tartam6t.
(3) A bejelentdshez a teleptil6sk6pi kdvetelmdnyeknek val6 megfelel6st igazol6 fpitdszeti-miiszaki tervet,
tovdbbd rendeltetdsvriltoz6s esetdn a teleptil6srendez6si eszkdz<ik rendeltet6seke vonatkoz6
krivetelm6nyeinek val6 megfelel6st igazol6 dokumentaci6t kell mell6kelni.

26lD. $
A polg6rmester ellen6rzi a bejelent6si kdtelezettsdg teljesit6sdt 6s a bejelentett tev6kenys6g folytat6s6t, ds ha
bejelent6si eljrir6s lefolytatas6nak elmulasztiis6t 6szleli, a tev6kenys6g foly.tatas6t a bejelent6si eljar6s soriin
megtiltotta vagy azt tudom6sul vette, de att6l eltdro v6grehajt6st tapasaal,
u) a 26/E. $ szerint jiir el, vagy lt;G'^ C1
b) reklim, reklimhordoz6 elhelyezdse eset6n 15 napon beltil 6rtesiti a fdvarosi 6s megyei korm6nyhivatalt.

4618. $
(1) E rendeletnek az egyes korminyrendeleteknek a telepiildsk6p v6delm6vel 6s a teleptildsrendez6ssel

6sszefiigg6 m6dosit6srir6l sz6l6 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelettel (a tov6bbiakban: M6d. Kr. 1.)

megellapitott i. $-61,2. $ 1a-lc., 2a.,4a.6s 9a-9c. pontj6t,3. $ (4), (6) 6s (9) bekezd6s6t,3lA-31C. $-61,5. $

(2) ds (3) bekezd6s6t,6.$ (2) 6s (2a) bekezd6s6t,8. $-rlt,9. $ (4H6) 6s (7a) bekezd6s6t, 10. $ (1)

bekezd6s6t, 11. $ (1), (a){7) 6s (7a) bekezd6s6t, 15. $ (6) bekezd6s6t, 16. $ (5) bekezd6s6t, 17. $ (1) 6s (2)
bekezdds6t, V. fejezet6t, 5., 9. 6s 12. mell6klet6t a M6d. Kr. 1. hat6lybal6p6s6t kd,vet6en megkezdett
eljrir6sokban k6sziil6 6s m6dosul6 koncepci6n6l, strat6gian6l, telepiil6srendez6si eszk6zndl, k6zikdnyvn6l,
telepiildskdpi rendeletn6l 6s telepiildskdp-6rv6nyesit6si eszk6zn6l kell alkalmazni azzal,llsgy a M6d. Kr. 1.

hatrilybaldp6sekor folyamatban l6vri telepiil6srendez6si eszkdz k6szit6s6n6l, m6dositis{nril az e rendelet
szerinti rij telepiildsk6pi kdvetelm6nyt mdr nem lehet meghat6rozni, tovibbd a M6d. Kr. 1. hatalybaldp6sdtSl
az lpitdszeti rirtiks6g helyi v6delm6r6l sz6l6, a reklimhordoz6k 6s egy6b miiszaki berendezdsek
elhelyezds6nek, alkalmazrisrinak kdvetelm6nyeirol, felt6teleir6l 6s tilalmar6l sz6l6, valamint a telepiil6sk6pi
v6lem6nyez6si 6s a telepiil6sk6pi bejelent6si elj6r6s sajdtos jogint6zm6nyekr6l sz6l6 rendelkezdsek m6r csak
a teleptl6sk6pi rendeletben helyezhet6k el.

26lC. $
A polgrirmester a bejelent6st kdvet6 15 napon beliil hat6srigi hatrirozatban
a) a tervezetl dpit6si tevdkenysdget, rekl6m, rekklrnhordoz6 elhelyez6s6t vagy rendeltet6sv6ltoztatrist -
feltetel meghataroziLs|yal vagy andlkiil - tudomdsul veszi, ha a bejelentds
aa) megfelel a 26lB. $ (2) 6s (3) bekezddsben meghatirozott krivetelmdnyeknek, 6s
ab) a tervezett 6pit6si tev6kenys6g vagy rendeltet6svaltozt atas illeszkedik a telepiildskdpbe ds megfelel a
telepiildskdpi kcivetelm6nyeknek, a tervezett rekliimhordoz6 elhelyezdse illeszkedik a telepiil6sk6pbe,
megfelel a telepiildsk6pi kdvetelmdnyeknek, valamint a rekl6m-elhelyez6si rendeletben foglalt elhelyezdsi
kdvetelm6nyeknek,
D) megtiltja az epit5si tev6kenys6get, rekl6m, rekldmhordoz6 elhelyezdsdt vagy rendeltet6sveltoztat6s
megkezd6s6t, 6s - a megtiltas indokainak ismertet6se mellett - figyelmezteti a bejelent6t a tevdkenysdg
bejelentds ndlkiili eikezdesdnek 6s folyat6sanak jogkdvetkezm6nyeire, ha a bejelent6s
ba) rem felel meg a26lB. $ (2) 6s (3) bekezd6s6ben meghatarozott k6vetelmdnyeknek, vagy
bb) a tewezell6pitdsi tevdkenysdg vagy rendeltet6svdltoztatiis nem illeszkedik a telepiil6sk6pbe, vagy nem
felel meg a teleptil6sk6pi 6s rendeltetdsv6ltozis eset6n a telepiil6srendez6si eszkdzben foglalt
kdvetelmdnynek, rekl6mhordoz6 elhelyez6se eset6n nem illeszkedik a telepiil6sk6pbe, nem felel meg a
telepiil6sk6pi kcivetelm6nynek vagy nem felel meg a rekl6m-elhelyezdsi rendeletben foglalt elhelyez6si
kdvetelmdnyeknek.



314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a telepiil6sfejfeszt6si koncepci6 16l, az integrllt telepiil6sfejleszt6si stratdgiri16l
6s a telepiil6srendez6si eszktizdkr6l, valamint egyes telepiil6srendez6si sa'j6tos

jogint6zm6nyekr6l

KIVONAT

Hatilyos: 2017.05.28 -t6l

l8/D. A telepiil6sk6pi ktitelez6s

26lX. S A polg6rmester a helyi dnkormdnyzati rendeletben meghatilrozott telepiil6sk6pi
kdvetelmdnyek teljesitdse 6rdekdben a kdzigazgatiisi hat6s6gi eljar6sr6l ds szolgrlltatilsr6l
sz6l6 t6rv6ny szabiiyai alapjrin - hivatalb6l vagy k6relemre - kcitelezdsi eljar6st fo-iytat le 6s
sztiks6g esetdn kdtelezdst bocs6t ki. A kdtelez6st tartalmaz6 hat6s6gi hatfuozat a teleptil6skep
v6delm6r6l sz6lo 2016.6vi L)o(v. rdrvdny 11. g (1) bekezd6s6ben foglaltak megtdteldre
vonatkozhat.
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BUDApEST r6vAnos xvr. ruRtir-rrr oNxorurANyzar

912013. (II. 18.) iinkormdnyzati rendelete

a telepiil6sk6pi bejelent6si eljiris16l

Budapest F6v6ros XVI. kertileti onkomrinyzat Kdpviseki-testiilete az 6pitett
krirnyezet alakitrls6r6l 6s v6delmdrol szol6 1997. dvi LXXVIII. tdrv6ny 62. S (6)
bekezdds 3. pontjriban kapott felhatalmazris alapjrin, valamint a Magyarorsz6g
helyi cinkormrinyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tcirvdny 13. $ (1) bekezd6s
1. pontj6ban foglalt feladatkcir6ben elj6rva a kcivetkez6ket rendeli el.

, l. Fejezet
Altaldnos rendelkez6sek

l. A rendelet c6lja
1.S

E rendelet c6lja a Budapest F6v6ros XVI. kertilet, epiteszeti, vrirosk6pi, illetve
termdszeti 6rt6keinek v6delme 6s igdnyes alakit6sa 6rdek6ben az 6pitdsiigyi
hat6s6gi engeddlyhez nem kotdtt egyes dpitdsi munkilkkal kapcsolatban - a helyi
adotts6gok figyelembevdtel6vel - a vrlroskdpi illeszkedds kovetelm6nyeinek
6rvdnyesitdse, a teriilethasm6lat rendeltet6s szerinti mrikciddsdnek bi^ositisa, az
6pitett kcimyezet rendezett 6s esa6tikus kialakit6s6nak segitdse.

2. A rendelet hatilya
2.S

(1) E rendelet hatiiya kiterjed minden term6szetes szem6lyre, jogi szemdlyre
ds jogi szemdlyisdggel nem rendelkezb szewezetre, aki (amely) Budapest
Friv6ros XVL keriilet kozigazgatdsi tertiletdn
a) jogszab6lyban rogzitett 6pit6stigyi hat6s6gi enged6lyhez nem kritdtt

6pit6si tev6kenys6get vegez yary kivdn v6gezni, illetve azzal
cisszefiigg6 6pitdszeti-mtiszaki tervdokument6ci6t k6szit,

b) a kertilet kiizigazgatisi tertilet6n reklilmberendezd,sthelyez el, tart fenn
vagy kiv6n elhelyezni, valamint ilyen c6llal feliiletet alakit ki,

c) megl6v6 6pitm6ny rendeltet6s6t - rdszben vagy egdszben
megv6ltoztatja.

(2) E rendelet el6irrisait a teleptil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrllt
telepril6sfejlesztdsi strat6gi6r6l ds a telepiildsrendezdsi eszkdzcikr<il,
valamint egyes telepiil6srendezdsi saj6tos jogint6zm6nyekr6l s2616
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II. Fejezet
R6szletes rendelkez6sek

3. A telepiil6sk6pi bejelent6si eljirris

3.S

(1) E rendelet elciirrisai szerint a 6 $ (l) bekezd6sben foglalt teriileteke,
illetve dvezetekben telepiildsk6pi bejelent6si elj6rdst kell lefolytatni, az
6pit6stgyi 6s dpitdsfeliigyeleti hat6srigi eljrir6sokr6l 6s ellen6rzdsekrril,
valamint az dpitdsiigyi hat6s6gi szolgriltat6sokr6l sz6l6 3l2l2ol2. (XL g.)
Korm. rendelet (tov6bbiakban: R2.) 1. mell6klet6ben felsorolt 6pit6si
munkrik kriztil:
a) a megldvS 6pitmdny homlokzati nyil6szir6j6nak - tart6szerkezetet

(6thidal6) nem 6rint6, de anyaghaszn|latii, osa6srit, illetve szin6t
tekintve - a megldv<itril (illetve az eredetit6l) elt6rd cser6je, valamint a
homlokzat feltiletkdpz6sdnek ds szin6nek megv6ltoztat6sa esetdn,

b) rij, <inrill6 (homlokzati falhoz rogzitett vagy szabadonrill6), 6,0 m6tert
meg nem halad6 magassrigt, 6g6sterm6k elvezet6 k6m6ny dpitdse
eset6n,

c) nett6 20 m2 alaptertiletet - az 6pit6si tev6kenysdget kdvetcien sem -
meghalad6 m6retri, kereskedelmi, szolg6ltat6, illetve venddgl6t6
rendeltet6sii 6piilet (dpitm6ny, siitor) dpitdse, b6vit6se esetdn,

d) nett6 50 m3 t6rfogatir 6s 3,0 m6ter gerincmagassSgot az 6pit6si
tevdkenys6get krivet6en sem meghalad6 m6retri, nem emberi
tartlzkoddsra szolgttl6 6pitm6ny 6pit6se, bSvitdse eset6n,

e) rin6l16 rekl6mtart6 6pitm6ny 6pit6se, megl6v6 b6vitdse, 6talakit6sa,
megv|ltoztatitsa esetdn - figyelembe vdve a Keriileti V6rosrendez6si 6s

Epit6si Szabiiyzatr6l sz6l6 3012000. (VII. 14.) dnkorm6nyzati
rendeletben (tov6bbiakban: KVSZ) az iitalitnos 6s az egyes tertiletekre
vonatkoz6 szab6lyozrisi tervekben meghat6rozott rekl6m elhelyez6si
lehetcis6geket - annak b6rmely kiterjed6sdt (magass6g6t) figyelembe
v6ve, hogy mdrete az dpit6si tev6kenys6g utrin sem haladja meg:

ea) be6pit6sre nem sz6nt tertileten a 9,0 mdtert,

eb) be6pit6se sz6nt teriileten a4,5 mdtert,
f) szobor, eml6kmri, kereszt, emldkjel 6pit6se, illewe elhelyez6se eset6n,

arnak ta\apzat6val egyiitt m6rt magass6ga nem haladja meg a 6,0
m6tert.

31412012. (X. 18.) Korm. rendelet (tov6bbiakban: R1.) el6ir6saival egyiitt
kell alkalmazni.
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g) eml6kfal 6pit6se eset6n, amennyiben annak talapzatiwal egyiitt mdrt
magass6ga nem haladja meg a 3,0 m6tert,

h) a 6,0 m6ter vagy ann6l kisebb magass6gir, illetve a 60 m3 vagy ann6l
kisebb t6rfogatri <imlesztettanyag-t6rol6, nem vesz6lyes folyad6k
trirol6ja, nem veszdlyes anyagot tartalmaz6, nyom6start6 eddnynek
nem min6siil6, lbld feletti tart6ly, t6rol6 elhelyezesdhez sziiks6ges
6pitm6ny 6pit6se, megl6vri 6pitmdny bovitdse esetdn,

i) kcizteriileti kerit6s, valamint kdzteriiletr6l l6that6 kerti dpitm6ny
6pit6se, me gl6v6 f./"alakitasa, b6vit6se eset6n,

j) szelli|ziS, illetve klima-berendez6s, 6ru- 6s p6nzautomata, 6pitm6ny,
kdztertiletr6l klthat6 feliiletdn va16 elhelyez6se eset6n, ha ahhoz nem
kell az 6pitmdny tart6szerkezeti rendszer6t vagy tart6szerkezeti elemeit
megv6ltoztatni, 6talakitani, elbontani, kicser6lni, meger6siteni vagy
itjj6dpiteni,

k) 6pitm6nynek min6stilci szelektiv 6s/vagy htrztartilsi c6lir
hullad6kgyrijt6, t6ro16 kdztertiletr6l 16that6 teriileten tcirt6n6
elhelyez6se eset6n,

1)' nett6 50 m3 t6rfogatf 6s 3,0 m6ter gerincmagass6got az lpitesi
tev6kenys6get kovet6en sem meghalad6 m6ret[i, 6llattart6st (61, kifut6
stb.) szoig6l6 6pitm6nyek 6pitdse 6s b<ivit6se eset6n.

(2) A vonatkoz6 6pitdsr.igyi hat6srigi enged6lyhez kdtdtt, de a joger6s

engeddlyt6l eltdroen megval6sul6 - az elterest i1let6en 6pit6siigyi hat6srigi
enged6lyhez nem kdtdtt - dpitdsi munk6k csak telepiil6sk6pi bejelentdsi
elj6rris alapj6n v6gezhet6k, a KVSZ 2la sz. mell6klet6ben vrirosk6pi
jelent6s6gti 6ptiletek, dpitmdnyek, valamint a KL-KT jelti k<iaeriileten,
kozteriiletekhez kapcsol6d6 6pit6si telken tdrtdn6 6pit6si munk6k
esetdben.

4.$

(1) Telep0l6sk6pi bejelentdsi eljrir6st kell lefolltatni megl6v6 6pitm6nyek
rendeltet6s6nek r6szle ges vagy telj es megv |ltonatitsa eset6n, amennyiben

az (rj rendeltet6s szerinti haszn6lat

a) telephely bejelent6si vagy engeddlyezdsi eljrirris lefolltatris6t teszi

sztiks6gess6,

b) a megl6v6 vagy korribbi rendeltetdshez k6pest

ba) k<imyezetv6delmi (rui, l6gszennyezdsi) szempontb6l

kedvez6tlenebb helyzetet teremthet,

bb) jelentosen megv6ltoztatja az ingatlanon beliili g6pkocsiforgalmat,

I Rendeletbe iktattat 1612011. (lX. 15.) l. S



illetve
bc) a jogszabrilyi el6ir6soknak megfelel6en tcibblet parkol6helyek

vagy rakod6hely kialakitrisrit teszi sztiks6gess6,

bd)t az rillattart6s celjtra szolgdl6 rendeltet6s m6dosit6sa eset6n,

c) 6rinti a kdztertilet kialakitris6t, illetve a kdzteriileten ldv6
berendezdseket vagy nriv6ny zetet, v alamint

(2) Telepiil6sk6pi bejelentdsi eljrir6st kell lefolytatni minden olyan esetben,
amikor telepiildsrende zesi eszkoz a rendeltetds m6dositrist felt6telekhez
k<iti, illetve j6ruldkos beavatkoz6sokra vagy int6zkeddsekre vonatkoz6
kritelezetts6get ir el6.

s.s

4. A telepiil6sk6pi bejelent6ssel 6rintett teriiletek

rRendeletbe iktatta: l612014. (lX. 15.) 2. $

6.$

4

(1) A 6. S (3) bekezd6s6ben foglalt teriileteken - figyelembe vdve a KVSZ
6ltal6nos 6s egyes tertiletekre vonatkoz6 szabiiyozitsi terv teriilet6re
vonatkoz6 eloirrisokat - azR2. szerint 6pit6siigyi hat6s6gi engeddlyez6si
elj6rrishoz nem krit<itt rekl6m-elhelyezdsek kriztil, teleptil6skdpi bejelent6si
eljrlrrist kell lefolyatni, a kcivetkez6 rekl6mhordoz6k elhelyezds6hez:

a) az 6pit(si telkek teriiletdre, az dpitmdnyek homlokzat6ra, az 6pit6si
telek kerit6sdre, kapujrira, tdmfallra rogzitett c6g-, cimtribla, c6gn6v
vagy c6ges rekkimt6bla, egyedi t6jdkoztat6 tribla, kirakat,
rekkimfeltiletet is tartalmaz6 el6tet6, napv6d6 ponyva,

b) k<izteriileten vagy bedpitdsre sz6nt ter0leten hirdet6 trlbla, hirdet6
vitrin, 6ri6splak6t-tart6, illetve hordoz6 berendezes, totemoszlop,
hirdet6oszlop, citylight berendezds, rekl6mkorl6t, transzparens,

c) a be6pitdsre nem sz5nt tertileteken c6g- 6s cimt6bla, cegszeri
rekkimtribla, egyedi t6jdkoztat6 titbla, hirdet6 t6bla, hirdetSvitrin,
6ri6splak6t-tart6, illetve hordoz6, rekl6mt6bla, integrrllt informrici6
hordoz6 totemoszlop, hirdet6oszlop, citylight berendez6s,
transzparens.

(2) Amennyiben az (l) bekezd6sben felsorolt rekl6m-, illetve hirdet6
berendez6sek elhelyez6s6re kozteriileten keriil sor, a kdzteriilet haszniilati
szerzodds megkrit6sdre csak a telepiildsk6pi eljrirris 1efo1ytat6s5t krivetrien
trirt6nhet, az igazolfls feltdteleinek r<igzit6sdvel.
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(1) A jelen rendelet el6irrisai szerint, telepiildskdpi bejelent6si elj6r6st kell
lefolytatni az epitesi munkrik vonatkoz6s6ban

a)t azL3 keretcivezetti teriilet eset6ben a 3. $ (1) bekezd6s a)-l) pontjaiban
d,s azL4 keretrivezetti teriilet esetdben a 3. $ (1) bekezdds l) pontjriban
foglalt 6pit6si munk6k sor6n,

b) az L4 keretrjvezetri tertileten, a KL-KT kcjzleked6si kdztertiletekkel
hat6ros 6pitdsi telkek esetdben - a k<iztertilet fel6l kithat6 esetben - a
3 $ (1) bekezdds a)-k) pontjaiban foglalt 6pit6si munkrik sor6n, mig
csak az eltal6nos kriztertilethez kapcsol6d6 6pit6si telkek esetdn, a
kdzteriilet fel6li homlokzaton a 3. g (1) bekezd6s b) pontja, valamint a
c) ds e) pontjaiban foglalt 6pit6si munkiik soriin,

c)2 azLT; I; IZ keretcivezetri tertiletek eset6ben a 3. $ (l) bekezdds6nek a)-
l) pontjaiban foglalt dpit6si munk6k sor6n,

d) a KL-KT jelti ds 6ltakinos kdztertiletek esetdben, a 3. $ (1)
bekezd6s6nek a), g) 6s k) pontj6ban foglalt 6pit6si munkiik sor6n,

e) a KVSZ 2la sz. mell6kletdben szerepl6 vrirosk6pi jelent6sdgri 6s
fdvrirosi v6detts6gii 6ptiletek, dpitm6nyek esetdben a 3. g (1) bekezdds
a)-k) pontjaiban foglalt 6pitds sorrin,

93 Az M 6s MZ keretcivezetek teriiletdn a kdztertileti telekhatrirt6l m6rt
50,0 m6ter t6volsiigon beltil, a 3 $ (1) bekezd6s c), d), h) 6s l)
pontjaiban foglalt 6pit6s eset6n, tov6bbd azMG keretrivezetii tertiletek
esetdben a 3. g (1) bekezd6s l) pontjaiban foglalt dpit6s sorrln.

(2) Telepiil6sk6pi bejelentdsi elj6r6st kell lefolyatni a meg16v6 dpitmdnyek
rendeltetds6nek r6szleges vagy telj es megv |ltoztatitsa vonatkoz6s5ban

a) a 4. $ (1) bekezd6s a) pontjriban foglalt rendeltet6s megv6ltoz6sa
eset6n, kiv6ve az M 6s MZkeretlvezetek tertilet6t,

b) az L3;' L4; I. 6s IZ keretovezet tertiletdn a a. g (1) bekezd6s b)-c)
pontj6ban foglalt el6ir6sokat 6rint<i rendeltetdsm6dosit6s esetdn.

(3) Telepiil6sk6pi bejelent6si elj6r6st kell lefolytatni a reklimok elhelyezdse
tekintetdben

a) az L3 keretdvezetben 6s az azon beliili, 6s hat6rol6 kdzteriileteken az
5.$ (1) bekezd6s a)-c) pontjaiban foglalt rekl6mtart6 6pitmdny
elhelyez6s6re,

b) az L4; Ll; az 1 ds IZ keretcivezet KL-KT jehi ktiztertiletekkel hat6ros
6pit6si telkein,illetve azon 16v6 dpitmdnyein, az 5. $ (1) a) ds b)

I M6dositotta: f6l2014. (lX. 15.) 3. g
2 M6dositotta: t612014. (lX. t5.) 4. $r Rendeletbe iktatta: l612014. (IX. 15.) 5. S
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pontj6ban foglalt rekl6mtart6 6pitm6ny elhelyezds6re,

c) a KL-KT jelti ktizteriileteken, valamint a KL-VA kcizleked6si

tertileteken az 5. $ (l) bekezdds a)-c) pontjaiban foglalt rekl6mtart6

dpitm6ny elhelyezds6re,

d) az 6pit6si civezettSl fiiggetleniil a mtiemldki, f6v6rosi v6dettsdgri vagy

v6rosk6pi jelent6sdgri ingatlanok 6s kcizvetlen szomsz6dos 6pit6si

telken 6s 6piiletein, minden rekl6m, rekkimtart6 6pit6se, fehijit6sa,

6talakit6sa, b6vit6se,

e) az M-MZ keretovezet 6s a be6pit6se nem sz6nt tertileten kdzteriilettel
hat6ros telekhat6r6n, 50 m6teren beliil, az 5. $ (1) bekezd6s a)-c)

pontj6ban foglalt rekl6mtart6 dpitm6ny elhelyez6s6re.

(4) Teleptil6srendez6si eszkriz - a szabllyoz6ssal 6rintett teriilet saj6toss6gai

alapj6n - tov6bbi teriiletek esetdben is el<iirhatja - a vonatkoz6 rendeletek

figyelembevdtel6vel - a telepiil6sk6pi elj6r6s lefolltat6s6t'

5. A telepiil6sk6pi bejelent6si eljir5s r6szletes szab6lyai

(2) A bejelentdsnek tartalmaznia kell:

a bej elent6 nevdt,

a bejelent6 lakcimdt, szervezet eset6n sz6khely6t,

a tev6kenys69 jelleg6t:

ca) a folytatni kivrint 6pit6si tev6kenys6g megieltil6s6t'

cb) rekl6m elhelyezds megielol6s6t,

cc) rendeltet6s v6ltoziis meglelcil6s6t,

d) a c) pont szerinti tev6kenys6g helydt, a telek helyrajzi szim6t,

e) a tevdkenys6g tervezett id6tartam6t.

(3) A bejelentdshez mell6kelt (6rt6ke1het6 mtiszaki tartalommal 6s

el6ad6sm6ddal k6szitett) dokument6ci6nak - a k6relem tittgyilnak
megfeleloen - tartalmazni kell:

a) a miiszaki leir6st a telepit6sr6l, az 6pit6szeti kialakit6sr6l,

b) helyszinrajzot a szomsz6dos 6pitm6nyek 6s terepviszonyok

feltiintet6sdvel,

a)

b)

c)

7.S

(1) A teleptildsk6pi bejelent6si e\irds az tigyfdl 6ltal a polg6rmesterhez

benyirjtott - papir alapir * bejelent6sre indul. A bejelent6shez papir alapri

dokument6ci6 t v agy a dokument6c i6t tartalmaz6 digitrilis adathordoz6t

kel1 mell6kelni.
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alaprajzot,

homlokzatot,

utcakdpi vinlatot,szintervet, letvtnltervet.

(4) A (2) bekezdds cb) pont szerinti rekl6m elhelyez6si tev6kenys6g eset6ben

- koztertjleti elhelyezds esetdn - a kozmiiszolg6ltat6kkal dokumentiiltan
egyeztetett helyszinrajz 6s fot6mont6zs is sztiksdges.

(5) E rendelet szerinti bejelent6si elj6r5sra kdtelezett tev6kenys6g - a (7)
bekezd6s szerinti igazoLis birtok6ban - a bejelent6s alapjfu megkezdhet6,
ha miis hat6s6gi enged6ly nem sziiks6ges.

(6) A polgrirmester atervezett dpit6si tev6kenysdget, reklim elhelyez6st vagy
rendeltet6sviiltoz6st - kikrit6ssel vagy an6lkiil - tudom6sul veszi ds a

bejelent6t err6l a t6nyr6l igazol{s megkiild6s6vel 6rtesiti, ha a bejelentes

a) megfelel az Rl. szerint meghat6rozott, valamint e rendeletben rdgzitett
formai 6s tartalmi krivetelmdnyeknek,

b) a tervezett dpit6si tev6kenys6g, illetve a rekl6m illeszkedik a

teleptildsk6pbe,

c) a tervezett rendeltet6sv6ltozrls illeszkedik a szomszddos 6s a ktirnyez6
be6pit6s saj6toss6gaihoz 6s a hat6rol6 kdztertiletek rendeltet6sszerii 6s

biztons6gos haszntiatii indokolatlan m6rt6kben nem zavarja, illetve
nemkorlfltozza.

(l) A telepiil6skdpi bejeient6s tudom6sulv6telettartalmaz6 igazolilst, illetve a

tudomdsulvdtel megtagad6s6t a polg6rmester a bejelent6s megdrkez6s6t6l
sz6mitott 8 napon beliil adja ki.

(9) A (7) bekezdds szerinti igazolis tartalmazza az P.l. 24. $ (2)

bekezd6s6ben fo glaltakat.

(10) ' A bejelent6ssel rogzitett tev6kenys6gre vonatkoz6 igazolis 6rv6nyess6gi

ideje a k<ivetkezo:
a) 6pit6si tev6kenys6g eset6n egy vagy k6t 6v, vagy az igazol{s szerinti

konkr6t tevdkenys69 miikcid6si ideje;
b) a rekl6mozris id6tartama legfeljebb 2 6v;

c) a rendeltet6sm6dosit6s id6tartama I 6v vagy 2 ev,vagy azigazollsban

c)

d)

e)

tM6dositotta: 16/2014. (IX. 15.) 6. $

(8) A polgrirmestemek a teleptil6skdpi bejelent6ssel kapcsolatos dtint6s6t a

f66pit6sz k6sziti elci.



szerepl6 tev6kenysdg miik<iddsi ideje, vagy hat6rid6 n6lktli lehet.

(11) A polgiirmester megtiltja a bejelentett 6pit6si tevdkenys6g,
rekkimelhelyezes yagy rendeltet6sv6,ltoz6s megkezd6sdt 6s - a megtilt6s
indokainak ismertet6se mellett - figyelmezteti a bejelent6t a tev6kenys6g
bejelent6s ndlkiili megkezd6sdnek 6s folyat6srinak jogkcivetkezmdnyire,
ha a bejelent6s

a) nem felel meg az Rl-ben meghat6rozott 6s e rendeletben
meghat6rozott kcivetelm6nyeknek, illetve miiszaki eldad6sm6djriban
egy6rtelmiien nem biriilhat6 el,

b) a tervezett 6pitdsi tev6kenys6g rekkim, rekl6moz6s nem illeszkedik a
teleptil6sk6pbe,

c) a tervezett rendeltetdsvriltoz6s nem illeszkedik a szomszddos 6s a
kcimyez6 bedpit6s saj6toss6gaihoz, illetve a bejelent6s, dokumentrici6
nem igazo\a,hogy az irj rendeltet6s a kcirnyez6 ingatlanok, valamint a
hatrirol6 kdzteriiletek rendeltetdsszeni hasznilatfut indokolatlan
m6rtdkben nem zavarja, illetve nem korlltozza.

(12) A telepiil6sk6pi elj6r6s soriin meghozott dcintdsben foglaltak megszegdse,
illetve - e rendeletben rogzitett - a hat6s6gi enged6lyhez nem k6t<itt
tev6kenys6gek, rekl6melhelyezdsek 6s rendeltetdsm6dositrisok
bejelent6s6nek elmulaszt6sa eset6n, illetve vdgre nem hajtrisa eset6n, a
magatart6s elkrivetcij6vel szemben 50.000 forintig terjed6 birsrig szabhat6
ki az akibbiak szerint:

a) az dpitdsi tev6kenys6g tekintetdben a polg6rmester a bejelentds
elmulaszt6sa esetdn 25.000 forint birs6got 6s a tev6kenys6g elj6r6si
drintds n6lkiili folytat6sa eset6n, tov6bbi 25.000 forint birs6got,

b) rekl6mok elhelyez6se tekintet6ben a bejelent6s elmulaszt6sa esetdn
30.000 forint birsrigot 6s a tev6kenys6g meg nem sztintet6se eseten
tov6bbi 20.000 forint birs6got,

c) rendeltet6sm6dosit6s tekintet6ben a bejelent6s elmulaszt6sa eset6n
25.000 forint birsrlgot, a dontdsben foglaltak megszegdse eset6n
tov6bbi 25.000 forint birsrlgot szab ki.

(13) A polg6rmester ellen6rzi a bejelent6si kcitelezetts6g teljesit6s6t 6s a
bejelentett tevdkenys69 folytat6srit.

(14) A polg6rmester dcintds6vel szemben Budapest F6viiros XVL keriileti
Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilet6hez lehet fellebbezni.

III. Fejezet
2616 rendelkez6sek
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8.S

(1) E rendelet a kihirdet6s6t kcivet<i napon l6p hatrilyba.

(2) E rendelet rendelkez6seit a hat6lyba l6pds6t kdvet6en indult elj6r6sokban
kell alkalmazni.

(3) E rendelet 1. fiiggeldkdt kepezi a telepi.il6sfejleszt6si koncepci6r6l, az
integr6lt telepiildsfejlesadsi stratdgi6r6l 6s a telepiil6srendez6si
eszkcizokr6l, valamint egyes telepiildsrendez6si sajritos jogint6zm6nyek6l
szol6 31412012. (X. 18.) Korm. rendelet hivatkozott szakaszai.

Ancsin Lhszl6
jegtzd

Kov6cs P6ter
polgdrmester

9



l.fiiggelik a(z) 9/2013. (lL 18.) inkormdnyzati rendelethez

31412012. (XI.8.) Korm. rendelet

a telepiil6sfejleszt6si koncepci616I, az integrf,lt telepiil6sfejleszt6si
strat6gi6161 6s a telepiil6srendez6si eszktiztikr6l, valamint egyes

telepiil6srendez6si saj6tos jogint6zm6nyekr6l

KIVONAT

EGYEB TELEPULESRENDEZESI SAJATOS JOGINTEZME}N'EK

17. Tetepiil6sk6pi bejelent6si elj6ris

23. $ (1) A polg6rmester telepiil6skdpi bejelent6si eljrlr6st (a tov6bbiakban:

bejelent6si elj6r6s) folltathat le
a) az 6pit6stigyi 6s 6pit6sfeltigyeleti hat6srigi eljrir6sokr6l ds ellen5rz6sek6l,

valamint az 6pit6siigyi hat6s6gi szolgriltat6sr6l sz616 korm6nyrendeletben 6pit6si

engeddlyhez nem k6t<itt azon 6pit6si tevdkenysdgek tekintetdben, melynek

megkezdds6t,
b) azon rekl6mok elhelyez6se tekintet6ben melyek elhelyez6sdt,

c) azon 6pitm6nyek rendeltetds6nek megv6ltoztat6sa tekintet6ben, melyek

rendeltet6sdnek megvrilto ztatiLsitt a teleptil6si <inkormiinyzat helyi

dnkorm6nyzati rendeletben bejelent6si elj6r6s lefoll.tatdsihoz k6tdtte, 6s az

eljrirris rdszletes szab6lyair6l, valamint a 24. $ (1) bekezdes a) pontja szerinti

igazol6s drv6nyess6gi idejdr6l helyi rendeletet alkotott'

(2) A bej elent 6s tartalmazza:
a) a bejelento nevdt,
b) a bejelento lakcim6t, szerYezet eset6n sz6khely6t,

c) a folltatni kivrint 6pit6si tevdkenysdg,

rendeltet6sviiltoztat6s megi elcil6sdt,

rekl6me1helyez6s vagy

d) a tervezett 6pit6si tev6kenys6g, rekl6melhelyez6s vagy rendeltet6sv6ltoztat6s

helydt, a telek
helyrajzi szdmifi,
e) az 6pit6si tev6kenys6g elvdgz6se, a rendeltet6sv6ltoz6s megval6sitasa vagy a

rekl6moz6s terv ezett id6tartam6t.

(3) A bejelent6shez dokument6ci6t kell me1l6kelni. A dokument6ci6nak - a

k6relem titrgyinak
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megfelel6en - a kdvetkez<i munkardszeket kell tartalmaznra:
a) miiszaki 1eir6st, a telepit6sr6l es azepiteszeti kialakit6sr6l,
b) helyszinrajzot a szomsz6dos 6pitm6nyek ds a terepviszonyok feltiintet6s6vel,
c) alaprajzot,
d) homlokzatot,
e) utcak6pi v(:zlatot, szintervet, l6tv6nytervet.

24. $ (1) A polg6rmester a bejelentds megdrkez6s6tol sziimitott 8 napon beliil
a) a tervezett 6pit6si tev6kenys6get, rekl6melhelyezdst yagy

rendeitet6sviiltoztatdst - kikcitdssel vagy an6lkiil - tudom6sul veszi 6s a bejelent<it
err6l a t6nyr<!1 igazol6s megktildds6vel 6rtesiti, ha a bejelent6s megfelel a 23. $

(2) ds (3) bekezd6sben meghat6rozott k<ivetelmdnyeknek 6s a tervezett 6pitdsi
tev6kenysdg, rekl6m vagy rendeltet6s illeszkedik a telepiil6skdpbe,
b) megtiltj a az epitesi tev6kenys6g, rekl6melhelye zes v agy rendeltet6sv6ltoztatds
megkezddsdt 6s - a megtiltris indokainak ismertetdse mellett - figyelmezteti a
bejelent6t a tevdkenysdg bejelent6s ndlkiili elkezd6s6nek 6s folytat6sanak
jogkcivetkezmdnyeire, ha a bejelentds nem felel meg a 23. $ (2) 6s (3)
bekezdds6ben meghat6rozott kdvetelmdnyeknek vagy a tervezett 6pit6si
tev6kenysdg, rekkim vagy rendeltetdsv6ltoztatis nem illeszkedik a

teleptil6skdpbe.

(2) Az(l) bekezd6s a) pontja szerinti igazoLis tartalmazza
a) a bejelentds iktatrisi szitmdt ds tigyint6z6j6nek nev6t,
b) a bejelent6 (6pittet6) nev6t, valamint lakcimdt, szervezet eset6n sz6khelydt,
c) a bejelentett 6pit6si tev6kenys6g, rekl6melhelyez6s vagy
rendeltet6sv6ltozl:atfls megi elcilds6t,

d) a bejelent6s e1clterjesa6s6nek napj 6t, valamint
e) azt, az id6tartamot, amelye a bejelent6s s261.



Budapest F6vrlros XVI. keriileti 6nkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilet6nek
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a telepiil6sk6pi bejelent6si elj6ris16t

Budapest F<ivriros XVI. keriileti 6nkormanyzat K6pvisel6-resttilete a teleptil6sk6p v6delm6r6l
sz6l6 2016.6vi LXXIV. r6rv6ny 12. g (2) bekezd6s c) pontj6ban kapor felhataim az6s €s az
Alapt<irv6ny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontjriban biztositott feladatkdrdben elj rva a
kcivetkez6ket rendeli el:

. I. Fejezet
AItal{nos rendelkez6sek

l. A rendelet c6lja
1.$

F rendelet c6lja a Budapest FSvriLros XVI. keriilet dpitdszeti, varoskdpi, illetve term6szeti
6rtdkeinek v6delme 6s igdnyes alakit6sa 6rdek6ben az dpit6stigyi hat6s6gi engeddlyhez nem
kritott egyes 6pit6si munkrikkal kapcsolatban - a helyi adottsdgok figyelembev6teldvel a
vriroskdpi illeszked6s kcivetelm6nyeinek 6rvdnyesit6se, a tertilethaszniilat rendeltetds szerinti
mrikdddsdnek biztosit6sa, az lpitett kcimyezet rendezett 6s eszt6tikus kialakitrisrinak segit6se.

2. A rendelet hatrilya
2.S

(1) E rendelet hat6lya kiterjed minden term6szetes szem6lyre, jogi szem6lyre 6s jogi
szem6lyis6ggel nem rendelkezo szervezetre, aki (amely) Budapest F6vriros XVI.
kertilet kdzigazgatasi teriiletdn:

a) iogszabrllyban rdgzitett dpit6siigyi hat6srigi engeddlyhez nem kdt6tt 6pit6si
tev6kenysdget v€gez vagy kiv6n v6gezni, illetue azzal cisszefligg6 6pit6szeti-
miiszaki tervdokument6ci6t k6szit;

b) a keriilet kcizigazgatiisi tertilet6n rekl6mberendez6st helyez el, tart fenn vagy kivrin
elhelyezni, valamint ilyen c6llal feliiletet alakit ki;

c) megl6v6 6pitm6ny rendeltet6s6t - r6szben vagy eg6szben - megvlltoztatja.

(2) E rendelet el6ir6sait a telepiildsfejleszt6si koncepci6r6l, az integriilt telepiil6sfejlesztdsi
stratdgirir6l ds a telepiil6srendez6si eszk6z<ik6l, valamint egyes telepiil6srendez6si
saj6tos jogint6zmdnyek6l sz6l6 31412012. (X. 18.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban:
R1.) elSiriisaival egytitt kell alkalmazni.

b.sz melllkLet



II. Fejezet
R6szletes rendelkez6sek

3. A telepiil6sk6pi bejelent6si eljdris

E rendelet el6irrisai szerint a 6.$ (1) bekezd6sben foglalt tertileteken, illetve
<ivezetekben teleptil6sk6pi bejelent6si eljriLr6st kell lefolyatni, az 6pit6stigyi 6s

6pit6sfeliigyeleti hat6s6gi eljarrisok6l 6s ellen6rzdsekr6l, valamint az 6pit6siigyi
hat6s6gi szolg6ltatiisok6l sz6l6 31212012. (XI. 8.) Korm. rendelet (tov6bbiakban: R2.)
l. melldkletdben felsorolt 6pit6si munkak kciziil:

a) 6pitm6ny 6talakit6sa, fehijit6sa, helJre6llit6sa, korszenisit6se, homlokzatdnak
megvdltoztat6sa, kiv6ve ziirtsoru vagy ikres be6pitdsri 6pitm6ny eset6n, ha e

tevdkenysdgek a csatlakoz6 6pitm6ny alapoztrsitt vagy tart6szerkezet6t is 6rintik;

b) megl6v6 6pitm6ny ut6lagos h6szigetel6se, homlokzati nyil6sz6t6 cser6je, a

homlokzatfeliilet szinez6se, a homlokzat feliiletkdpz6s6nek megv6ltoztat6sa
esetdn;

c) megl6vo 6pitm6nyben tj 6g6sterm6k-elvezet6 k6m6ny l6tesit6se esetdn;

d) rij, 6nAll6 (homlokzati falhoz rdgzitett vagy szabadon 6116) 6g6sterm6k-elvezet6
kdm6ny 6pit6se eset6n, melynek magass6ga a 6,0 mdtert nem haladja meg;

e) az 6piilet homlokzat6hoz illesztett el6tet6, v6d6tet6, emy6szerkezet 6pit6se,

meg16v6 fehijit6sa, helyre6llit6sa, 6talakit6sa, korszerfisitdse, b6vit6se,
megviiltoztatdsa eset6n;

f) az dptiletben az oniill rendeltet6si egys6gek sz6mrinak vdltoztat6sa eset6n;

g) a kereskedelmi, venddgliit6 rendeltet6sri dpiilet 6pitdse, b6vitdse^eset6n, amelynek
m6rete az lpitdsi tev6kenys6g ut6n sem haiadja meg a nett6 20 m2 alaptertiletet;

h) nem emberi tart6zkodrisra szolgill6 6pitmdny 6pit6se, 6talakit6sa, fehijit6sa,

valamint b6vit6se eset6n, amelynek m6rete az 6pit6si tev6kenys6g ut6n sem

haladja meg a nett6 100 m3 t6rfogatot ds 4,5 m6ter gerincmagassilgot;

i) rin6ll6 rekl6mtat6 6pitm6ny 6pit6se, megl6v6 fehijit6sa, helyre6llit6sa, 6talakitAsa,

korszeriisitdse, bovit6se, megv6ltoztatiisa eset6n;

j) sirbolt, umasirbolt dpitdse, b6vit6-se, melynek mercte az 6pit6si tev6kenys6g utiin

sem haladja meg a nett6 50 m2 alapteriiletet, vagy a 3,0 meter magassrigot,

valamint umafiilke, sirhely, sirjel 6pit6se, elhelyez6se eset6n;

k) szobor, eml6kmri, kereszt, eml6kjel 6pit6se, elhelyez6se eset6n, ha annak a

talapzatiwal egyiitt m6rt magass6ga nem haladja meg a 6,0 m6tert;

l) eml6kfal 6pit6se eset6n, amell,rek talapzat6val egytitt m6rt magass6ga nem haladja

meg a 3,0 mdtert;

m) a 6,0 m6ter vagy annril kisebb magass6gri, a 60 m3 vagy ann6l kisebb tdrfogatf
sil6, omlesztettanyag-tarol6, nem vesz6lyes folyad6kok trirol6ja, nem vesz6lyes

anyagot tartalmaz6, nyom6start6 ed6nynek nem min6siil6, fold feletti vagy alatti
tartrily, tarol6 elhelyezds6hez sztiks6ges 6pitm6ny 6pit6se, megl6v6 felfjitdsa,
helyre6llit6sa, etalakitesa, korszeriisit6se, b6vit6se eset6n;

2

3.S

(1)
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n) kerit6s, kerti 6pitm6ny, terepl6pcs6, j6rda 6s lejt6, hadartesi c6lt kemence,

hrisflistdlo, j6gverem, valamint zdlds6gverem 6pitdse, 6pitm6nynek minosiil6
n6v6nytilmasz, novenlt felfuttat6 r6cs 6pitdse, megl6v6 feltjit6sa, helyre6llitSsa,
etalakitesa, korszer[isit6se, b6vitdse eset6n;

o) napenergia-kollektor, szellozo-, klima-, riasZ6berendez6s, vill6mharit6-
berendez6s, 6ru- 6s p6nzautomata, ker6kp6tiut6, zAsdbrafi6 6pitm6nyen vagy
6pitm6nyben val6 elhelyez6se eset6n;

p) 6pitm6nynek min6siil6, haltartflsi hulladdk elhelyezds6re szolg6l6 hullad6kglujt6-
6s tarol6, soromp6, 6my6kol6 elhelyezdse esetdn;

q) z6szl6clrto oszlop (zdszl6nid) 6pit6se esetdn, amelynek terepszintt6l mdrt
magassdga a 6,0 m6tert nem haladja meg;

r) a legfeljebb 2,0 m6ter mdlysdgii 6s legfeljebb 20 m3 ldgteni pince 6pit6se, megl6v6
fehijit6sa, helyrerlllitrisa, 6talakit6sa, korszenisit6se, bovit6se eset6n.

(2) A vonatkoz6 6pit6stigyi hat6s6gi enged6lyhez kdtott, de ajoger6s enged6lt't6l elt6r6en
megval6sitani kiviint - az elt6r6st illet6en 6pit6stigyi hat6s6gi enged6lyhez nem kdtdtt

- 6pit6si munkrik csak teleptildsk6pi bejelent6si eljar5s alapj6n v6gezhet6k, a Budapest

F6v6ros XVI. Keriileti 6nkormiinyzatnak a Kertileti Varosrendez6si 6s Epit6si

Szab6lyzatr6l sz6l6 30/2000. (VII. 14.) rendelet6nek (a tovribbiakban: KYSZ) 2la sz.

mell6klet6ben varoskdpi jelentds6gri 6piiletek, dpitm€nyek, valamint a KL-KT jelii
kcjzteriileten, kdztertiletekhez kapcsol6d6 6pit6si telken tdrt6n6 6pitdsi munkriLk

eset6ben.

4.$

(l) Telepiil6sk6pi bejelentdsi eljarrist kell lefolytatni megl6v6 6pitm6nyek rendeltet6s6nek

rdszleges vagy teljes megviiltoztat6sa eset6n, amennyiben az ij rendeltet6s szerinti

haszniilat:

a) telephely bejelent6si vagy enged6lyez6si eljarris lefol)'tat6sAt teszi sziiks6gess6;

b) a megldv6 vagy kor6bbi rendeltet6shez k6pest

ba) kdmyezetv6delmi (zaj, l6gszennyez6si) szempontb6l kedvez6tienebb

helyzetet teremthet,

bb) jelent6sen megvSltoztatja az ingatlanon beliili g6pkocsiforgalmat, illetve a

jogszab6lyi el6ir6soknak megfelel6en tdbblet parkol6helyek vagy rakod6hely

kialakit6set teszi sztiksdgess6,

bc) 6llaftartas c6ljrira szo1g6l6 rendeltet6s m6dosilis t6rt6nik,

bd) nem lakris funkci6b6l lak6s vagy szrill6s jellegri rendeletet6s jdn l6tre.

c) drinti a koztertilet kialakit6srit, illetve a kdzteriileten l6v6 berendez6seket vagy

ndvdnyzetet.

(2) Telepiil6sk6pi bejelent6si eljardst kell lefolytatni minden olyan esetben, amikor
teleptil6srendez6si eszkoz a rendeltet6s m6dositast feltdtelekhez koti, illetve j6rul6kos

beavatkoziisoka vagy int6zked6sekre vonatkoz6 kdtelezetts6get ir el6'
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s.s

(1) A 6. $ (3) bekezd6s6ben foglalt tertileteken - figyelembe vdve a KVSZ 6ltal6nos 6s
egyes tertileteke vonatkoz6 szabAlyozitsi terv teriiletdre vonatkoz6 el6ir6sokat - az
R2. szerint dpit6stigyi hat6srlgi enged6lyez6si eljar6shoz nem k6t<itt reklim-
elhelyezdsek kdziil, teleptildsk6pi bejelentdsi eljar6st kell lefolytatni a kdvetkez<i
rekl6mhordoz6k elhelyez6s6hez:

a) az 6pit6si telkek teriilet6re, az dpitm'nyek homlokzatdra, az 6pit6si telek
keritdsdre, kapuj:ira, titmfalfua rogzitett cdg-, cimt6bla, c6gn6v vagy c6ges
rekLimt6bla, egyedi t6j6koztat6 t6bla, kirakat, rekkimfeliiletet is tartalmaz6
el6tet6, napv6d6 ponyva;

b) kcizteriileten vagy be6pit6sre sziint teriileten hirdet<i t6bla, hirdet6 vitrin,
6ri6splak6rtart6, illetve hordoz6 berendez6s, totemoszlop, hirdet6oszlop, citylight
berendez6s, rekl6mkorl6t, transzparens;

c) a be6pit6sre nem sz6nt tertileteken c6g- 6s cimtdbla , cdgszerii rekl6mt6bla, egyedi
tdj6koztat6 t6bla, hirdet6 tdbla, hirdet6vitrin, 6ri6splakrirtarr6, illetve hordoz6,
rekLimtdbla, integrdlt informrlci6 hordoz6 totemoszlop, hirdet6oszlop, citylight
berendez6s, transzparens.

(2) Amennyiben az (1) bekezdl.sben felsorolt rekl6m-, illetve hirdet6 berendez6sek
elhelyez6s6re kdztertileten keriil sor, a kdaerUlet haszniilati szerz6d6s megkot6s6re
csak a teleptildsk6pi bejelent6si eljards lefolytatds6t kdvet6en tdrt6nhet, a hat6s6gi
hatitozat felt6teleinek rdgzit6s6vel.

4. A telepiil6sk6pi bejelent6ssel 6rintett teriiletek

(l) A jelen rendelet el6irdsai szerint, telepiil6sk6pi bejelent6si eljarrist kell lefolltatni az
6pit6si munkrik vonatkozasdban :

a) az L3 keret6vezetri teriilet eset6ben a 3. g (1) bekezd6s a)-r) pontjaiban foglalt
dpitdsi munkiik sordn;

b) az L4 keretrivezetii tertilet KL-KT krizlekeddsi kdztertiletekkel hat6ros 6pit6si
telkek eset6ben - a kdzteriilet fel6l kithat6 esetben - a 3. $ (1) bekezd6s a)-r)
pontjaiban foglalt 6pit6si munkak sor6n, a KL-KT kctzlekeddsi kdzteriiletekkel
nem hataros, mig az egydb kcizteriilethez kapcsol6d6 6pit6si telkek eset6n, a
kdztertilet fel6li homlokzaton a 3. $ (1) bekezdds d), g), i) 6s q) pontjaiban foglalt
6pit6si munkak sor6n, valamint 5,0 mdtemdl kisebb elSkert esetdn az e) pontban
foglalt 6pitdsi munkrik sor6n;

c) az L7; I; IZ keret6vezetr.i teriiletek eset6ben a 3. $ (1) bekezd6s a)-i) pontjaiban 6s
k)-r) pontjaiban foglalt 6pitdsi munkSk sorrin;

6.$
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d) a KL-KT jehi 6s egy6b kdzteriiletek eset6ben, a 3. g (1) bekezdds6nek a), b), l) 6s
p) pontjaiban foglalt 6pit6si munk6k sor6n;

e) a KVSZ 2/a sz. mell€kletdben szereplo varosk6pi jelent6s6gti, valamint a f6vilrosi
v6detts6gti 6piiletek, 6pitm6nyek eset6ben a 3. g (1) bekezd6s a)-r) pontjaiban
foglalt dpit6si munkrlk soriiLnl

f) az M 6s MZ keretovezetek tertiletdn a kdzteriileti telekhat6rt6l m6t 50,0 mdter
t6vols6gon beliil, a 3. g (l) bekezdds g), h), m) pontjaiban foglalt 6pit6si munkak
sor6n;

g) az L4, L7, Z-KK keretcivezetri teriiletek templom (T) dvezeteiben, valamint KV-
TE temet6 keret<ivezetekben a 3. g (1) bekezd6s j) ponrban foglalt dpit6si munkdk
sordn.

(2) Telepiildsk6pi bejelent€si elj6r6st kell lefolytatni a megl6v6 6pitm6nyek
rendeltet6sdnek rdszleges vagy teljes megv6ltoztatdsa vonatkoz6s6ban:

a) a 4. $ (1) bekezd6s a) pontjriban foglalt rendeltet6s megviiltoz6sa eset6n, kivdve az
M ds MZ kerettivezetek tertiletdt;

b) az L3; L4; I 6s IZ kerctiSvezet tefliletdn a a. g (1) bekezd6s b) 6s c) pontj6ban
foglalt el6irrlsokat drint6 rendeitet6sm6dositiis eset6n.

(3) Telepiildsk6pi bejelentdsi eljar6st kell lefolytatni a reklifunok elhelyezdse tekintet6ben:

a) az L3 keret6vezetben 6s az azon beliili, 6s hat6rol6 kdzteriileteken az 5. $ (1)
bekezd6s a)-c) pontjaiban foglalt rekl6mtart6 6pitm6ny elhelyezds6re;

b) az L4; L7; az I 6s 1Z keretdvezet KL-KT jehi kdzteriiletekkel hatriros 6pit6si
telkein, illetve azon l€v6 6pitm6nyein, az 5. g (l) a) 6s b) pontj6ban foglalt
rekl6mtart6 6pitm6ny elhelyezds6re;

c) a KL-KT jehi kciztertileteken, valamint a KL-VA kdzleked6si tertleteken az 5. g

(1) bekezd6s a)-c) pontjaiban foglalt rekkimtart6 6pitm6ny elhelyezdsdre;

d) az dpit6si civezett6l fiiggetleni,il a miiemldki, f6vrirosi vddetts6gri vagy vrirosk6pi
je1ent6s6gr.i ingatlanok ds k<jzvetlen szomsz6dos 6pit6si telken 6s dptiletein,
minden rekl6m, rekl6mtart6 6pit6se, fehijit6sa, rltalakitisa, bovit6se;

e) az M-MZ keret6vezet 6s a be6pit6se nem sz6nt teri.ileten kdztertilettel hataros
telekhat6riin, 50 m6teren beliil, az 5.S (1) bekezd6s a)-c) pontj6ban foglalt
rekliLrntart6 6pitmdny elhelyez6s6re.

(4) Teleptil6srendezdsi eszkdz - a szabAlyozirssal 6rintett teriilet sajiitoss6gai alapjan -
tovAbbi tertiletek eset6ben is el6irhatja - a vonatkoz6 rendeletek figyelembev6tel6vel -
a telepiil6sk6pi eljiiriis lefolytatiisiit.
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7.$

5. A telepiil6sk6pi bejelent6si eljrirris r6szletes szabdlyai

(l) A telepiildskdpi bejelent6si eljirds az iigyfdl riltal a polgiirmesterhez benyrijtotr - papir
alapri - bejelentdsre indul. A bejelentdshez papir alapt dokument6ci6t vagy a
dokumentdci6t tartalrnazl digit6lis adathordoz6t kell mell6kelni.

(2) A bejelent6snek tartalmaznia kell:
a) a bejelent6 nevdt,

b) a bejelent6 lakcim6t, szeryezet eset6n szdkhely6t,

c) a tev6kenys6g jelleg6t:

ca) a folltatni kivrint 6pit6si tev6kenys6g megjel6l6s6t,

cb) rekl6m elhelyez6smegjelcil6s6t,

cc) rendeltetds vithozdsmegjelcil6s6t,

d) a c) pont szerinti tev6kenysdg helydt, a telek helyrajzi sz6m6t,

e) a tevdkenys6g tervezett id6tartamrit.

(4) A (2) bekezd6s cb) pont szerinti rekliim elhelyez6si tev6kenys6g eset6ben - kdztertileti
elhelyezds eset6n - a kdzmiiszolg6ltat6kkal dokumentAltan egyeztetett helyszinrajz 6s

fot6montiias is sztiks6ges.

(5) E rendelet szerinti bejelent6si eljrir6sra kcitelezett tev6kenys 69 - a (7) bekezd6s szerinti
hat6s6gi hatirozat birtok6ban kezdhet6 meg , ha miis hat6siigi engeddly nem
sziiks6ges.

(o) A polgriLrmester a tervezett dpitdsi tev6kenysdget, rekl6m elhelyezdst vagy
rendeltet6sv6ltoz6st - kik<it6sse1 vagy an6lkiil - tudomdsul veszi, a bejelent<it err<il a
t6nyrSl hat6s6gi hat6rozat megkiild6s6vel drtesiti, ha a bejelent6s

a) megfelel az R1. szerint meghatrirozott, valamint e rendeletben rdgzitett formai 6s

tartalmi kdvetelm6nyeknek,

b) a tervezett 6pit6si tev6kenysdg, illewe a rekl6m illeszkedik a telepiil6sk6pbe,

c) a tervezett rendeltetdsviiltozris illeszkedik a szomsz6dos 6s a k6myez6 be6pit6s
saj6toss6gaihoz 6s a hatiiLrol6 kdzteriiletek rendeltet6sszeni 6s biztonsrigos
haszniiatii. indokolatlan m6rtdkben nem zavarja, illeWe nem korliitozza.

(3) A bejelent6shez mell6kelt (6rt6kelhet6 mriszaki tartalommal 6s el6addsm6ddal
k6szitett) dokument6ci6nak - a k6relem t6rgy6nak megfelelSen - tartalmaznia kell:
a) a miiszaki leir6st a telepit6srbl, az lpitdszeti kialakit6sr6l,

b) helyszinrajzot a szomsz6dos 6pitm6nyek 6s terepviszonyok feltiintetdsdvel,

c) alaprajzot,

d) homlokzatot,

e) utcakdpi vialatot,szintervet, l6tv6nfiervet.
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(7) A teleptil6skdpi bejelent6s tudomiisulvdtel6l tartalmazi hat6s6gi hati:rozatot, illetve a

tudomdsulvdtel megtagaddsiit a polgiirmester a bejelentds megdrkezds6t6l sz6mitott 15

napon beltil adja ki.

(8) A polgiirmestemek a telepiil6sk6pi bejelent6ssel kapcsolatos d6nt6s6t az lnkorr.nir:ryzal
f66pit6sze k6sziti elo.

(9) A (7) bekezd6s szerinti hat6s6gi hatitrozat tartalmazza a2R1.24. $ (2) bekezd6s6ben
foglaltakat.

(10) A hat6s6gi hatrirozatban foglalt tev6kenys6g 6rv6nyess6gi ideje a kcivetkez6:
a) 6pit6si tev6kenys6g eset6n egy vagy k6t 6v, vagy az hat6sdgi hat6rozat szerinti

konkrdt tev6kenys6g miikciddsi ideje;
b) a rekl6moz6s idStartama legfeljebb 2 6v;

c) a rendeltet6sm6dosit6s id6tartama 1 6v vagy 2 dv, vagy az hat6sttgi hat6rozatban
szerepl6 tevdkenysdg miik6d6si ideje, vagy hatarid6 n6lktli lehet.

(11) A polg6rmester megtiltja a bejelentett 6pitdsi tev6kenysdg, rekldmelhelyez6s vagy
rendeltet6sviltoz6s megkezd6s6t 6s - a megtilt6s indokainak ismertet6se mellett -
figyelmezteti a bejelent6t a tev6kenys6g bejelent6s n6lkiili megkezd6s6nek 6s

folytat6sanak jogkcivetkezmdnyire, ha a bejelent6s

a) nem felel meg az Rl-ben meghatarozott 6s e rendeletben meghat6rozott
k6vetelm6nyeknek, illetve miiszaki el6ad6sm6djriban egy6rtelmiien nem birrilhat6
el,

b) a tervezett 6pit6si tevdkenys6g rekl6m, reklimoz6s nem illeszkedik a
teleptil6sk6pbe,

c) a tervezell rendeltetdsv6ltoz6s nem illeszkedik a szomszddos 6s a kdmyez6
be6pit6s sajiitossdgaihoz, illetve a bejelent6s, dokument6ci6 nem igazolja, hogy az

tj rendeltet6s a kcimyez6 ingatlanok, valamint a hatarol6 k6zteriiletek
rendeltet6sszerti hasm6lat6t indokolatlan mdrt6kben nem zavarja, illetve nem
korli./.ozza.

(12) A telepiildsk6pi eljar6s sortln meghozott ddnt6sben foglaltak megszeg6se, illetve - e

rendeletben rdgzitett - a hat6s6gi enged6lyhez nem kdtdtt tevdkenys6gek,

rekldmelhelyez6sek ds rendeltet6sm6dositdsok bejelent6s6nek elmulasztilsa eset6n,

illetve v6gre nem hajt6sa eset6n, a magatart6s elkdvet6j6vel szemben 50.000 forintig
terjedo birsrig szabhat6 ki.

(13) A polgiirmester ellen6rzi a bejelent6si kotelezetts6g teljesitdsdt 6s a bejelentett

tev6kenys6g folytat6sAt.

(14) A polgArmester ddnt6sdvel szemben Budapest F<ivaros XVI. keriileti Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilet6hez lehet fellebbez6st benyrijtani.
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III. Fejezet
Zf rri rendelkez6sek

8.S

(1) E rendelet a kihirdet6sdt k6vet6 napon ldp harilyba.

(2) E rendelet hatrilybaldp6sdvel egyidejrileg hat6ly6t veszti Budapest F6vriros XVL
kertileti Onkorm inyzatnak a telepiil6skdpi bejelentdsi eljar6sr6l rroto slzot:. 1II. ts.y
dnkorm6nyzati rendelete.

(3) E rendelet rendelkez6seit a hatalyba l6p6s6t kdvet6en indult eljar6sokban kell
alkalmazni.

Ancsin Ldszli
jepzd

Kovr{cs P6ter
polgdrmester
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ALrAr,Alros INnorolAs

E rendelet a bejelent6shez kdt6tt tev6kenys6gek el6zetes dnkormanyzati jellegri - a keriilet
6pit6szeti, vriroskdpi megjelen6sdt, az lpitett kcimyezet esa6tikus megjelen6s6t biztosit6 -
velemdnyez6s6t teszi lehetovd.

RESZLETES INDOKOLAS

l. $-hoz

A rendelet cdljat rdgziti.

2. $-hoz

A rendelet halalyit rdgziti, illetve a vonatkoz6 jogszab6lyban rdgzitett el6ir6sok
figyelembev6tel6re hivja fel a figyelmet.

A bejelent6si k<itelezettsdggel 6rintett tev6kenysdgek ktiziil, a rendelet alkalmaziisa soriin
f,rgyelembe veend6 tevdkenys6get 16gziti.

4. $-hoz

A teleptil6sk6pi bejelent6si eljarAs lefolytatesiira kdtelezett dpitm6nyek 6s rendeltet6s szerinti
viiltoziisok kcir6t rcigziti.

5. $-hoz

A telepiiLl6sk6pi bejelentdsi eljar6s lefolytatrisara kdtelezett rekldmhordoz6kat rdgziti.

A telepiil6skdpi bejelent6sr
cisszeftig96sben rd gziti.

6. $-hoz

eljrirdsra kdtelezett tev6kenys6geket, tertileti-dvezeti

(1) az 6pitdsi munkiik vonatkozlsiba\
(2) a rendeltet6s m6dosit6s vonatkoz6siiban,
(3) a rekLiLrn elhelyezds vonatkozds6ban,
(4) sajritossriggal 6rintett teriiletek vonatkoz6s6ban.

3. $-hoz
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7. $-hoz

( 1)-(4) A telepiildsk6pi bejelent6si eljrturis rdszletes szabAlyait r6gziti.
(5) Az elj6rds 6s m6s hat6s6gi enged6ly kapcsolat6t r6gziri.
(6)-(11) Az eljar6s soriin kialakithat6 d6nr6sek felt6teleit rtigziti.
(\2) Az eljririis sor6n alkalmazand6 szankci6r6l rendelkezik, amely a rendeletnek nem
megfelelo tev6kenysdgek megsztintet6s6t fokozatos - figyelmeztet<i - szankci6kkal kivrinja
biaositani.
(13) Az ellen6rz6s c6lja, hogy a tevdkenysdg t6nyleges jogszenis6ge az eljrirrlst krivet6
id6szakban is biaositva legyen.
(14) Az elliris elleni fellebbez6s lehet6s6g6t biztositja.

8. g-hoz

Hatrilyba l6ptet6 6s zar6 rendelkez6seket tartalmaz.


