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BUDAPE ST TOVANOS XVI. KERIiLETI ONKORMATWZ,C.T

POLGARMESTERE

Kdsztilt a Kdpvisel1lestillel 2017. december 13.-i iildsdre
Kdszltetre: T6th Mikl6s fidpitdsz

Trirgy: Javaslat a telepiil6sk6p v6delm6rol

<inkorm6nyzati rendelet megalkotrisrfu a

sz6l6

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A K6pvisel6-testiilet a 2017. november 15-i tildsdn a rendelet-tervezetet (1 sz. mell6klet) els6

olvasatban tirgyalta, melynek sor6n az int6zm6nyi ds kiikinleges tertileteken alkalmazhat6

szinek esetdben a gazdas|gi tertiletekhez hasonl6an - kedvez6bb alkalmaziisi lehetosdg

biztosit6sdt j avasolta.
A Keriiletfejleszt6si ds Uzemeltet6si Bizottsdg a rendelet-tervezetet a 7012077. (Vll. 17.)

KFUB. sz. hatitrozallal (2. sz. mell6klet) koncepcion6lisan vdlem6nyezte, majd a 8912017.
(XI. 13.) KIUB sz. halfuozatitban (3. sz. melldklet) a tewezethez kiegdszit6seket javasolt.

A bizotts6gi hatiirozatban foglaltakat a rendelet-terve zet ltdolgozAsa sorifut alapvet6en

figyelembe vettiik, ugyanakkor a tdmdr kerit6s f6ritvonalak melletti alkalmaz6srinak tilt6srit

saroktelken, a jelent6s forgalmat bonyolit6 utak keresztez6d6s6ben l6v6 saroktelkek esete

miatt, nem tartjuk elfogadhat6nak.

A kordbbi szabiiyozAsi tervekb5l Awefi, a fatiltet6sn6l kdtelez6en el<iirt minimiilisan I m2

z6ldfeltilet 6rtdkdt a 34612008. (Xll. 30.) Korm. rendeletben el6irt minim6lis 2,25 n?
m6(6k6hez k6pest, kerek sziirnra egyszerlisitetttik, 2.50 m'-re.

A telepiil6sfejlesztdsi koncepcior6l, az integr6lt telepiil6sfejlesztdsi stratdgi6r6l 6s a

telepiildsrendezdsi eszkozcikrol, valamint egyes teleptil6srendez6si saj6tos jogint6zm6nyekr5l

szol6 31412012. (XI.S.) Korm. rendelet 43lA S. (8) bekezd6se szerint a polgiiLrmester a

rendelet elfogadisa el6tt ismerteti a K6pvisel6-testi.ilettel a bedrkezett v6lem6nyeket, az el

nem fogadott vdlem6nyeket 6s azok indokl6siit, egyeztet6s eset6n a jegyzokonyvet, illetve az

elfogadott v6lem6nyek alapj6n a teleptil6skdpi rendelet tervezet6ben javasolt m6dositrlsokat.

A telepiil6sk6pi rendelet k6szit6sdre, egyeztet6s6re ds elfogad6sara a Rl. 29lA. $-6ban
rdgzitettek 6rv6nyesit6s6vel, a teljes kiini t6j6koztat6s (honlap, keriileti rijsrig, Iakoss6gi

f6rum) ds a Rl. 9. sz. mell6klet6ben rdgzitett iillamigazgatiisi szervekkel, 6rintetl teri.ileti 6s

telepiil6si dnkorm6nyzatokkal val6 egyeztetds megtdrt6nt.

Az egyeztetls sor6n a 2017. okt6ber 20-6n megkiildott rendelet-tervezelre az |llamigazgal{si
szervek v6lem6ny6nek kialakit6s fua 21 nap iillt rendelkezdsre. Javaslat, dszrev6tel az alit:,bi

r6sztvev6kt6l 6rkezett.

Az Allami Fo6pit6sz vdlemdnye alapjar (4. sz. mell6klet), a r6g6szeti terijleteket a rendelet-

tervezet fuggel6kek6nt tiintetjiik fel. A kordbbi rendelet-tervezetb6l titrdltiik az ideiglenes

vddelemre vonatkoz6 elj6r6st, amely negativ eredm6nye eset6n kedvez6tleniil halhat az

ingatlan tulajdonos6ra.
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A Nemzeti M6dia- 6s Hirkctzl6si Hat6s6g vdlemdny6nek megfelel6en meghatiiroztuk a
hirkdzl6si berendez6sek elhelyezds6re javasolt teri.ileteket (5. sz. mell6klet).

A DunaJpoly Nemzeti Park lgazgat6s6g megktilddtt rill6sfoglal6s6ban a telepiil6sk6pi
rendelet-tervezetben foglaltakkal egyet6rt (6. sz. mell6klet).

Az egyeztet6sben rdsztvev6, tovribbi 6llamigazgat6si szervek r6sz6r6l egy6b 6szrevdtel,
m6dosit6 javaslat nem 6rkezett.

A Keriiletfejleszt6si 6s Uzemeltet6si Bizotts6g, valamint a Kdmyezetv6delmi 6s

Kdzbiaonsigi BizoftsAg az elk6sziilt rendelet-tervezetet a K6pvisel6-testtileti iil6s id6pontj6ig
v6lem6nyezi.

A fentiek alapjan k6rem a tisztelt K6pvisel6testtiletet, hogy a mell6kelt rendelet-tervezet
alapj6n a rendelet j6vahagy6s6t t6mogassa.

A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tdrv6ny 17. $-riban foglalt el6zetes hatiisvizsg6lat
<isszefoglal6sa:

A v6grehajtds felt6telei:
A rendelet az Onkorm6nyz al szimdra a szab|lyozirs v6grehajtds5val jelent tdbbletfeladatot.

A tirsadalmi hatdsok iisszefoglalisa:
A rendelet szabtrlyozza a rekl6mok elhelyezds6nek rendezetlen 6llapot6t.

Trlrsadalmi kiilts6gek:
A szabllyzal a tarsadalom szamara kdltsdget nem jelent

Kiilts6gvet6si hatdsok:
A szab6lyozrisi elemek kialakit6sa az Onkormii,nyzat szim|rakoltsdget jelent.

Eg6szs6giigyi hatdsok:
Eg6szsdgtigyi hatds nem jelentkezik a szabrilyoz6s megalkot6s6val.

Kiirnyezeti hat6sok:
A kornyezet kulttra javit6s6t eredm6nyezi.
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RENDELETI JAVASLAT:

Budapest, 201 7. november 29.

jegyzo

L szrimu: rendelet-tervezet
2. szixrt:7012017. (Vm. 17.)KFUB. sz. hatixozat
3. szilrnu: 89/2017. (XL 13.) KIUB sz. hatfurozat

4. sziirnri: A[ami EOdpitesz vdlem6nye
5. szrirnri: Nemzeti Hirkctzt6si Hat6siig v6lemdnye
6. sz6mri: Duna Ipoly Nemzeti Park Ig. vdlemdnye

T6rgyatja: Keriiletfejlesa6si 6s Uzemeltetdsi Bizotts6g
Kiimyezetv6delmi 6s Kdzbiaonsrigi Bizottsiig

Budapest F6vrfuos XVI. Kertiteti Onkormanyzat Kepvisel<i-
testtilete megalkotja a teleptil6skdp v6delm6r6l sz6l6 ....12017.
(... ...) dnkormrinyzati rendelet6t.

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

bekezd6s6nek a) pontja alapjan)

rics P6ter
polg6rmester

Melldklet:
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Budapest F6vf ros XVI. Keriileti Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilet6nek

... 12017. (... ...) tinkormr{nyzati rendelete

a telepiil6sk6p v6delm616l

Budapest F<ivriros XVL kertileti Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testtilete a telepiil6sk6p v6delmdr6l
sz6l6 2016.6vi LXXIV. tdrv6ny 12. $ (2) bekezdds6nek a)-h) pontj6ban kapott felhatalmazds
alapjdn, az Alaptorv6ny 32. cikk (1) bekezddsdben, a Magyarorsz6g helyi dnkormrlnyzatair6l
sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tdrvdny 23. $ (5) bekezd6s 5. pontj riban 6s az 6pitett kdmyezet
alakitds6r6l ds v6delm6rol sz6lo 1997.6vi LXXVIII. rcirvdny 57. $ (2)-(3) bekezdds6ben
meghatArozott feladatk<ir6ben ell6rva a ktivetkez6ket rendeli el.

I. Fejezet

Altal6ro. rendelkez6sek

1. A rendelet c6lja, hatdlya 6s alkalmaz{sa

l.$

(1) E rendelet cdlja Budapest F6vriros XVI. kertilet 6pitett kcimyezet6nek, saj6tos
teleptil6sk6p6nek tarsadalmi bevonds 6s konszenzus 6ltal tdrt6no v6delme ds alakitiisa
a) a keriileti 6pit6szeti 6rdks6g tertileti ds egyedi v6delem (a tov6bbiakban: helyi

vddelem) meghatarozrisrlval, a v6dett6 nyilviinitiis a v6delem megsziintet6s
szabilyozis|val

b) a telepiil6skdpi szempontb6l meghatitroz6 tertiletek meghatArozisival;
c) a telepiil6skdpi krivetelm6nyek meghatrlLroz6s6val;

d) a teleptil6sk6p-6rv6nyesitdsi eszk<izdk szabilyozisival
e) a telepiildskdpi dnkorm6nyzati t6mogat6si 6s <jsztcinz6 rendszer alkalm azdsilval.

(2) E rendelet hatrilya Budapest F6vriros XVI. Keriileti Onkormrinyzat ia tovribbiakban:
Onkormrinyzat) kozigazgallsi teriilet6re terjed ki.

(3) E rendelet el6ir6sait a keriileti 6pil6si szabirlyzatlal egyiitt kell alkalmazni.

2. Ertelmezl rendelkez6sek

2.S
E rendelet aikalmaziisa soriin:
t. AttOrt kerit6s: az a kerit6s, amelynek a k6ztertilet fel6li mer6leges vettilet6nek dsszes

feliilete legal6bb 50%-ban atl6that6. Az dsszes feliilet a l6bazatot is lartalmazza.
2. Cdg6r: mesters6gre vagy tev6kenys6gre utal6 6piilet+artoz6k.
3. Cdgtdbla: a v6llalkoz6si tev6kenys6get folJtat6 ingatlanon elhelyezett cdg6r, cimt6bla,

c6gfelirat, cimfelirat, amely a viillalkoz6s nevdt 6s szdkhelydt, log6j6t, tevdkenys6g6t
vagy egy6b ad,atail tartalmazza.

4. Cityboard formdtumri eszkdz: olyan 2,5 m6tert6l 3,5 mdter magass6gri kdt l6bon 6116

berendez6s, amelynek m6rete 7-9 ndgyzetmdter, l6that6, papir- (vagy f6lia) alapt, nem



ragasaott, hatulr6l megvil6gitott rekl6mkd zzdtdtelre alkalmas, h6ts6 f6nyforr6s 6ltal
megvil6gitott feltilettel, vagy ilyen mdretti digit6lis kijelz6vel rendelkezik.

5. Citylight form6tumri eszk<iz: olyan fiigg6leges elhelyez6sri berendez6s, amelynek
m6rete legfeljebb 118 cm x 175 cm 6s legfeljebb 2 n|gyzetmdter l6that6, papiralapf
rekl6mkdzz6t6telre alkalmas feltilettel vagy 12"-90" kdpAtl6ju, 16:9 ardLnyt, 6116

helyzetr.i digit6lis kijelz6vel rendelkezik.
6. Egy6b grafikai elem: a viillalkoz6ssal kapcsolatos egy6b informrici6, adatkdzl6s,

grafikai elem.
7. Eptiletsz6lessdg: az 6ptiletnek az utca vonalara mer6legesen mdrt m6rete.
8. F6v6rosi v6dett 6pitm6ny: Budapest F6viiros dnkorm inyzala Kdzgyiil6s6nek a

telepiil6skdp vddelm6r6l sz6l6 30/2017. (1X.29.) tinkormriLnyzati rendelet6vel (fdv6rosi)
helyi v6dett6 nyilviinitott 6pitmdny.

9. Funkcion6lis utcabritor: az iit6- ds parki pad, a ker6kp6r6llvri.ny, a hullad6kgnijt6, a
telefonfi.ilke, a reklAmfeltiletet is tartalmaz6, kciztertlet ftild nyul6 6mydkol6
berendez6s, korkit 6s kdztertileti illemhely.

10. Helyi v6dett 6piilet (Hl): keriileti egyedi v6delem atatt 6116 olyan dpiilet, 6pitm6ny,
amely a hagyomrinyos teleptil6sk6p megrirz6se c6lj6b6l, tov6bbd
a) 6pit6szeti,
b) telepiil6stdrt6neti,
c) hel)ldrtdneti,
d) r6,g6szeti,
e) mtiv6szeti vagy

0 ipartdrtdnetiszempontb6ljelent6salkot6s.
A rendelet alkalmazrisa szempontj6b6l vddeftnek min6siilhet az alelek, annak hasznrilati
m6dja is, amelyen a v6dett dptlet, 6pitm6ny 6ll.

11. Helyi v6dett miitargy: vddettd nyilvanitott, a 10. pont alatt fel nem sorolt 6pitm6ny,
mritargy, amely kdt f6le lehet:
a) kerit6s, kapuzat (H2) vagy
b) egy6b v6dett mritrfugy (H3) - ktildndsen emldkmii, szobor, sireml6k (sirk6),

kereszt, ktt, dombormii.
12. Helyi vddett 6rt6k kiirosodiisa: minden olyan beavatkoz6s, ami a vddetl dpitdszeti 6rtdk

teljes vagy rdszleges megsemmistil6sdt, 6p(t6szeti karakterdnek r6szleges vagy teljes
el6nytelen megv6ltoztatiis6t, 6ltal6nos esaetikai 6rt6kcs6kken6s6t eredm6nyezi.

13. Informilci6s c6[ri berendez6s: az dnkorminyzati hirdet<it5bla, az fitbaigazit6 hirdetm6ny,
a kdz6rdekr.i molin6, valamint a Citylight ds CityBoard formritumri eszkdz.

14. K<iz6rdekri molin6: olyan, els6dlegesen a teleptil6s 6letdnek valamely jelent6s

esem6ny6r<il val6 kctz6rdekri t{ijdkoztatast lartalmazo, nem merev anyagb6l k6sztilt
hordoz6feliiletri hirdetmdny, amely falra vagy mis feliiletre, illetve kdt feltilet kdzrttt
van kifeszitve oly m6don, hogy az nem k6pezi valamely 6pitm6ny homlokzat6nak
tervezett 6s engeddlyezett r6szdt.

15. Kdz6rdekti rekkimfeliilet: olyan rekl6mhordoz6 vagy rekl6mhordoz6t tart6 berendezds,
amelyen a rekldm k6zz6t6tele mris c6hi berendezds k6zterUleten val6 ldtesitdsdre,
fenntartasifua tekintettel k<iz6rdekb6l biaositott, 6s amely ezen, m6s cehi berendezdst6l
elkiilcintilten kertil elhelyez6sre.

16. Lak6telep egys6get k6pez6 r6sze: a Lak6telepek (LT) telepiildsk6p szempontjrib6l
meghaliroz6 teriilet t6rben 6sszefiigg6 r6sze, mely azonos tertiletfelhaszn6ldsi egys6gbe
jel6lt 6s azonos technol6girival 6pi.ilt 6ptileteket ta(almaz.

17. Megalapoz6 drt6kvizsg6lat: az [j helyi v6detts6g megalapoz6srlt szolg6l6, 6pitdstigyi
mriszaki szakdrt6i szakteriileten beliil megfelel<i szakk6pzetts6ggel rendelkez6
termdszetes vagy jogi szem6ly 6ltal kdszitett olyan szakvizsg6lat, amely felt6rja 6s



meghatiLrozza a t6nylegesen megl6v6, illeWe a keriilet szempontj6b6l annak min6siil6
6pit6szeti 6rt6ket, amely v6delemre 6rdemes lehet, valamint bemutatja a v6delemre
javasolt 6pit6szeti 6rtdk esztetikai, tdrtdneti, miiszaki jellemz6it.

18. Tdmrir keritds: az a kerit6s, amelynek a krizteriilet fel6li mer6leges vettilet6nek dsszes

feltilet6nek kevesebb, mint 50%-ban 6tlithat6. Az dsszes feltilet a l6bazatot is
tartalmazza.

19. Utcabritor: utasv6r6, kdzmrivel6d6si c6hi hirdet6oszlop 6s informiici6s vagy mas cdli
berendezds.

20. V6delem megsztintetdsdt all,tiln;,as4b szakv6lem6ny: 6pit6siigyi mriszaki szakdrt6i
szakteriileten beli.il megfelel6 szakk6pzettsdggel rendelkez6 term6szetes vagy jogi
szemdly 6ltal k6szitett olyan szakvizsg6lat, amely a v6delem alatt rill6 6piilet, 6pitm6ny
vizsg5,latitt kdvet6en r6szletezi annak 6llagdban, eszt6tikai megjelen6s6ben,
szerkezetdben v6gbement folyamatokat, 6s annak eredm6ny6t, mely alapj6n a v6delem
oka m6r nem 611 fenn.

21 . Z6ldsdv: az a nciv6nytltet6sre alkalmas kdaeriileti s6v, amely legal6bb 1,0 m sz6less6gri
6s alkalmas az ttcaszakaszonk6nt 8,0 m-enk6nti t6t6vols6ggal iiltetend6 fasor
elhelyez6s6re.

II. Fejezet

Helyi v6delem

3. A helyi v6delem c6lja

3.$

(1) A helyi v6delem cdlja a kertilet telepiildsk6pe 6s tdrt6nelme szempontj6b6l meghatfroz6

- mrieml6ki 6s Budapest F<iviiros Onkormiinyzatrinak Kdzgyiil6se iiltal meghatarozott
(f6varosi) helyi vddetts6get nem 6lvez<i - 6pitett 6rt6kek, valamint a keriilet 6pit6szeti
<ir6ksdg6nek, jellemz6 karakter6nek a j<iv6 nemzed6kek szdmrfua tdrt6n6 meg6v5sa.

(2) A helyi 6rtdkv6delem 6ltal6nos feladata a kiildnleges oltalmat ig6nyl6
telepiildsszerkezeti, v6ros- 6s utcak6pi, 6pit6szeti, t<irt6neti, rdg6szeti, k6pz6- 6s

iparmriv6szeti, mriszaki-ipartdrt6neti szempontb6l v6delemre 6rdemes teriiletek, 6piilet-
egyiittesek, 6pitm6nyek, 6ptiletr6szek, koz- 6s mritargyak sz6mbav6tele, meghatSroziisa,

nyilviintartiisa, dokument6l6sa, valamint a nyilvrinoss6ggal t6rtdn6 megismertet6se.
(3) A helyi 6rt6kvddelem feladata kiildntisen:

a) a kiildnleges oltalmat ig6nyl6 telepiildsszerkezeti, telepiildsk6pi, 6pit6szeti,
rlprajzi, telepiil6strirtdneti, 1696szeti, mriv6szeti szempontb6l v6delemre 6rdemes

aa) telepiildskarakter, telepiil6sszerkezer, tdrtdnetileg kialakult telekosa6s,
ab) dpiiletegyiittesek, dpiiletek ds 6piiletr6szek, 6pitm6nyek, fpitmdnyhez tarloz1

ftildrdszlet ds annak jellegzetes ndvdnyzete,
ac) telepiil6skdp, utcak6pek ds l6tvdnyok,
ad) mritargyak, szobrok, eml6kmrivek, sireml6kek, keresztek
kdrdnek sz6mbav6tele 6s meghatii.toz6sa, nyilv6ntartiisa, dokument6lAsa,

me96rz6se, meg6riztet6se ds a lakoss6ggal tdrtdn6 megismertet6se.

b) a v6dett 6rt6kek fenntart6sa, megt'rjulisuk el6segit6se, k6rosod6silnak megel6z6se

illetve elharit6sa.
(a) Az (1) ds (2) bekezd6sben megfogalmazott c6lok drvdnyesit6se 6rdekdben Budapest

Foviros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kdpvisel6-testtilete e rendeletdvel a meg6vand6
dpitett 6rtdkeit helyi v6detts6g al6 helyezi.



4. A helyi v6delem fajtrii

4.$

(1) A helyi v6delem egyedi v6delmetjelent.

iZi e f,Ayi egyedi vldelem a jellegzetes, 6rtdkes, illepe hagyomany.t orzo 1pitds,eti

arculatot, teleptil6skaraktert meghat6roz6 valamely

a) 6pitm6nyre, dpitm6nyr6siletre vagy M alkalmazott anyaghaszniiLlatra'

ttimegform6l6sra, homlokzati kialakitdsra,

b) kerit6sre, kapuzatra,
c) taj- 6s kert6pit6szeti alkot6sra, egyedi t6jertdke, ndv6nyzetre,

d) szobona, kdpz6mrivdszeti alkot6sra, utcabritorra, valamint

ej az a)-d) poniho, kapcsol6d6an az 1rintelt ftldr6szlet, telek eg6sz6re vagy rdszdre

terjedhet ki.
(3) Az Onkormanyzat helyi egyedi v6delem al6 helyezi a 2. mell6kletben meghatarozott

6ptileteket, mritargyakat.

5. A helyi v6delem megillapit{sa, valanint megsziintet6se szabflyai

s.$

(1) A helyi vddelem megdllapitasit, illetve annak megsziintet6sdt b6rmely term6szetes, jogi

szemely, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo szeryezel, illetve hivatalb6l az otkormtnyzat

Kdpvisel6-testtilete kezdemdnyezheti.

1Zj e tetyi veaelem megSllapitrisdra vonatkoz6 kezdem6nyez6snek tartalmaznia kell:.-a; 
a ,6delemre javasolt^ 6rt6k megnevez6s6t, egyedi v6delem eset6n cim6t, hell'rajzi

sz rnii, teriiieti v6delem eset6n a teriilet lehatalol6sat a helyrajzi sz6mok

megjel6l6s6vel,
b) a v6delem jelleg6vel kapcsolatos javaslatot,

c) a v6delemmel kapcsolatos javaslat rovid indokkisdt,

dj a kezdem6nyez6 nevdt, megnevez6s6t, lakcim6t, sz6khelydt,

e) a megalapoz6 6rt6kvizsg6latot.
(:) i t et,i 

"eailem 
megsztintit6sdre vonatkoz6 kezdem6nyez6snek tartalmaznia kell:

' 'a; 
a vddett 6rt6k megnevez6s6t, egyedi v6delem eset6n cim6t, helyrajzi szam6t, teriileti

v6delem eset6n a tlrfilet lehatri.Lrol6s6t a helyrajzi sz6mok megjel6l6s6vel,

b) a v6delem t<irl6s6vel kapcsolatos javaslat rdvid indokl6stit,

c) a kezdem6ny ezo nevet, megnevez6s6t, lakcim6t, sz6khely6t,

d) a v6delem megsztintet6s6t al6tifunaszt6 szakv6lem6nlt'

(4) Amennyiben a kJzdem6nyezls hianyp6tl6sra szorul, ds aa a polgrirmester erre vonatkoz6

felhiv6sa ellen6re 30 napon beltil a kezdemlnyez6 nem egdsziti ki, a javaslatot a

polg6rmester 6rdemi vizsg6lat n6lkiil elutasitja.

(5) A iolg6rmester sziiks6g 
-esetdn 

int6zkedhet a megalapoz6 6rt6kvizsg6lat kieg6szit6s6r6l,

vagy tin6ll6 megalapo zo lrt6kvizsgirlat k6szit6sdr6l'

(6) A 
"megalapo 

zo'dr6kvizsgitlatot a 6. A mell6klet, a v6delem megsztintet6set al6t6maszt6
' ' 

szakvElem6nlt a 6. B mell6klet szerinti tartalommal keil k6sziteni'



6.S

(l) Uj helyi v6delem meg6llapit6s6ban, vagy a megsziintet6si eljar6sban 6rdekeltnek kell
tekinteni:
a) a javaslaftal drintett {tildrdszlet, ingatlan, ingatlanok tulajdonosait,
b) miialkot6s esetdn az 616 alkot6t, vagy a szerzoi 1og jogosultj6t,
c) a kezdemenyez6ket,
d) az iilet6kes 6pitdsiigyi hat6s6got.

(2) A helyi v6delem megillapitiisa vagy annak megsztintet6se iranti elj6r6s meginditrisiir6l a
megalapoz6 drtdkvizsgalat kdzz6t6tel6vel egyidejr.ileg az <inkorm6nyzat honlapjan 15
napon beliil tajdkoztatast kell krizz6tenni, tovribb6 iriisban 6rtesiteni kell az (l)
bekezd6sben meghatiirozott drdekelteket.

(3) Az ingatlan haszn6l6j6nak 6rtesitdse a tulajdonos ttjAn tdrt6nik.
(4) A kezdem6nyezdssel kapcsolatban az 6rdekeltek az 6rtesitds etvdtel6t kcivet6 15 napon

beliil irisban 6szrev6telt tehetnek.

(l) Uj helyi vddelem elrendel6s6vel, v6delem megsztintet6s6vel kapcsolatos ddnt6s
el6kdszit6s6rril az Onkorm6nyzat f66pitdsze gondoskodik.

(2) A helyi vddelem meg6llapit6sriLr6l, vagy a vddelem megsziintet6s6re vonatkoz6an a
k6pvisel<i-testiilet
a) a vddelem meg6llapit6s6nak elrendel6s6t vagy megsztintetdsdt megalapoz6

6rt6kvizs96lat, tov6bb6
b) a 6. $ (1) bekezddsben meghatarozott 6rdekeltek
hatariddn beliil benyujtott 6szrev6teleinek fi gyelembe v6tel6vel ddnt.

(3) Uj helyi v6delemmel kapcsolatos kdpvisel6-testiileti drint6sr6l egyedi v6delem eset6n
ir6sban 6rtesiteni kell a 6. $ (1) bekezd6sben meghatdrozott 6rdekelteket, tov6bb6 minden
esetben a drint6sr6l az Onkormiinyzat honlapjAn a ddntds napj6t6l sz6mitott 15 napon
beliil trij 6koztat6st kell kdzz6tenni.

(4) A helyi vddelem megrillapitris6t, illetve a vddelem megsziintetdset elrendel6
dnkormiiLnyzati rendelet hat6lyba l6p6s6t6l sz6mitott 15 napon beltil a jegyz6
kezdemdnyezi az ingatlaniigyi hat6srign6l a v6delem jogi jellegk6nt val6 feljegyzds6t,
illetve a v6delem ingatlan-nyilvdntartdsb6l val6 tdrldsdt. A bejegyzds elmaradasa a

vddetts6g hat6ly6t nem 6rinti.

Ha egy helyi egyedi vddelem alatt 6116 6rt6ket fov6rosi helyi egyedi vddelem vagy mtieml6ki
vddelem al6 helyeznek, annak kcjzz6tdtel6vel egyidejiileg a helyi egyedi v6delem megszrinik.
Ebben az esetben a jegyz6 kezdem€nyezi az ingatlaniigyi hat6srign6l a helyi vddelem
ingatlan-nyilvrintart6sb6l val6 t6rl6s6t.

7.$

8.$



6. V6dett 6rt6kek megieltil6se

(l) A vddett 6rtdket - annak 6rt6keit nem sdrt6 m6don, de a kdzteriiletr6l j6l l6that6 helyen
kifiiggesaett - az e c6lra rendszeresitett, egys6ges t6bl6val kell megjelcilni, a k6vetkez6
felirattal:

Budapest F<ivdros XVI. kertilet
helyi vddett 6rt6k

(2) A tlbla 6116 vagy fekv6 formiitumri, .A3 vagy A4-es m6retii lehet.
(3) A tabla elk6szittet6sdr6l, elhelyezds6r6l - a fd6pitdsz kdzremiikdd6sdvel - a polg6rmester

gondoskodik. A tabla - k6zter[letr6l kithat6 m6don t6rt6n6 - elhelyezds6t az 6rintett
ingatlan tulajdonosa ttimi kdteles, a tAbla elhelyez6se a tulajdonossal egyezteteft m6don 6s

helyen tiirt6nik.
(4) A helyi v6delem t6ny6t krizl<i t6bkin kivtil az dnkorm6nyzat elhelyezhet egy6b, a

v6detlsdggel 6sszefligg6 ldn),t, adatot is k6zl6 t6bl6t a v6dett drt6ken vagy annak
k6myezet6ben.

A v6detts6ggel iisszefii996 korlitozisok, ktitelezetts6gek

l0.s
(1) A v6dett 6rtdk karbantartrisa, 6llapotiinak meg6v6sa a tulajdonos kdtelezettsdge.
(2) A v6dett 6rt6k megfelel6 fenntart6set 6s meg6rz6s6t megfelel6 haszniilattal kell

biaositani.
(3) Helyi v6dett dpiiletek eset6n csak az eredeti dpitdszeti elemekkel dsszhangban l6v6

6piiletszerkezeti v6ltoztatrls tdrt6nhet.
(4) A vddett 6rt6kek nem bonthat6k el.
(5) A v6dett drt6k enged6lyhez k6tdtt r6szleges - a karakter6hez nem ill6 rdszek - bontasa

eset6n fodpit6szi szakmai konzult6ci6 lefolttatdsa sziiks6ges.
(6) A v6dett 6pitm6nyek ktils6 vagy bels6 felfjit6si, helyreill(t6si, b6vit6si vagy bonuisi,

tovdbb6 a v6dett 6pitm6ny jellegdt, megjelen6sdt bdrmely m6don 6rint6 vagy az 6pitdsi
telkdnek terepviszonyait ds az 6pit6si telek be6pitetts6g6t megvdltoaat6 munk6t
megkezdeni 6s v6gezni, valamint a v6dett 6pitm6ny rendeltetds6t megv6ltoztatni

a) teleptil6sk6pi v6lem6nyez6si eljrilis vagy
b) teleptildsk6pi bejelent6si eljrir6s vagy
c) egyszeni bejelent6s al6 tartoz6 vagy 6pit6si engeddly n6lkiil, teleptil6sk6pi
bejelent6si elj6r6s al6 nem es<i 6pit6si tev6kenys6g eset6n f66pitdszi szakmai

konzult6ci6
lefolytatrisa alapjrin lehet.

(7) A v6dett 6rt6k eredeti kiils6 megjelendsdt, azaz
a) az egdszdnek 6s a r6szleteinek kiils6 geometriai formriit, azok rdsz- 6s befoglal6
m6reteit,
b) az eredeti anyaghat6s6t eg6sz6ben 6s reszleteiben,
c) ha ismert eredeti szinhat6srit, ha nem ismert a felt6telezhet6en hasonl6
szinhat6siit,
d) az eredeti 6ptilet tartozdkait 6s felszereldsdt

a megalapoz6 drtdkvizsgilatt6l ffigg6en az e rendeletben foglaltak figyelembe v6teldvel
kelI meg6rizni 6s hellre6llitani.

e.s
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(8) Ha a v6dett 6rt6k egyes r6szdt, rdszletdt kor6bban az eredetit6l elt6r6 megjelendsiivd
alakitottrik eL az epitmdny egdszdre vagy lehatiirolhat6 - az dtalakitott r6sa is magriban
foglal6 - r6szegys6gdre kiterjed6 feltjitds soran azt

a) az eredeti rillapotnak megfelel6en, vagy
b) ha az atalakitott r6sz eredeti 6llapotrira vonatkoz6 dokumentum nem lelhet6 fel
6s azt k6vetkeztet6sekkel sem lehet val6sziniisiteni, a megfelel6en megmaradt
eredeti elemeinek, vagy hasonl6 stilusri dptilethomlokzatok, eredeti ds anal6g
formaelemeinek alkalmaz6s6val

kell helyre6llitani.

8. A v6dett 6rt6kek nyilvdntartisa

11. $

( 1) A v6detl 6rtdkekr6l az dnkorminyzat nyilvdntartist vezet.
(2) A nyilvantart6s k<itelez6en tartalmazza

a) a v6dett ingatlan helyszinrajz6t,
b) a vddett 6rt6k megnevez6sdt, jelenlegi 6s egykori rendeltetdsdt,
c) a v6dett 6rt6k vddelmi nyilvrlntart6si sz6m6t (sorsz6mit),
d) a vddett 6rtdk azonosit6 adatait,
e) a v6delem tipus6t,
f) a v6deu 6rt6k helymeghatilLroziisinak adatait (helyrajzi sz6m, utca, hiaszitm,

6ptilet, emelet, ajt6), 6s

g) a vddelem rdvid indokol6s6t a megalapoz6 6rt6kvizsg6lat alapjan.
(3) A nyilv6ntarLis az aldbbiakkal eg6szithet6 ki:

a) a tulajdonos, kezel6, (b6rl6) neve, cime,
b) az 6ptilet fot6dokument6ci6ja,
c) a v6delem alapj6ul szolgril6 6rt6kv6delmi javaslat, drtiksdgvddelmi adatlap,
d) a vedett 6rtek felm6r6si tervei,
e) minden egy6b adat, amelyet a meg6rzend6 6rt6k szempontj6b6l a vddelemmel

dsszeff.iggdsben a nyilvdntart6st vezet6 indokoltnak tart,
f) minden, a v6delem alii helyez6s soriin keletkezett iigyirat, a v6dett 6rt6khez

fiiz6d6 korkitozrisok,
g) a v6deu 6rt6khez kapcsol6d6 t6mogatasok,
h) a v6dett 6rt6k 6llapotfelm6r6s6nek adatai,
i) a helyre6llit6si javaslat,
j) a v6dett 6rt6kkel kapcsolatos intdzked6sek (ulajdoni lapon jogi jelleg

felttintetdse, tdrl6se).

III. Fejezet

A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletek

9. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletek

12.s

(1) Az Onkormrinyzat a telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 tertiletk6nt (a tovribbiakban:
Mt) jeltili ki az elt6r6 karakteni teriileteket, valamint az Mt-ken beltil altertileteket hatrfuoz

meg:
a) Hagyomany6rz6 kertv6ros (HK),

aa) Hagyom6ny6rz5 kertviiroson beliili l. alteriilet (HIOI ),



ab) Hagyomriny6rzci kerfv6Lroson beliili 2. alteriilet (HK,/2),

ac) Hagyom6ny6rz6 kerlvdroson beliili 3. altertilet (HI(3),
b) Sokszinii kertvaros (SK),
c) M6tydsftildi villak (MV),
d) Modem kertvriros (MK),

da) Modem kertvriroson beltili 1 . alteriilet (MK/l),
e) Falusias kerfviros (FK),

ea) Falusias kertv6roson beliili 1 . alteri.ilet (FI(1),
f) Lak6telepek (LT),

fa) Lak6telepeken beliili 1. alteriilet (LTi 1),
g) Kisvarosias lak6tertiletek (KL),

ga) Kisvrirosias lak6tertileteken beliili 1 . altertilet (KL/1),
gb) Kisviirosias lak6teriileteken beliili 2. altertiet (KL/2),
gc) Kisvdrosias lak6teriileteken beltili 3. altertilet (KL/3),
gd) Kisvarosias lak6teriileteken beliili 4. alter[let (KL/4),
ge) Kisvarosias lak6tertileteken beliili 5. alteriilet (KL/5),

h) Int6zmdnyi 6s kiildnleges tertiletek (IK),
ha) Int6zm6nyi 6s killcinleges tertileteken beliili 1. altertilet (IK/1),
hb) Int6zmdnyi ds kiil<inleges tertileteken beltili 2. altertilet (IK/2),
hc) Int6zm6nyi 6s kiildn-leges teriileteken beliili 3. altertilet (IK/3),
hd) Int6zm6nyi 6s ktildnleges tertileteken beliili 4. altertilet (II(4),

i) Gazdas5gi jellegri tertiletek (G),
ia) Gazdas6gi jellegii tertileteken beliili 1. altertilet (G/1),
ib) Gazdas6gi jellegii teriileteken beliili 2. altertilet (G/2),
ic) Gazdas6gi jellegri tertileteken beliili 3. alteriilet (G/3),
id) Gazdas6gi jellegii teriileteken beliili 4. altertilet (G/4),
ie) Gazdas6gi jellegri teriileteken beliili 5. altertilet (G/5),

j) Egy6b, be6pit6sre nem szant teriiletek (E),
ja) Egy6b, be6pit6sre nem szrint teriileteken belilli 1. altertilet (E/1)

(2) A Mt-k 6s alteriiletek lehatdrolds6t az 1. melldklet trtalmazza.

10. A telepiil6sk6pi szempontbril meghat{roz6 teriiletek szabrilyai

13.S

(1) A v6dett 6rtdkre el6irt telepiildskdpi kSvetelmdny - a vddett drt6k elhelyezked6se szerinti

- Mt-re vonatkoz6 el6irassal egytittesen alkalmazand6. Amennyiben ellentdtes, akkor a

v6dett drt6kre el6irt telepiil6sk6pi kcivetelm6nl't kell figyelembe venni.
(2) Az ahalinos jellegri telepiil6skdpi kdvetelm6nyek az dsszes Mt-re vonatkoznak,

amennyiben az e16ir6s mrisk6pp nem rendelkezik.
(3) Az egyes Mt-re vonatkoz6 telepiil6sk6pi kdvetelm6nyek a kapcsol6d6 altertiletekre is

vonatkoznak.
(4) Az alteriileteke vonatkoz6 teleptl6sk6pi kdvetelmdny kizitr6lag az alteriiletre

vonatkozik.



11. A helyi v6dett 6rt6kekre vonatkozti egyedi 6pit6szeti ktivetelm6nyek

14.S

12. Teriileti 6pit6szeti ktivetelm6nyek

ls.$

(1) A teriileti dpit6szeti kdvetelmdny tartalmi keretet hataroz meg a keriileti 6pit6si szabiiyzat
sziirnara.

(2) Kdztertilet alakit6si terv kdszit6s6nek sztiksdgess6g6t a k6pvisel6-testtilet hatarozza meg.

IV. Fejezet

A telepiil6sk6pi kiivetelm6nyek

(l) Helyi vddett dpiileten (Hl) dllagmeg6vrlsi munkrik v6gzdse, feltjitas, helyrerillitds,
korszenisit6s, tet<it6rbedpit6s, bovitds soriin

a) az eredeti 6piilet anyaghaszrilatitt, l6pt6k6t 6s formavil6giit alkalmaz6, vagy
ahhoz illeszked6 dpit6szeti megold6sok alkalmazhat6k,

b) a meglev<i ds rij 6ptilettdmegek arrinyai, formrii illeszkedjenek egym6shoz,
c) az dptilet jellegzetes tdmegdt, tcimegkapcsolatait eredeti form6ban ds arrinyban

kell fenntartani, b6vit6s esetdn a megl6v6 ds rij dpiilettdmegek ariinyai, szinei,
form6i illeszkedj enek e gym6shoz.

(2) Helyi v6dett 6ptleten (Hl) tdrt6no iillagmeg6vdsi munka v6gz6s6nel, felirjit6snAl,
helyredtlitdsn6l, korszeriisit6sn6l, tet6t6rbedpit6sn6l, bovit6sn6l a f6 tart6szerkezetek,
f6falak, bels6 elrendez6s jellegzetes elemei, valaminl a meghallrozo 6pit6szeti r6szletek
6s szerkezetek meg6rzend6k.

(3) Helyi vddett dpiileten (Hl) ttirtdn6 rillagmeg6vrisi munka v6gz6s6n6l, feltjit6sn6l,
helyrerillitasn6l, korszenisit6sndl, tet6t6rbe6pit6sn6l, bovitdsndl az 6piiletnek a

kdaeriiletr6l ldthat6 homlokzatain meg kell tartani, illetve sztiksdg eset6n az eredeti
tillapotnak megfelel6en vissza kell iillitani:

a) a homlokzat feltiletk6pz6s6t;
b) a homlokzat diszit6 elemeit;
c) a nyil6szar6k form6jit, arryagit, azok jellegzetes szerkezetdt, oszt6s6t;

d) a tom6cok, verandak kialakitrlsrit;
e) a l6bazatot, a lihazali p6rk6n1t.

(4) Helyi vddett 6piilet (H1) kdzter[letr6l l6that6 homlokzatiin ds feliiletein antenna,

klimaberendezds ktilt6ri egysdge, parapetkonvektor ktilt6ri egys6ge nem helyezhet6 el.
(5) Helyi v6dett mrit6rgyak (H2, H3) feltjitrisa sordn az eredeti anyaghaszn6latot ds formai

elemeket kell tovibbra is alkalmazni.



(l) Lak6kocsi, kont6ner, mobilhaz 6pitm6nyk6nt tdrt6n6 elhelyez6se 6s haszniilata - kiv6ve
az ingatlanra vonatkoz6, 6pit6si enged6llyel rendelkez6, vagy az egyszerii bejelent6si
elj6r6s alapjan a jogszerii dpitkez6s idej6t - nem lehets6ges.

(2) 30,0 m-n6l magasabb 6piilet, 6pitrn6ny elhelyezdse nem lehetsdges.
(3) Az 6pit6si 6vezetekben elhelyezhet6 6ptletnek nem min6siil6 hirkdzt6si 6pitm6nyek

magassiiga kivdteles esetben elt6rhet az rivezetben meg6llapitott legnagyobb
6piiletmagassiigt6l.

17.S

( I ) Utcafronti ttimtir kerit6s nem 6pithet6, kiv6ve,
a) a kcizuti kdzleked6si tertlettel (Kou), kdtdttpalyds kdzlekeddsi tertilettel (Kok)

hatifu'os telekhat6ron, valamint olyan egydb kdzlertilet fel6, melyen kdz<issdgi

k6zleked6si eszkdz kdzlekedik,
b) ha a kertileti 6pit6si szabrilyzat m6sk6nt rendelkezik.

(2) A K6u kdzleked6si celt tertiletek hatiiriin, valamint azon kdzeriiletek hatAran,

amelyeken tdmegkdzleked6si j6rmii kdzlekedik, megengedett olyan tcimdr kerit6s, amely

1,5 m magass6g felett, mer6leges irrlnyban 50 %-ban 6ttekinthet6.
(3) Kerit6s magass6ga legfeljebb 2,0 m lehet, kiv6ve

a) a sportprilyrit hat6rol6 labdafog6 hril6t, keritdst;
b) ha a kertileti 6pitdsi szab6lyzat miisk6nt rendelkezik.

18.$

(1) A Meryesftildi villak (MV) Mt-en fj utcdt nyitni, a telekstrukttr6t megvriltoztatni nem
lehets6ges.

(2) Az krl€zmdnyi 6s kiil6nleges tertileten beltli 1. alteriileten (IK/l) a meglevri 6ptiletek
dpiiletmagass6ga nem ndvelhet6.

(3) Az Intdzm6nyi 6s ktildnleges tertileten beliili l. altertileten (lIVl) beliil [j kerit6s nem
6pithet6, kivdve a technol6giai (6tsz6t6r, labdafog6) 6s miikdddsi, sporttertleti
lehataroliisokat.

l6.s



13. Altaldnos jellegfi egyedi 6pit6szeti ktivetelm6nyek a telepiil6sk6pi szempontbt6l
meghatiroz6 teriiletekre

le.$

(l ) Tet6h6jal6sk6nt 6s dpiiletburkolatk6nt nem alkalmazhat6
a) mrianyag hullilmlemez,
b) aluminium t rapdzlemez,
c) nem szinezett aluminium,
d) f6mlemez,a korcolt ds el6re gyiirtott, gyArilag szinezett elemes fdmburkolat,

valamint vcirdsr6zlemez €s horganylemezkiv6teldvel
e) bitumenes zsindely,

amennyiben az egyes Mt-re vonatkoz6 el6iras mdsk6nt nem rendelkezik.
(2) Az 6piiletek tet6h6jakisrinril - a gazdas gi jellegri tertiletek kiv6tel6vel - csak a natur

6getett agyagszin, vdrds, bord6, bama, antracit, grafit, sztirke, rez szi,n dmyalatai
alkalmazhat6k, amennyiben az egyes Mt-re vonatkoz6 teleptil6sk6pi kcivetelm6ny
mdskdnt nem rendelkezik

(3) ez (1)-(2) bekezd6sben foglaltakt6l elt6r6en rijszeni, el6re gy6rtott elemes burkolat, a
homlokzaton 6s tet6feliileten alkalmazhat6, ha a homlokzattal egysdgesen keriil
kialakit6sra. Az Mt-ken az 6piiletek vakolt, szinezett homlokzati falfeliilet6nek
szinez6sdn6l csak a feh6r, sirgrival t6rt feh6r, sziirk6vel trirt feh6r, vildgos okker
rimyalatai, napsarga, narancs szin, homok- 6s agyagszin, sarg6s t6gla szinek, illetve
termeszetes 6pit6anyagok esetdn azok termdszetes szinei alkalmazhat6k. Faburkolat,
faszerkezetek eset6n a fent emlitett szinek melleft a fehdr, bama, zcild szin 6s ezek
rirnyalati alkalmazhat6k. Nyerstdgla homlokzati feltilet esetdben a sarga 6s vil6gos okker
t6gla, vagy bontott, v6gott kismeretrl t6gla hasmdlhat6.

(4) Ttizfalakra nem reklirncdhi tiizfalkdp festhet6 a (3) bekezd6s el6ir6sait6l eltdrden.
(5) Egy dpiileten csak egymiissal harmonikus egys6get, szinharm6ni6t alkot6 szinek

alkalmazhat6k.
(6) Kcizteriiletek fel6l az adott dpiilet homlokzatait r6szleges szinez6ssel ell6tni nem lehet,

kivdve, ha az 6piilet homlokzati struktrir6ja, tagoz6dhsa ezt lehet6v6 teszi.
(7) A kerit6s szin6nek 6s anyaghaszndlalinak az 6piilethez illeszked6nek, megielends6ben

ahhoz alkalmazkod6nak kell tenni.
(8) Tetepiildsk6pi szempontb6l meghataroz6 tertileteken rij g6pkocsi behajt6 kialakitrisa vagy

ritdpitdse csak tdrk6 burkolattal lehets6ges.

(9) A z6rtsoru bedpit6sn6l a 2. $ 7. pontja szerinti dpiiletsz6less6g nem lehet t6bb 15,0

mdtem6l.
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(1) Magastet6 alkalmaz6sakor a tet6 feliiln6zet6nek legakibb 80%-6n 30-45" kozdtti
tet6hajliisszdg alkalmazand6, amennyiben az egyes Mt-re vonatkoz6 el6irds mdskdnt nem
rendelkezik. 45'-n6l meredekebb f6 tet6hajl6sszcigri 6piilet nem 6pithet6.

(2) Uj vagy 6talakitott, b<ivitett zrirtsoru be6pit6sri 6ptilet tetohajlisszcige csak a szomszddos,
csatlakoz6 6piiletek tet6hajl6ssz6g6vel megegyez6, vagy ha azok eltdrdek, akkor a
szomsz6dos 6piiletek tet6hajl lsszdgehez illeszked6 m6don alakithat6 ki.

(3) Ikres, ikres jellegii be6pitds eseten a csatlakoz6 6piilet tet6kialakit6sa, tet<ihajlisszcige a
kdztertilet fel6l azonos legyen.

(4) Mar kialakult zdrtsoru be6pit6sri tertileten 6piil6 rij 6piilet kdzteriiilet fel6li
homlokzatmagass6ga igazodjon a kdt oldalr6l szomsz6dos - az 6pit6si <ivezet el6ir6sainak
megfelelo 1 - l 6piilet magassrig6hoz, oly m6don, hogy a k6t 6ptilet magass6grlnak
szrimtani kdzdparinyht legfeljebb 1,5 m-rel ldpheti ttl az 6pitdsi civezetben el<jirt
6pi.iletmagass69 betart6s6val.

(5) Lapostet6s f6 rendeltet6sii 6piilet esetdn kizdr6lag lapostet6s mell6kendeltet6sri 6ptilet
6pithet6.

(6) A mell6krendeltet€sri 6piilet tet6hajldsszdge egyezzen meg a fti rendeltet6sri dpiilet
tetoszerkezetdnek jellemz6 hajldsszcig6vel; kiszolg6l6 dpiilet manzardtet6vel nem
6pithet6.

21.$

(1) A techno16giai ldtesitmdnyek, energiatermelo berendez6sek k<iztil a Kdu krizlekeddsi c6h1

kdztertiletek, valamint tdmegkdzleked6s ritvonalaival hat6ros ingatlanok esetdben

a) parapet-konvektort kivezetni, szerelt 6g6sterm6k-elvezet6t, parabolaantenniit,
valamint egydb technikai berendez6st a riasZ6 knlt6ri egysdg6t kiv6ve -
elhelyezni az 6ptletek kcizteriilet fel6li homlokzatrin (bele6rtve a kdztertilet
fel6li homlokzati tet6feliiletet is) nem lehet,

b) h6ztart6si m6retri kiser6miinek sz6mit6 sz6ler6mri telepit6s6nek felt6tele, hogy
ba) magassriga a telepit6s telk6re vonatkoz6 el6ir6sokban rdgzitefi

6p letmagassiigot legfeljebb 3 m-rel haladhatja meg,
bb) d616s t6vols6ga minden ir6nyban saj 6t telken beltilre essen

c) napenergiiit hasznosit6 berendezds (napkollektor, napelem) - tet6feliiletre
tdrt6n6 telepitdsndl magastet6 eset6n - az utcai vagy oldalhomlokzati sikon a

tet6sikt6l legfeljebb 10o-kal t6rhet el.
(2) H z\ grlznyom6s-szabiiyoz6 az dpiilet utcai homlokzatrira nem helyezhet6 el, a

berendez6s csak az ekikertben vagy az 6piilet egy6b homlokzat6n helyezhet6 el.



22.$

(l) A kert ndv6nyzet6nek kiv6lasa6sakor az 6shonos fajokat 6s azok faiskolai v ltozatait
el6nyben kell r6szesiteni. Nem tiltethet6 a 7. mell6kletben szerepl6 ndv6nyfaj.

(2) Uj 6ptilet elhelyez6se csak ugy megengedett, ha a tdmbbels6ben egybefligg6 z6ldfeliilet
alakuI ki a szomsz6dos telkekkel kcizcisen.

(3) A 10 gdpj6rmiin6l nagyobb befogad6kdpessdgr.i felszini virakoz6- (parkol6) helyet
frisitani kell. A parkol6 feliiletek dmy6kolisrit biztosit6 f6sit6st minden megkezdett 4 db
vttrakozo- (parkol6) hely utan 1 db, nagy lombkoroniit nevel6, ktimyezettiir6, trilkoros,
allerg6n pollent nem teimelS lombos fa telepit6sdvel kell megoldani, minimum 2,5 m2

szabad ftildtertilet biZosit6s6val.

14. Eryedi 6pit6szeti kiivetelm6nyek a telepiil6sk6pi szempontbril meghatiroz6,
Hagyominy6rz6 kertvdros teriilet6n (HK)

23.$

(1) A Hagyom funyorzo kertviiros (HK) Mt-en 30-45' kdzdtti tet6hajl6ssztigii magastet6s,

dpiiletek helyezhet6k el.
(2) A Hagyomriny6rz6 kerrv6roson beliili l. alteriileten (HK/l) csak 38o-45o k6ztitti nyereg,

vagy f6lnyeregteto-hajirisszcig kialakit6sa megengedett.
(3) A Hagyom6ny6rz6 kertvaroson beltili 2. alteriileten (HI(/2), valamint a 3. alterUleten

(HM) az 6sszes tet6feliilet vizszintes sikra vetitett tertilet6nek legfeljebb 20%-an

alakithat6 ki lapostet6.

24.$

A Hagyomanyrirz6 kertvaroson beliili 2. alteriileten (HK/2) a zdldfeliiletek kialakit6s6ra
vonatkoz6 el6irdsok szerint a 101061/4-18, 101061/14-l15, valamint a 101061/21-123 lasz.-i
telkek hAts6kertj6n 2 darab eziist h6rs (Tilia argentea) tiltetend6 a telekhatiirt6l mdrt legal6bb

3 m tdvols6gban.

15. Egyedi 6pit6szeti kiivetelm6nyek a telepiil6sk6pi szempontbtil meghatdrozri,
Sokszinii kertviros teriilet6n (SK)

2s.$

A Sokszimi kertvaros (SK) Mten 30-45'k<iz6tti tet6hajl6sszdgr.i magastet6, vagy 7'-n6l nem

nagyobb lejt6sri lapostetds 6piiletek helyezhet6k el.



16. Egyedi 6pit6szeti ktivetelm6nyek a telepiil6sk6pi szempontb6l meghatirozfi,
Mrityisft ldi Villdk teriilet6n (MV)

26.S

(1) A M6tydsftildi villak (MV) Mt-en vakolt feliilet eset6ben sima vakolat alkalmazand6.
(2) A M6tyAsftlldi villak (MV) Mten f6lnyeregtet6s, lapostet6s 6piilet nem l6tesithet6. Uj

6piilet 6pit6se esetdn a tet6forma 30-45' kdzdtti tetdhajldsszdggel l6testiljdn. Ett6l val6
elt6rds az cisszes tet6feliilet vizszintes sika vetitett tertilet6nek legfeljebb 20%-an
alakithat6 ki.

(3) A Metyesfttldi villak (MV) Mt-en a hagyom6nyos 6pit6szeti elemek, homlokzati
tagozalok, diszek me96rzend6k.

(4) A Matyesfttldi villik (MV) Mten 6piiletfeltjitSskor az eredeti 6ptilet nyil6szar6inak
karaktere, anyaghaszn6lata meg6rzend6.

17. Egyedi 6pit6szeti ktivetelm6nyek a telepiil6sk6pi szempontb6l meghatitozf,
Falusias kertviiros teriilet6n (FK)

27.$

(1) A Falusias kertvriros (FK) Mt-en - az 1. altertilet (FK/1) kiv6tel6vel - 30-45' kdzdtti
tet6hajl6sszrigii magastetos 6ptiletek helyezhet6k el.

(2) A Falusias kertvaroson beltli 1. alteriileten (FK./l)
lapostet6s 6piilet nem helyezhet6 el, a tet6hajl6sszcig 35-45' ktiztitt legyen,
a tet6 fo gerincvonala a kdaeri.iLletre mer6legesen alakitand6 ki,
lak66piilet eset6n az 6ptiletszdlessdg 7,0 m6tem6l nem lehet sz6lesebb,

magastet6n tet6ablak feldpitmdnye egym6s felett tdbb sorban nem helyezhet6 el,

tet6fedds szine a vcircis 6s a bama dmyalata lehet,

f) oromfalas tet6forma esetdben - a kdzteriilet fel6 - csonka kontyol6s nem

alkalmazhat6,
g) a Batthany Ilona utcai telekhatrlrt6l sziimitott 15,0 m-es m6lys6g6n beliil nem

aikalmazhat6
ga) tet6sikb6l kiemelked6 tet6ablak,
gb) tet6fel6pitrn6ny,

h) a kdaertlet fel6 n€zb homlokzaton garazskapu nem l6tesithet6,
i) a hagyomrfuryos utcak6p meg6rzdse 6rdekdben a lak66piiletek, dptiletek

ftjldszinti padl6vonala a telek eredeti terepszintj6hez k6pest nem lehet 100 cm-

ndl magasabban kialakitva.
(3) A Falusias kertvdLroson beliili 1. altertileten (FK/1) az 6pit6si telkeket egym6st6l

elv6laszt6 keritdsek csak dr6tfonatos kerit6sek lehetnek, legfeljebb 30 cm magas

lj.haz.allal.

18. Egyedi 6pit6szeti kiivetelm6nyek a telepiil6sk6pi szempontbr5l meghat6roz6,
Modern kertvdros teriilet6n (MK)

28.S

A Modem kertvdroson beliili 1. alteriilet (MK/1) 6pit6si telkein az el6irt zdldfeltilet legkisebb

m6rtdk6nek legal6bb 50%-6n lombos fival rendelkez6 h6romszintes nov6ny6llomrinlt kell
kialakitani.

a)
b)
c)
d)
e)



19. Egyedi 6pit6szeti kiivetelm6nyek a telepiit6sk6pi szempontb6l meghatirozi,
Kisvr{rosias lak6teriileten (KL)

2e.$

( 1) A Kisvarosias lak6tertileten beliili 1 . altertileten (KI/1) az el6kertet csak diszkertk6nt lehet
kialakitani .

(2) A Kisvarosias lak6tertileten beliili 5. alteriileren (KL/5)
a) a 115601/92-115601/101 hrsz.-ri telkek h6ts6kertjdben 2 darab lombos fa iiltetend6 a

telekha6rt6l m6rt legal6bb 5,0 m6ter t6vols6gban,
b) a115601192-115601/101 hrsz.-ri 6pit6si telkek eset6ben telkein beliil a teriilethasmdlat

lehatiiro[6sra csak 616 s<iv6ny alkalmazhat6.

21. Egyedi 6pit6szeti kiivetelm6nyek a telepiil6sk6pi szempontb6l meghatdroz6,
Gazdas{gi jellegii teriileteken (G)

31.S

(1) A Gazdasrigi jellegii teriiletek (G) Mt-en a 20. g (1), (2) bekezd6sben megfogalmazott
6ltalinos jellegii egyedi 6pit6szeti kdvetelm6nyt6l elt6r6en hasznrilhat6k dldnk szinek.

(2) A GazdastLgi jellegri teriiletek (G) Mt-en a 20. $ (l) bekezd6sben megfogalmazott
6ltal6nos jellegri egyedi 6pitdszeti kcivetelm6ny6tril eltdr6en haszn6lhat6 min6sdgi
lrapdzlemez.

(3) A Gazdasdgi jellegri teriiletek (G) Mten a 21. $ (1) bekezd6sben megfogalmazott
dltakinos jellegii egyedi 6pitdszeti kdvetelmdnydt6l elt6r6en 30o-n6l alacsonyabb
tet6hajl6sszrlgii magastetS 6s lapostet6 is alkalmazhat6.

32.$

(1) A Gazdas6gi jellegri teriileteken beliili 1. alteriileten (G/1) els6sorban tiltetend6 lombos
fak:

a) Budapesti tt ment6n:
aa) kocs6nyos tiilgy (Quercus robur),
ab) korai juhar (Acer platanoides),
ac) kinai kdrte (Pyrus calleryana)
ad) zselnicemeggy (Prunus padus).

20. Egyedi 6pit6szeti ktivetelm6nyek a telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6,
Lak6telepek teriiletdn (LT)

30.s

(l) A Lak6telepek (LT) Mt egys6get k€pezo reszln az 6ptiletek homlokzati feltjit6sa,
szinez6se, 6talakit6sa, tet6zet6nek megv6ltoztat6sa csak egys6ges 6pit6szeti koncepci6
alapj6n lehets6ges.

(2) A Lak6telepeken (LT) Mt-en az egyes lak66piileteken
a) a lakrisok homlokzati nyikisz6r6inak anyaga, szine,
b) a bejriratok, el6tetok, erkdlyek, korl6tok 6s tdlikertek anyaga, karaktere

azonos kell, hogy legyen.
(3) A Lak6telepek (LT) Mten rdszleges h6szigetelds is vdgezhet6, amennyiben az legaltrbb

egy-e gy teljes homlokzati feliiletre kiterj ed.
(4) A Lak6telepek (LT) Mt-en dpiiletek homlokzatrin kiils6 szerelt kdm6ny, l6gcsatoma

1,0* 1,5 *0,5 m6temdl nagyobb g6p6szeti berendezds nem helyezhet6 el.



b) egy6b teriileten l6gszennyez6st trir6 n6v6nyzet.
A Gazdas6gi jellegii tertileteken beliili 2. alteriileten (Glz) az el6irt z6ldfeliiletek legal6bb
50%-an haromszintes ndv6nyellomrinyt kell kialakitani.

(2) A Gazdas6gi jellegr.i teriileteken beltili 4. alteriileten (G/4) a parkol6k 6s a bels6 utak
fiisitisa csak el6nevelt, legalibb k6tszer iskoLizott ritsorfa m6retii faegyedekkel
ldtesithet6.

(3) A Cazdasdgi jellegti tertileteken beltili 4. alteriileten (Gl4) az 6pit6si telkek hatri,rrln - a

Pirosr6zsa 6s a Biinyai Elem6r utca fel6 - legal6bb l0 m6ter szdles s6vban hiiromszintes
ndv6nyrillomany't kell kialakitani.

(4) A Gazdasigi jellegri teriileteken beliili 5. altertileten (Gls) az dpitdsi telkek zdldfeliilet6n
a kdvetkez6 faegyedek alkalmazhat6k:

a) juhar fajtil< (Acer sp.)

b) k6ris fajtak (Fraxinus sp.)

c) hars fajtak (Tilia sp.)

d) nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)

e) csdrg6fa (Koelreuteriapaniculata)

0 japrlm akrlc (Sophora japonica)

g) fekete feny6 (Pinus nigra).

22. Egyedi 6pit6szeti kiivetelm6nyek a telepiil6sk6pi szempontb6l meghatriroz6,
Int6zm6nyi 6s Kiiltinleges teriileteken (IK)

33.S

(1) Az Intdzmdnyi 6s kiiliinleges tertilet (lK) Mt-en a 21. $ (1) bekezd6sben megfogalmazott
dltalanos egyedi 6pit6szeti k6vetelm6n1,t6l eltdr6en 30o-niil alacsonyabb tet6hajl6sszdgri
tet6 is alkalmazhat6.

(2) Az lntlzmdnyi 6s kiilcinleges tertilet (lK) Mt-en beliili 4. altertileten (llV4) dpiiiet egy

azonos sikban l6v6 homlokzati hossza nem lehet tdbb 30 m6tem6l. Egy homlokzati
siknak szriLrnit a homlokzat 4 m m6lysdget meg nem halad6 eltol6sa.

(3) Az Int6zm6nyi 6s ktildnleges teriileten beltli 4. altertileten (1W4) a (2) bekezd6s szerinti,

legfeljebb 30 m hosszis6gri homlokzati sikot kdvet6en - legal6bb 6 m hosszon - a

homlokzatmagassdg legfeljebb 4,5 m lehet.
(4) Az Int6zm6nyi 6s ktildnleges tertilet (IK) Mt-en a 20. $ (1), (2) bekezd6sben

megfogalmazott 6ltakiLnos jellegri egyedi 6pit6szeti kdvetelmdnlt6l eltdr6en haszn6lhat6k

dldnk szinek.

34.S

(1) Az Int6zm6nyi 6s kiildnteges teriileten beltili 1. altertileten (lIVl) a parkol6k teriilete

kizdir6lag elemes burkolattal alakithat6 ki.
(2) Az lnt6zmdtyi 6s ktldnleges tertileten belijli 2. alieriileten (lW2) l6v6 6rt6kes ntlv6nyzet

vddelm6r6l gondoskodni kell, funkci6ja meg6rzend6, ndvdnyzete fehijitand6. A teriileten

l6v6 n6v6ny6llomany felrijitrisa sor6n, dendrol6giailag 6rt6kes el6nevelt ftikat sztiksdges

telepiteni.
(3) Az Int6zmdnyi 6s ktiltinleges tertileten beliili 3. altertileten (lW3) az utak menti fasorok

kialakilisriLnril 6s kiegdszit6s6n6l a ktivetkez6 fafajok alkalmazand6k:
a) a Brinyai Elem6r 6s a Zalavitr utciban eztist hiirs (Tilia argentea),

b) a Pirosr6zsa utciiban kdzSnsdges platdn (Platanus x. acerifolia).



(4) Az lntdzmfnyi ds ktil<inleges tertileten beliili 4. altertileten (IW4) a szomsz6dos
lak6telkek fel6 - szilard burkolat n6lkiil, hrlromszintes n<lv6ny6llom6nnyal - kialakitand6
zcilds6vban legal6bb kdtszer iskoliizott, ftsorfa m6retri faegyedek telepitend6k a

k6vetkez6 fafajok alkalmaz6s6val:
a) a Fdbian 6s a Glula utca menti lak6telkek fe16

aa) juhar fajtak (Acer sp.),

ab) szivarfa fajtrik (Catalpa sp.),

ac) k6ris fajtak (Fraxinus sp.),

ad) ktirte fajtak (Pyrus sp.).

ae) hars fajt6k (Tilia sp.),

b) a Mikl6s utca menti lak6telkek fel6
ba) berkenye fajtak (Sorbus sp.),

bb) alma fajtak (Malus sp.),

bc) galagonya fajtak (Crataegus sp.),

bd) kdrte fajt6k (Pyrus sp.),

be) nyir fajtdk (Betula sp).

(5) Az Int6zm6nyi 6s ktil<inleges tertileten beliili 4. alteriileten (II?4) felszini parkol6k
eset6ben legaldbb k6tszer iskolazott ritsorfa m6retii faegyedek telepitend6k a kdvetkez6
fafaj ok alkalmazas6val :

a) szivarfa fajtak (Catalpa sp.),
b) berkenye fajtik (Sorbus sp.),
c) h6rs fajtak (Ti1ia sp.),
d) kdrte fajtrik (Pyrus sp.).



23. Egyedi 6pit6szeti ktivetelm6nyek a telepiil6sk6pi szempontb6l meghatirozti,
Egy6b, be6pit6sre nem szint teriileteken (E)

3s.s

(l) Egy6b, bedpitdsre nem sz6nt tertileteken (E) Mt-en - a kertes mezogazdasiryi teriilet, a
kiilcinleges be6pit6sre nem sz6nt teriilet 6s a birtokkdzpontok kivdtel6vel - kizbr6lag
faoszlopos tart6szerkezetii, dr6tfonatos kerit6s, vadv6delmi h6l6 helyezhet6 el.

(2) Az Egydb, bedpit6sre nem szdnt tertleteken beliili 1. altertileten (E/l) kizrir6lag 6shonos,
a term6helyi 6s triji adotts6goknak megfelelo n6v6nyfajok telepithet6k.

24. A ktizteriiletekre vonatkozri egyedi 6pit6szeti kiivetelm6nyek

36.S

(l) Megl6v6, kieg6szitend6 fasor egyedeinek p6tl6sa, kieg6szitdse csak a megl6v6 fafajjal
azonos fajjal ldtesithet6.

(2) Tervezett, rij fasor l6tesit6sekor egy-egy utcaszakaszon azonos fafaj tiltetend6.
(3) Egy-egy utcaszakasz 6t6pit6se sor6n legaldbb az egyik oldalon - ha a mriszaki feltdtelek

engedik a kdzleked6s biztons6g6nak figyelembev6teldvel - fasor, vagy egy6b n6v6nyzet
telepitend6.

(4) A 10 g6pj6rmtiLn6l nagyobb befogad6kdpessdgii felszfni varakoz6- (parkol6) helyet
f6sitani kell. A parkol6 feliiletek 6my6kol6s6t biaosit6 f6sitast minden megkezdett 4 db
varakoz6- (parkol6) hely utan I db, nagy lombkoron6t nevel6, kdmyezettit6, tulkoros,
allerg6n pollent nem termel6 lombos fa telepitds6vel kell megoldani, legalibb 2,5 m2
szabad ftildtertilet biaosit6s6val.

(5) Nem iiltethet6 a 7. mell6kletben szerepki ndv6nyfaj.

37.S

A Hagyomanytirz6 kerfvaroson beltili 2. altertileten (HK/2) a megl6v<i utcai fasor kiegdszit6se
korai juhar (Acer platanoides) fajt6ival tdrt6nhet.

38.$

(l) A Falusias kertviiroson beltili l. altertileten (FK/l) a Batthyriny Ilona utcdban a fasorok
kiegdszit6sdt legal6bb k6tszer iskolazott, a megl6v6 frik fajt6jdval azonos vagy ahhoz
illeszked6 faegyedekkel kell elvdgezni a k6vetkez6 fafajok alkalmaz6s6val:

a) Tab6dy Ida t6rn6l: lep6nyfa (Gleditsia triacanthos 'Sunburst'),
b) Ndgylovas utca 6s Vidrirnvrisrir utca k6ai szakasz paratlan oldalan g6mbk6ris

(Fraxinus omus'Mecsek'),
c) egy6b kdzteriileti szakaszokon: Szent Iswiin hrirs (Tilia sp. 'Szent Istv6n') fajta,

diszkdrte (Pyrus calleryana'Chanticleer').
(2) A Falusias kertvaroson beliili l. alteriileten (FK/l) az utak menti nyilt arkok feletti

g6pjArmii behajt6 csatlakoz6sok utciink6nt azonos tdrk6vel tiirtdno kialakitasfak
legyenek.

3e.s

(l) A Kisvrirosias lak6teruleten beliili 2. 6s 3. altertileten (KL/2, KL/3) a kdztertileti fasorok
egyedei 6,0 mdteres t6t6vols6gra telepitend6k. A fasorokban ds a haromszintii z<ildfeltilet
kialakit6sa soriin a kdvetkez6 fafajok alkalmazand6k:

a) eziist hars (Tilia argentea),
b) nyugati ostorfa (Celtis occidentalis),



c) japdn ak6c (Sophora japonica),

d) cs6rg<ifa (Koelreuteria paniculata).
(2) A Kisvarosias lak6tertileten beliili 4. altertileten (KL/4) beliil a lak6utakat szakaszosan

f6sit6ssal 6s z6lds6r.val kell ell6tni. A f6sitris mdrt6ke 20 db lombos fa i 100 fm. A fakat
szakaszosan, kdtoldalt viiltakozva is lehet telepiteni a (3) bekezd6sben szerepl6, hatarol6
utciik kiv6tel6vel.

(3) A Kisvarosias lak6tefiileten beliili 4. altertiletet (KL/4) hatarol6 utak melletti fasorok
kialakit6s6n6l a kdvetkez6, legal6bb k6tszer iskol6zott fafajok alkalmazand6k:

a) eziist hiirs (Tilia argentea),

b) nlugati ostorfa (Celtis occidentalis),
c) japan ak6c (Sophora japonica),

d) cs6rg6fa (Koelreuteria paniculata).
(4) A Kisvarosias lak6teriileten beltili 4. altertileten (KLI ) a L6va utc6t 6s a (103712/15)

hsz. utcet k6toldali fdsitilssal kell ell6tni, a megl6v6 f6k meg6rz6s6vel.
(5) A Kisvarosias lak6teriileten beliili 4. altertileten (KL/4) k6zkert kialakit6sa eset6n, annak

hatar6n intenziv z<ildsdv l6tesitend6, haromszintes ndv6ny6llomifury telepitds6vel a
kcizkert tertilet6n.

(6) A Kisvarosias lak6tertileten beliili 5. altertileten (KL/5) a kdztertileti fasorok egyedei 6,0
m6teres t6tdvolsiigra telepitend6k. A fasorokban a kcivetkez6, legal6bb k6tszer iskolazott
fafaj ok alkalmazand6k:

a) eztist hars (Tilia argentea),

b) nyugati ostorfa (Celtis occidentalis),
c) japdn ak6c (Sophora japonica),

d) cs6rg<ifa (Koelreuteriapaniculata).
Az utcai fasor eset6ben egy-egy t<imb melletti szakaszon egy fafaj alkalmazand6.

(7) A Kisvarosias lak6tertileten beliili 5. altertileten (KL/5) a Vrig6s 6s az 0116 utca fel6
dpit6si telkenkdnt egy g6pj6rmri behajt6 csatlakoz6s alakithat6 ki, legfeljebb 3,5 m
sz6less6ggel, kiv6tel, ha intdzmdnyi firnkci6 l6tesiil. T6bb lak6s eset6n, telkenk6nt
legfeljebb k6t g6pj6rmt behajt6 l6tesithet6, 6sszevonva legfeljebb 6,0 m sz6less6gben.



40.s

(1) A Lak6telepeken beliili 1. alterti.leten (LTll) a Veres P6ter rit ment6n egysdges kor- 6s

fajdsszet6tehi, legal6bb kdtszer iskolazott, 5 m-es magass6got meg nem halad6
faegyedekb6l 6116 fasor telepitend6.

(2) A Lak6telepeken beltili 1. alteriileten (LT/l) megldvS fasorok, azonos fajt6jri, legalibb
kdtszer iskolazott faegyedekkel p6tland6ak:

a) Zs|lyi Aiadrir u. ment6n,
b) J6kai M6r u. ment6n,
c) M6sz6ros J6zsef u. ment6n.

(3) A Lak6telepeken beliili 1. altertileten (LTl1) a felszini parkol6kn6l n6gy
parkol6helyenk6nt legal6bb 1 db nagy lombkoron6t nevel6, k6myezettiir6, trilkoros,
allerg6n pollent nem termelS lombos fa telepitend6, minimum 2,5 m2 szabad ftildtertilet
biztosit6s6val.

41.S

Az lnt6zm6nyi 6s kiildnleges tertileten beltili 2. alteriileten (l(2) utak melletti fasorok
legal6bb k6tszer iskoli2ott, egys6ges fajtajri 6s koru, ritsorfa m6retii faegyedekkel
telepitend6k.

42.S

(1) A Gazdasrigi jeilegii teriileteken beliili 3. alteriileten (Gl3) az utak menti fasorok
kialakit6sanal a kdvetkez<i, legal6bb k6tszer iskolilzott faegyedek telepitendok a kdvetkez6
fafajok alkalmazlsival:

a) eziist hars (Tilia argentea),
b) ostorfa (Celtis occidentalis),
c) japan ak6c (Sophora japonica),

d) cscirg6fa (Koelreuteriapaniculata).
(2) A Gazdas6gi jellegii tertileteken beltili 4. alteriileten (Gl$ az utak menti fasorok

kialakitrisanril 6s kieg6szit6s6n6l a kcjvetkez6 fafajok alkalmazand6k:
a) a Brinyai Elem6r utc6ban eziist hiirs (Tilia argentea),

b) a Pirosr6zsa utcdban k6z6ns6ges platrin (Platanus x acerifolia).
(3) A Gazdas6gi jellegti teriileteken beltili 4. alteriileten (G/4) a k6zutak f6sitasa csak

el6nevelt, tdbbszdr iskol6zott, ritsorfa m6retri faegyedekkel ldtesithet6.
(4) A Gazdas6gi jellegii teriileteken beltili 5. altertileten (Gl5) az utak szab6lyoz6si

sz6less6g6n beltil folyamatos zdlds6vot kell kialakitani, a megl6v6 zcilds6vokat meg kell
lrizni.

(5) A Gazdasrigi jellegii tertileteken beliili 5. altertileten (G/5) az utak menti fasorok
kialakit6san6l 6s kieg6szit6sdn6l legal6bb k6tszer iskolazott, a meg16v6 frik fajt6j6val
azonos, vagy ahhoz illeszkedo faegyedek telepitend6k. Uj fasorok ldtesit6sekor a

krjvetkez6 fafajok alkalmazand6k:
a) juhar fajtak (Acer sp.),

b) galagonya fajt6k (Crataegus sp.),

c) koris fajtiLk (Frarinus sp.),

d) berkenye fajt6k (Sorbus sp.),

e) hars fajt ik (Tilia sp.),

f) csdrg6fa (Koelreuteria paniculata),
g) nyugati ostorfa (Celtis occidentalis),
h) japan ak6c (Sophora japonica).



43.S

Az Intdzmdnyi 6s kiil6nleges teriileten beliili 1. altertileten (II01) a kdaertileti fasorok
egyedei 8,0 mdteres t6kivols6gra telepitend6k. Fasor csak viirostrir6, t6bbsz6r iskolazott,
ftsorfa mdretri faegyedekkel l6tesithet6:

a) a Di6sy Lajos utca szakaszdn a megl6v6 fasor - a fasomak megfelel6 fafajjal
k<iz<insdges plat6n (Platanus x acerifolia) - kieg6szitend6,

b) a s6tril6 utca teljes hosszdban kieg6szitend6 a megl6v6 fasor,
c) azUjszirsz rttca 6s a Bcikdnyfdldi tt teriilet6n l6vo szakasz6n fasor telepitend<i,
d) a Tancsics Mih6ly utc6ban ostorfa fajti& (Celtis sp.) telepftend6k,
e) a Hunyadvar es a Bdk6nyftildi utc6ban kdzdnsdges platiin (Platanus x

acerifolia) telepitend6,
f) az Ujszitsz utcriban kdzdns6ges platrin (Platanus x acerifolia) vagy hrirs fajtak

(Tilia sp.) telepitend<ik.

44.$

Az Egy€b, bedpit6sre nem szant teriilet (E) Mt-en kialakitand6 ftiutak (Ktils6 keleti k6rut,
N6gr6dver6ce rit, Simongrit utca) teriilet6n - legal6bb 6sszefiigg6 ritszakaszonkdnt - azonos
koni 6s fajtrljri faegyedek alkalmaz6siival, legalibb 6,0 mdteres t6t6volsiggal, k6toldali
fdsitdst kell vdgezni.

25. A c6gt6bl6kra 6s egy6b grafikai elemekre vonatkoz6
egyedi 6pit6szeti ktivetelm6nyek

4s.$
(l) Vrillalkoz6sonkdnt 1 db, t6bb port6lszakaszb6l dll6 homlokzat esetdn v6llalkozisonk6nt

legfeljebb 5 m6terenk6nt I db cdgdbla helyezhet6 el.
(2) A cdgAbh mellett egy6b grafikai elem is elhelyezhetS tgy, hogy ezek egyiittes mdrete

nem haladhatja meg a 2 m/-t, kivdve a Gazdasdgi jellegri (G), valamint az Int6zm6nyi 6s

ktilcinleges teriiletek (IK) Mt-eken. A Gazdasrigi jellegri (G), valamint az Int6zm6nyi 6s

ktiltinleges teriiletek (lK) Mt-eken a cdgtAbla 6s egy6b grafikai elem egyiittes m6rete nem
haladhatjamega4m2-t.

(3) Cdgtebla 6s egy6b grafikai elemek homlokzatonkdnt
a) az elhelyez6si magassdg,
b) a beninagysdg 6s a szinvillg

tekintet6ben egymashoz illeszked6en alakitand6k ki.



(4) Uj 6ptilet l6tesit6s6ndl, megl6v6 6piilet atalakit6san6l, tunkci6vrilt6s6n6l, homlokzati
fehijit6srin6l a c6gt6blik, egy6b grafikai elemek elhelyezdsdt a homlokzattal egytitt kell
kialakitani. Ut6lagosan c6g6r vagy hirdet6t6bla a m6r kialakitott homlokzat
architektrirrljrit fi gyelembe v6ve helyezhet6 el.

(5) Cdgdr m6g r6szben sem takarhatja az 6pilet, 6piiletegytittes nyil6szdr6 szerkezetdt,
prirkriny6t, korlatjAt, 6s egy6b meghatriroz6 dpitdszeti elem6t.

(6) C6g16bla, egy6b grafikai elem kialakitris6n6l a k6beleket a falsikon beltil, takartan kell
vezetni. Villog6, zavar6 f6nyri c6gtrlbla, egy6b grafikai elem nem helyezhet6 el.

(7) A fal sikjara mer6legesen elhelyezett cfgdr, a gyalogos kdzleked6si rirszelvdny
rendeltet6sszeni haszn6lat6t nem akad6lyozhatja, a gyalogosok k6zleked6s6t nem
zavarhatja, biaonsdg6t nem veszdlyeztetheti. Elhelyez6se legaldbb 2,50 m6teres
magass6gban lehets6ges.

46.$

A M6ty6sftildi villak (MV) Mt-en 6s az lnt€zm€nyi 6s ktildnleges terijleten beliili 1 .

alteriileten (IK/l) a kerit6seken, tov6bb6 kdzpark teriiletfelhasmSl6sri teriileten a 0,5 m2-t
meghalad6 m6retri c6gt6bla, egydb grafikai elem nem helyezhet6 el.

26. Rekl6mhordoz6kra vonatkoz6 teleptil6sk6pi ktivetelm6nyek

47.S

(1) Rekl6mhordoz6k elhelyez6se a hagyomAnyosan kialakult teleptldsk6pet nem
viltoztathatj a meg h6tr6nyo san.

(2) RekLimhordoz6 az 6ptiletek utcai homlokzatrin nem helyezhet6 el.
(3) Rekl6mhordoz6 a telekhatiirt nem keresztezheti 6s kdzvetleniil a telekhataron nem

helyezhet6 el.
(4) A rekldrnhordoz6k kdzcitti minimrllis trlvols6g 50 m. Ez az ellirbs nem vonatkozik

utcabritorokra, kctz6rdekri rekl6mfeltiletre.
(5) Reklim anal6g 6s digitAlis feliileten, 6lland6 6s veltoz6 tartalommal is kdzz6tehet6.
(6) K6z6rdekri molin6, a kdzteriilet fiil6 n1ul6 6my6kol6 berendezds kiv6tel6vel, molin6,

pon)'va vagy h6l6 rekl6mhordoz6k6nt, rekl6mhordoz6t tart6 berendez6sk6nt nem
alkalmazhat6.

(7) A kertilet teriilet6n rekl6mhordoz6 c6lb6l kioszk nem l6tesithet6.
(8) Nem helyezhet6 el rekl6mhordoz6, rekl6mhordoz6t tart6 berendez6s a helyi v6delem alatt

6116 teriileteken.
(9) Az utcabritoron reklilmhordo z6t trt6 berendez6s - az utasviir6ban elhelyezett Citylight

form6tumri eszk6z kiv6tel6vel - nem helyezhet6 el.

48.S

R6g6szeti 6rdekri, fokozott v6delem alatt 6116 teriileten l6v6 kdztertileten, k6ztulajdonban ell6
ingatlanon 6s maginteriileten rekl6mhordoz6 6s rekl6m nem helyezhet6 el. Az adott teriilet
fokozott v6delmi besoroldsa szerinti jelleget nem befoly6sol6, rekl6mnak nem min6siil6
inform6ci6s cdl vagy funkcion6lis c6lokat szolg6l6 utcabritor elhelyezhet6.

4e.$

(1) Kdztertileteken 6s ktiztulajdonban lev6 ingatlanokon, az alibbi tertiietfelhaszn6l6si
egys6gek esetdn rekl6mot kdzz6tenni, rekLlLrnhordoz6t, rekl6mhordoz6t tart6 berendez6st
elhelyezni kiz6r6lag utcabritor alkalmaziis6val lehet:

a) Ln-T naglvarosias, telepszeni lak6teriileten,



b) Ln-3 naglwrirosias, jellemz6en szabadon6ll6 jellegri lak6teriileten,
c) Lk-T kisvrirosias telepszerf lak6teriileten,
d) Vi-2 Int6zm6nyi, jellemz6en szabadoniill6 lak6tertileten,
e) Vi-3 Int6zmdnyi, helyi lakoss6g alapell6t6s6t biaosit6 teriileten,

0 Vt-H Kiemelt jelent6s6gri helyi k<izpont teriileten.
(2) Kdztertileteken ds kciznrlajdonban lev6 ingatlanokon, az al{bbi teriiletfelhaszn6ldsi

egys6gek eset6n rekl6mot kozz€tennt, rekl6mhordoz6t, reklimhordoz6t tart6 berendez6st

elhelyezni kizir6lag funkcion6lis utcabttor elhelyezdsdvel lehet az Lk-2 Kertviirosias,
jellemz6en szabadondl16 jellegii lak6tertileten.

(3) Magantertileten lev6 ingatlanokon rekllmot kdzzdtenni, reklSmhordoz6t, rekkiLrnhordoz6t

tart6 berendez6st elhelyezni nem lehet, kivdve a vasrit6llom6s 6s busz6llom6s tertilet6n.
(4) A tertiletfelhaszn6ldsi egysdgek szerint rekliim kdzzdtdtellre 6s rekldmhordoz6k,

rekl6mhordoz6t tart6 berendezdsek elhelyez6s6re vonatkoz6 szabalyokat a 8. mell6klet
tafialmazza.

s0.s

(1)A4e.$(1)-(3)
(2)
(3) bekezd6s szerinti teriileteken kizrlr6lag olyan, funkciondlis utcabritor helyezhet6 el,

amelynek kialakitrisa a teriilet besorol6sa szerinti jelleg6t nem befoly6solja.
(4) Az utcabritoron rekliimhordo 26l lut6 berendez6s - az utasvar6ban elhelyezett Cityl-ight

form6tumir eszkdz kivdteldvel - nem helyezhet6 el.
(5) Utcabritork6nt l6tesitett inform6ci6s cdlt berendez6s inform6ci6 kdzzdtdlel€re alkalmas

feltilet6nek legfeljebb egyharmadrin teheto kozzd rekl6m. M6s c6hi berendez6s

rekliirnc6lra nem hasznalhat6, kiv6ve a kdztertlet ftil6 nyril6 6my6kol6 berendez6s eset6t,

amelynek eg6sz feliilete hasznosithat6 rekl6mc6lra.
(6) Utcabritor az al6bb\ gazdas6gi rekl6mnak nem min6sii,l6, kciz6rdekri informrici6 kdzl6s6re

is l6tesithetS:
a) az 6nkormdnyzat mrik6d6se kdr6be tartoz6 inform6ci6k,
b) a teleptil6s szempontj6b6l jelent6s esem6nyekkel kapcsolatos informrici6k,
c) a telepiildsen eldrhet6 szolgiiltatisokkal, iigyint6z6si lehet6s6gekkel

kapcsolatos t6j6koztat6s nyrijt6sa,
d) idegenforgalmi 6s kdzleked6si inform6ci6k,
e) a lakossrig egdsz€t vagy sz6les r6tegeit drintd inform6ci6k.

(7) Az utcabttor fel0let6nek legfeljebb egyharmada vehet6 ig6nybe reklflm kdzz5tdlelfre,
feliilet6nek legal6bb k6tharmada a (4) bekezd6s szerinti kdz6rdekii inform6ci6t kell
tartalmaz7,or,.

s1.s

(1) A kdztertileten 6s kdztulajdonban 6116 ingatlanon csak olyan reklim, illetve plakdt

reklarnhordoz6 helyezhet6 el, amelynek kialakitrisa kiel6giti a k6vetkez6 felteteleket:

a) horganyzott ds szinterezett ac6lb6l vagy szinterezett aluminiumb6l,
b) plexi vagy biztons6gi iiveg mdgdtt,
c) h6ts6 f6nyforr6s 6ltal megvil6gitott eszk<izdn,

d) rilland6 6s valtoz6 tartalmat is megielenit6 eszkcizdn,

val6sul meg.
(2) Reklrimhordoz6 megvilSgit6sa c6lj6b6l ktzfullag 80 lumen/watt m6rt6ket meghalad6

hatdkonys6gi (statikus, melegfehdr szimi) f6nyforriisok haszn6lhat6k.



27. Egyes sajdtos 6pitm6nyek, miitdrgyak elhelyez6s6re vonatkoz6 telepiil6sk6pi
ktivetelm6nyek

s3.s

(1) A telepiil6s ell6trisrit biztosit6 felszini energiaellAtAsi 6s elektronikus hirkdzldsi sajiitos
6pitm6nyek, mritritgyak elhelyez6sdre elsosorban alkalmas teriiletek az Egydb, bedpit6sre
nem sziint teriiletek (E) Mtek, kiv6ve a v6dett term6szeti teriilet (Napl6s-t6) teriilet6t.

(2) A telepiil6s elkitrisft biaosit6 felszini energiaell6t6si 6s elektronikus hirk<izl6si sajdtos
6pitm6nyek, miitrfugyak elhelyez6s6re nem alkalmas, nem helyezhet6 el rij felszini
energiaell6t6si ds elektronikus hirk<izl6si sajiitos 6pitm6ny, miitrirgy

a Mdtydsftildi villak (MV) Mten,
a Falusias kertviiroson beliili 1. altertileten (FK,/l),
a Modem kertvS,roson beltili l. altertlleten (MI(1),
a temetok tertilet6n.

(3) Uj h6l6zat ldtesitdsekor, illetve megl6v6 kiv6lt6sakor az energiaellitisi ds elektronikus
hirkcrzl6s hiiizatot ftildk6beles formrlban kell kialakitani

a) a Hagyomiiny6rz6 kertvriroson (HK),
b) a Sokszinil kertv6ros (SK),
c) a M6ty6sftildi villak (MV),
d) a Modem kerlvriros (MK),
e) a Falusias kertvaros (FK),
f) a Lak6telepek (LT),
g) a Kisvarosias lak6tertiletek (KL),
h) az Intdzmdnyi 6s kiildnleges tertiletek (IK),
i) a Gazdas6gi jellegri teriiletek (G)

telepiildsk6pi szempontb6l meghatdroz6 teriiletein 6s alteriiletein.

a)

b)
c)
d)

(3) Rekl6mhordoz6 egym6st6l sz6mitott 2 m6teres tdvols6gon beltil - ide nem 6rfve az
ugyanazon a funkcioniilis utcabttoron tdrt6n6 tdbb reklAmhordoz6 elhelyez6sdt - sem
horizont6lisan, sem vertikdlisan nem helyezhet6 el.

( ) Reklem elhelyez6se ragasdassal tilos.

s2.$

(1) Kdzmtivel6d6si int6zm6ny a polg6rmesterhez benyrijtott telepiildsk6pi bejelent6si eljrirds
lefolytat6srira irrinyul6 ir6sbeli k6relm6vel kezdem6nyezheti k6zmrivel6d6si c6l[
rekl6mhordoz6 l6tesitdsdt.

(2) A l6tesit6s 6s fenntart6s kdltsdgeinek fedezet66rt a kcizmtivel6d6si c6hi rekl6mhordoz6t
haszn6l6 kctzmiivel6d6si intdzm6ny felel. A kdzmiivel6ddsi c6hi reklimhordoz6ka a 48.$
6,s az 51. $-ban el6irtakat nem kell alkalmazni.

(4) A megl6v<1 energia elkltrlsi 6s elektronikus hirkdzl6si hil6zatokat 2027-ig fiildkibeles
megoldiisra kell rltalakitani.



54.$

( I ) 0n6ll6 tart6szerkezetre telepitett antenna nem helyezhet6 el

a) a Hagyomriny6rz6 kertv6ros (HK),
b) a Sokszinii kertv6ros (SK),
c) a Matyasfiildi villak (MV),
d) a Modem kertvaros (MK),
e) a Falusias kerrvriros (FK),
f) a Lak6telepek (LT),
g) a Kisviirosias lak6tertiletek (KL),

teleptil6sk6pi szempontb6l meghatiiroz6 teriiletein 6s alteriiletein.

(2) 0nall6 tart6szerkezetre telepitett antenna - a tart6szerkezettel egyiitt - nem lehet
magasabb, mint az 6pit6si <ivezetben megengedett legnagyobb dpiiletmagass6g 6rt6nek
k6tszerese, de legfeljebb 20,0 mdter a vegyes teriiletfelhaszn6ldsu teriileteken.

(3) 0nall6 tart6szerkezetre telepitett antenn a tart6szerkezete r6csos tart6 nem lehet.
(4) Be6pit6sre nem szdnt teriileteken antennAt csak a krjzfti k<izlekeddsi c6hi (KOu.1

teriiletfelhaszn6lSsi egys6g hatrir6t6l sz6mitott, az anlerva magass6gdnak legalibb a
m6sfdlszeres trivolsdgra lehet csak telepiteni.

ss.$

(1) Epitm6nyeke helyezhet6 elektronikus hirk<izl6si antenna nem helyezhet6 el
a Falusias kertviiroson beliili 1. altertileten (FK/1),
az Int6zmdnyi 6s kiildnleges tertileten beltili 1. alteriileten (lK./1),
a Modem kertvaroson beltili 1. alteriileten (MK/l),
a kisv6rosias lak6tertilet tertiletfelhaszn6lisi egysdg teriilet6n - a kisviirosias,
telepszeni lak6tertilet kiv6tel6vel -,

e) a helyi v6dett 6rt6ken,
f) a kdzparkokban, a k6zkertekben, aj6tsz6tereken,
g) a temet6k teriilet6n ds

. h) a vddett termdszeti teriilet (Naplest6) tertiletdn.
(2) Epitmdnyekre helyezhet6 elektronikus hirk<izl6si antenna az 6piiletmagass6got legfeljebb

6,0 m6terrel haladhatja meg a
a) kertv6rosias tertiletfelhaszn6l6si egys6g teriilet6n,
b) kisvrirosias ds nagyviirosias, telepszeni teriiletfelhaszn6l6si egys6g teriilet6n.

a)

b)
c)
d)



(1) Az dnkormrinyzat a teleptil6sk6pi-vddelmi t6j6koztat6s, a telepiildskdpi arculati kdzik6nyw
vonatkoz6 elemeinek megismertetdse, valamint a teleptil6sk6pi kdvetelm6nyek betart6sa
6rdek6ben szakmai konzultilci6 lehet6s6g6t biaositja.

(2) A szakmai konzultrici6 folyamata az iigyf6l 6ltal a fo6pit€szhez benyrijtott k6relemre
indul.

(3) A kdrelemnek tartalmaznia kell legalibb a telepiildsk6pet 6rint6 tervezett tevdkenys6ghez
kapcso16d6 relev6ns informiici6kat.

(4) A szakmai konzult6ci6 a keriileti f6dpitdsszel sz6ban trirtdnik.
(5) szakmai konzultiici6 az cinkorm6nyzat hivatalos helyis6g6ben vagy a fd6pit6sz d6nt6se

alapj6n a helyszinen is lefolytathat6.
(6) A konzultAci6r6l k6sziilt eml6keaet6t a kertileti f<idpit6sz nyilvrintartdsba veszi.

28. A szakmai konzultfci6 szabflyai

s6.$

29. A szakmai konzultrici6 tartrisdnak kiitelez6 esetei

s7.s

Az 6pittet6nek vagy megbizottjrinak szakmai konzult6ci6t kell k6mi, ha
a) helyi v6dett 6rt6k rdszleges - a karakter6hez ill6 rdszek - bont6s6t,
b) helyi v6dett 6rt6k ktils6

ba) feltjit6si,
bb) helyredllitris,
bc) b6vit6si, tovribb6

c) a v6dett 6pitm6ny
ca) jelleg6t, megjelen6sdt barmely m6don 6rint6,
cb) az 6pit6si telkdnek terepviszonyait 6s

cc) az 6pit6si telek bedpitetts6g6t megv6ltoztat6 munkiit
kiv6nja megkezdeni 6s v6gemi.

V. Fejezet

A telepiil6sk6pi-v6delmi tij6koztatris 6s szakmai konzultdci6



VI. Fejezet

A telepiil6sk6pi v6lem6nyez6si eljirris

30. A telepiil6sk6pi v6lem6nyez6si elj6ris alkalmazrisi kiire

s8.s

A telepiil6skdpi v6lem6nyez6si eljaris cdlja Budapest F6vriros XVI. kertilet varoskdpi,
6pit6szeti 6rt6keinek vddelme 6s a helyi adotts6gok figyelembev6tel6vel ig6nyes alakit6sa
6rdek6ben az 6pit6siigyi hat6sAgi engeddlyezdshez kdtdtt 6pit6si munkrikkal kapcsolatban a
varoskdpi illeszked6ssel 6s a telepiil6sfejleszt6si c6lokkal <isszeffigg6 kdvetelm6nyek
kiegyensrilyozott 6rv6nyesit6se, az 6pitett k6rnyezet esztdtikus kialakit6sa.

se.s

(1) Telepiil6sk6pi v6lem6nyezdsi elj6r6s (a tov6bbiakban: vdlem6nyezdsi eljrir6s) lefolytat6sa
kdtelez6 minden term6szetes szem6lynek, jogi szem6lynek 6s jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 szervezetnek, aki

a) jogszabrllyban rdgzitett 6pit6siigyi hat6s6gi engeddlyhez kdtdtt 6pit6si
tev6kenys6get yegez yagy azzal osszefiggdsben l6v6 6pitdszeti-mriszaki
tervdokumentiici6t k6szit,

b) a telepiildsk6pet 6rint6 etalakit6sara irrinyul6 6pit6si, fennmarad6si engeddlyez6si
elj6r6st lefolytatrisa el6tt rill

a (2) bekezd6sben felsorolt esetekben.
(2) Telepiildskdpi v6lem6nyez6si elj6r6shoz kdtdtt dpit6si enged6lyez6si elj6riisok:

a) Budapest F6varos XVI. kertilet kdzigazgal si tertlet6n tdrt6n6 rij 6pitm6ny 6pitds6re
vonatkoz6 enged6lyez6s,

b) a kisv6rosias lak6teriilet teriiletfelhasznflfsi egys6g tertiletdn minden 6pitdsi
enged6lyhez kdtdtt 6pit6si tev6kenys6g,

c) az 2. mell6kletben szereplo 6piiletek, 6pitmdnyek tdmegdt, homlokzat6t, dpit6si
telkdnek terepviszonyait ds az 6pit6si telek be6pitetts6g6t megv6ltoztat6 6pitdsi
enged6lyezds,

d) a k<izriti kdzleked6si rertiler (K0u). a kdrdnpalyes kdzleked6si rertilertel (KOk)
hataros ingatlanoka tervezett dpitm6ny(ek) 6pit6si enged6lyez6se, valamint

e) az2. mell6kletben szerepl6 dpiiletek, 6pitm6nyek 6pit6si telk6vel szomszddos 6pit6si
teleke vonatkoz6 6pitdsi enged6lyez6s, amennyiben az utcai homlokzatra kihat6ssal
Vffi,

f) ktizriti kcjzlekeddsi teriilet (Kou) krizteriiletekkel hataros 6pit6si telkek utcai
homlokzatot, tet6t 6rint6, valamint a (Kdu; kdaertiletr6l l6that6 egy6b homlokzati
szakaszl, tet6t 6rint6 beava&oz5s 6pit6si enged6lyez6se eset6n.

(3) A vdlem6nyez6si eljar6s nem vonatkozik azon enged6lyezdsi eljar6sokra:
a) amely a k<izponti, illetve a tertileti 6pit6szeti-mtiszaki tentan6cs hat6skcjr6be

tartozik, valamint
b) amelyn6l az dpitteto az 6sszevont telepitdsi e1j6r6st, 6s ezen beliil telepitesi

hat6svizsg6lati szakaszt kezdem€ny ezell.



31. A telepiil6sk6pi v6lem6nyez6si eljf ris szabrilyai

60.s

(1) A telepiildsk6pi v6lemdnyez6si elj6r6shoz a k6relmez6 (6pittet6) k6t p6ldanyban papir
alapri kdrelmet nyrijt be, 6s az 6pit6szeti-mriszaki dokument6ci6t elektronikus form6ban
az eljir{shoz biztositott elektronikus tarhelyre felt0lti, melyhez a polgiirmesternek
hozztfdrdst biaosit. A teleptildsk6pi v6lem6nyezdsi elj6rds lefoll'tatdsa iriinti k6relmet a
4. mell6kletben foglalt mintanak megfelel<ien kell benyrijtani.

(2) A polgdrmester a telepiildskdpi v6lem6ny6t
a) az 59.$ (2) e), 0 esetekben a keriileti fo|pitdsz,
b) az 59.$ (2) a)-d) esetekben a helyi 6pitdszeti-mriszaki szakmai tentan6cs

szakmai 6ll6spontj rira alapozza.
(3) A polg6rmester a k6relem be6rkezds6t6l szdmitott 15 napon beliil elektronikus form6ban

megkiildi v6lemdnydt az 6pittet<inek vagy a kdrelmez6nek, tov6bb6 felt<ilti az
elektronikus tarhelyre. A polgrirmester v6lem6ny6ben a tervezett 6pit6si tev6kenys6get
a) javasolja enged6lyez6sre (felt6tellel vagy an6lkiil)
b) nem javasolja enged6lyez6sre, amennyiben

ba) a k6relem vagy mell6klete nem felel meg az e rendeletben
meghatarozottaknak, vagy

bb) a tervezett dpit6si tev6kenys6g nem felel meg a telepiildsk6pi
krivetelmdnyeknek.

(4) A telepiil6skdpi v6lem6ny ellen cinrill6 jogorvoslatnak nincs helye, az csak az 6pitdsiigyi
hat6s6gi iigyben hozott ddnt6s keretdben vitathat6.

32. A telepiil6sk6pi v6lem6nyez6s szempontjai

61.S

(1) A telepiil6sk6pi v6lem6nyez6si elj6r6s lefolytatiisa 6s az dpitdszeti-mtiszaki dokument6ci6
6rt6kel6se sor6n a teleptil6sk6pben harmonikusan megjelen6, v6rosk6pet nem zavar6, az

dpitett 6s term6szeti k6myezethez illeszked6 6s annak elonycisebb megjelen6sdt segit6
megoldrisi szempontokat kell 6rv6nyesiteni.

(2) A telepiil6sk6pi v6lem6nyez6si eljarris lefolytatiisa sor6n vizsg6lni sziiksdges, hogy a
v6lem6nyezdsre benyrijtott 6pit6szeti-mriszaki tervdokumentiici6 tartalma megfelel-e a

vonatkoz6 jogszab6lyi el6irdsoknak.
(3) A telepiil6sk6pi vdlemdnyez6si eljrirris r6szletes vizsg6lati szempontjai:

a) a telepitds (kdmyezetbe illeszked6s, a bedpitds 6s az 6pitdszeti jellegzetess6g 6s

Litvany, a helyi jelleg v6delme) teleptil6sk6pbe val6 illesztdse,
b) a tervezett be6pit6s megfelel6en figyelembe veszi-e a hat6lyos telepiil6srendezdsi

eszkcizdk el6irdsait,
c) a tervezett be6pit6s nem korl|tozza-e indokolatlan m6(6kben a szomsz6dos

ingatlanok benapoziisiit, illetve kil6t6s6t,
d) a tervezett rendeltetds - illetve az azzal dsszefugg6 haszn6lat - saj6toss6gaib6l

ered6en, nem korliitozza, illetve zavarja indokolatlan mdrt6kben a szomsz6dos
ingatlanok 6s a kdrnyezet rendeltet6sszerii haszndlatit,

e) a tervezett be6pit6s teljesiti-e a mrieml6ki- 6s helyi v6detts6gri dpitmdnyek eset6ben

az 6rt6kv6delemmel kapcsolatos el6ir6sokat 6s elv6riisokat, a helyi v6dett 6rt6k
v6delm6nek 6rvdnyre juttat6siit, azokra gyakorolt hat6s6t,

f) a homlokzat tagol6sa, a nyiliszar6k kioszt6sa osszhangban van-e az 6piilet
rendeltet6s6vel 6s haszn6lat6nak saj6toss6gaival,

g) a homlokzat szinezd,se utcak6pi szempontb6l megfelel6-e,



h) a g6p6szeti berendez6sek 6s azok tartoz6kainak v6rosk6pi megjelen6se megfele[6-e,i) a tet6zet kialakitrisa megfelel6en illeszkedik a kdrnyezet adottiagaihoz, el6segiti-e az
dpitm6ny viirosk6pi szempontb6l elonycisebb megjelen6s6t,

i) az 6piilet homlokzat6nak 6s tet6zet6nek kialakft6si m6dja javaslatot ad-e a
rendeltet6ssel <isszeftigg6 rekliim- 6s inform6ci6s, valamint dpiiletgdp6szeti
berendez6sek elhelyezdse 6s kialakidsa,

k) meg16v6 6pitmdny b6vit6se esetdn a homlokzatot is 6rint6 fehijitas, 6talakit6s,
emeletriidpit6s illeszkedik-e az adort 6piilet struktur6j6hoz, valamint a megldv<i
utcak6pbe,

l) a kdaeriilet mentdn az 6piilet kialakitrisanak m6dja 6s felt6telei,
m) kdaeruleten folltatott 6pit6si tevdkenysdg v6gz6se esetdn a krjztertilet burkolat6nak,

miit6rgyainak, kciztargyainak, n6v6nyzet6nek, toviibb6 a diszviliigit6 berendez6sek 6s
rekl6mhordoz6k kialakit6sa.



VII. Fejezet

A telepiil6sk6pi bejelent6si eljirrls
33. A telepiil6sk6pi bejelent6si eljdrris alkalmazisi ktire

62.$

(l) Telepnl6sk6pi bejelent6si eljrirris (a tov6bbiakban: bejelent6si elj6r6s) lefolytat6sa kdtelez6
minden term6szetes szem6lynek, jogi szem6lynek 6s jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6
szervezetnek, aki
a) jogszabdlyban rdgzitett 6pit6siigyi hat6s6gi enged6lyhez nem kdtdtt 6pit6si

tev6kenys6get v€gez vagy kivrin v6gezni, illetve azzal risszefiigg6 6pit6szeti-
miiszaki tervdokument6ci6t k6szit, valamint

b) a kertilet kcizigazgat6si teriilet6n reklimberendez6st helyez el, tart fenn vagy kiv6n
elhelyemi, valamint ilyen c6llal feliiletet alak(t ki, tin6ll6 rekl6mhordoz6t tart6
berendez6st 6pit, megl6v6t fehijit, helyre6llit, 6talakit, korszenisit, b6vit,
megv6ltoztat,

c) megl6v6 6pitm6ny rendeltetdsdt - r6szben vagy egdszben - megvrlltoaatja.
(2) A 64.9-ban foglalt tertileteken teleplil6sk6pi bejelent6si eljrtu6st kell lefolytatni a felsorolt

6pit6si munk6k kdziil:
a) dpitm6ny 6talakit6sa, fehijit6sa, helyre6llit6sa, korszeriisit6se, homlokzat6nak

megvdltoztatdsa, kiv6ve zrfutsoru vagy ikes be6pit6sii 6pitmdny eset6n, ha e

tev6kenysdgek a csatlakoz6 dpitmdny alapozdsdt vagy txt6szerkezetdl is drintik,
b) megl6v6 dpitmdny ut6lagos h6szigetel6se, homlokzati rryillszitr6 cserdje, a

homlokzatfeltilet szinezdse, a homlokzat feliiletk6pzds6nek megvtiltoztat6sa eset6n,

c) megl6v6 6pitm6nyben irj 6g6sterm6k-elvezet6 kdm6ny l6tesit6se eset6n,

d) (rj, 6nel16 (homlokzati falhoz rdgzitett vagy szabadon 6116) 6gdsterm6k-elvezet6
k6m6ny dpitdse eset6n, melynek magass6ga a 6,0 m6tert nem haladja meg,

e) az 6piilet homlokzat6hoz illesztett el6tet6, vdd6tet6, emy6szerkezet 6pit6se,

megl6v6 fehijitrisa, helyreillit6sa, ritalakit6sa, korszenisitdse, b6vit6se,

megv6ltoaat6sa eset6n,

f) az dpiiletben az 6n6ll6 rendeltet6si egysdgek sz6m6nak v6ltoztatAsa esetdn,

g) a kereskedelmi, vend6gl6t6 rendeltet6sii dpiilet 6pit6se, bovit6se esetdn, amelynek

mdrele az 6pit6si tevdkenys6g utiiLn sem haladja meg a nett6 20 m' alapteriiletet'
h) nem emberi tart6zkod6sra szolg6l6 6pitm6ny 6pit6se, 6talakitAsa, fehijitAsa,

valamint b6vit6se esetdn, amelynek mdrete az 6pitdsi tevdkenys6g ut6n sem haladja

meg a nett6 100 m3 tdrfogatot 6s 4,5 m6ter gerincmagass6got,

i) 6n6ll6 rekl6mtart6 6pitm6ny 6pit6se, megl6v6 fehijitasa, helyre6llit6sa, 6talakitdsa,

korszenisit6se, b6vit6se, megv6ltoztat6sa eset6n,
j) sirbolt, umasirbolt 6pitdse, bovit6se, melynek mdrete az 6pit6si tev6kenys6g ut6n

sem haladja meg a nett6 50 m'/ alapteriiletet, vagy a 3,0 mdter magassdgot, valamint

umaftilke, sirhely, sirjel dpit6se, elhelyezdse esetdn,

k) szobor, emldkmii, kereszt, eml6kjel dpit6se, elhelyez6se esetdn, ha annak a

talapzat|val egyiitt m6rt magassiga nem haladja meg a 6,0 m6tert,

l) eml6kfal epitese eset6n, amelynek talapzatival egyiitt m6rt magass6ga nem haladja

meg a 3,0 mdtert
m) a 6,0 m6ter vagy ann6l kisebb magass6gri, a 60 m3 vagy ann6l kisebb tdrfogatri sil6,

6mlesztettanyag-t6rol6, nem vesz6lyes folyad6kok xirol6ja, nem vesz6lyes anyagot

tartalmaz6, nyom6start6 eddnynek nem min6siil6, ftrld feletti vagy alatti tartiily,



tarol6 elhelyezds6hez sztiks6ges 6pitm6ny 6pit6se, megl6v6 fehijitdsa,
helyre6 it6sa, iitalakit6sa, korszertisit6se, b6vit6se eset6n,

n) kerit6s, kerti 6pitmdny, terepl6pcs6, jrirda 6s lejt6, h:iztart6si c6hi kemence,
hrisfiist<i16, jdgverem, valamint zdldsdgverem 6pit6se, 6pitmdnynek min6siil6
n<iv6ny't6masz, ndv6nyt felfuttat6 r6cs dpit6se, megl6v6 fehijit6sa, helyre6llit6sa,
iitalakitiisa, korszeriisit6se, b6vit6se esetdn,

o) napenergia-kollektor, szell0zo-, klima-, 6Lru- 6s pdnzautomata, kerdkprirtart6,
zdszlStartb 6pitm6nyen vagy 6pitm6nyben val6 elhelyez6se eset6n,

p) 6pitm6nynek min6siil6, hiztartlsi hullad6k elhelyez6s6re szolg6l6 hullad6kgyiijt6-
6s trlro16, soromp6, arny6ko16 elhelyez6se eset6n,

q) zdszl6tart6 oszlop (z6szl6rud) dpit6se eset6n, amelynek terepszinttol m6rt
magassiga a 6,0 mdtert nem haladja meg,

r) a legfeljebb 2,0 m6ter m6lysdgri 6s legfeljebb 20 m3 ldgteni pince 6pit6se, megl6v6
feltjitAsa, helyre6llitdsa, iitalakit6sa, korszenisit6se, brivitdse esetdn.

(3) Teleptil6skdpi bejelentdsi eljar6st kell lefoly.tatni megl6v6 6pitm6nyek rendeltet{s6nek
r6szleges vagy teljes megvriltoztauisa esetdn, amennyiben az rij rendeltet6s szerinti
haszn6lat

a) telephely bejelentdsi vagy enged6lyezdsi eljrir6s lefolyatiis6t teszi sztiks6gess6,
b) a megl6v6 vagy kor6bbi rendeltetdshez kdpest

ba)kcimyezetvddelmi (zaj, l6gszennyez6si) szempontb6l kedvez6tlenebb
helyzetet teremthet,

bb)jelent6sen m egv|ltoztatja az ingatlanon beliili g6pkocsiforgalmat illetve,
bc) a jogszab6lyi el6iriisoknak megfelel6en t<ibblet parkol6helyek vagy

rakod6hely kialakit6s6t teszi sziiks6gess6,
bd) az 6llattart6s c6lj6ra szolgril6 rendeltetds m6dosit6sa eset6n,
be) nem lak6s funkci6b6l lakds vagy sz6ll6s jellegri rendeltet6s j6n ldtre.

c) drinti a k6zteflilet kialakitris6t, illetve a kdaeriileten l6v6 berendez6seket vagy
ndvdnyzetet.

(4) Telepiil6sk6pi bejelentdsi eljrirrist kell lefolytatni minden olyan esetben, amikor
teleptildsrendez6si eszkciz a rendeltetds-m6dositAst felt6telekhez kciti, illetve jrirul6kos
beavatkoz6soka vagy intdzkeddseke vonatkoz6 kdtelezettsdget ir el6.

(5) A 64.$-ban foglalt tertileteken telepiil6sk6pi bejelent6si eljardst kell lefolyatni, a
kcivetkez6 rekl6mhordoz6k, c6gt6bla 6s cimt6bla elhelyezds6hez:
a) az dpitdsi telkek teriilet6re, az 6pitm6nyek homlokzatrira, az €pilesi telek kerit6s6re,

kapujrira, t6mfalara rdgzitett c6g-, cimt6bla, c6gndv, egyedi tljdkoztat6 t6bla, kirakat,
rekl6mfeltiletet is tartalmaz6 el6tetri, napvdd6 ponywa,

b) kdztertileten vagy bedpit6sre sz6nt tertileten hirdet6 t6bla, hirdet6 vitrin, plak6t-
tart6, illetve hordoz6 berendezds, totemoszlop, Citylight berendezds, rekliimkorlit,
transzparens,

c) a bedpitdsre nem sz6nt tertileteken c6gt6bla, egy6b grafikai elem, hirdeto tdbla,
hirdet6vitrin, plak6t-tart6, illetve hordoz6, rekliimtiibla, integriilt informrici6-
hordoz6 totemoszlop, hirdet6oszlop, Citylight berendez6s, transzparens.



(6) Amennyiben az (5) bekezd6sben felsorolt rekl6m-, illetve hirdet6 berendezdsek
elhelyez6s6re kdaenileten keriii sor, a kdzteri.ilet haszn6lati szerz6dds megkdt6s6re csak a
telepiil6skdpi eljriris lefolytat6s6t kdvet6en tdrt6nhet, a hat6sdgi hatdrozat felt$teleinek
r<igzit6s6vel.

(7) Telepiil6sk6pi bejelent6si eljarisr kell lefolytatni a vonatkoz6 6pit6stigyi hat6s6gi
engeddlyhez kdtdtt, de a joger<is engeddly.t<il eltdr6en megval6sul6 - az elt6r6st illet6en
6pit6siigyi hat6s6gi enged6lyhez nem kdtdtt - 6pit6si munkiik eset6n, ha

a) a 2. mell6kletben szerepl<i dpitm6nyekhez, valamint
b) a k<tzriti k<tzleked6si teriilet (KOu) tertiletfelhaszn6l6sri kdzteriileten,

kdzt eriiletekhez
kapcso16d6 6pitdsi telken td(6nt.

63.S

Telepiil6sk6pi bejelent6si eljrinist kell lefolltatni az 5pitdsi munk6k vonatkozds6ban
a) a kisvarosias lak6tertilet teriiletfelhaszn6l6sri teriileteken a 63. $ (2) bekezdds a)-h);

k)-p); 6s r) pontjaiban,
b) a kertvrirosias lak6teriilet tertiletfelhaszn6l6sri teriileten

ba) a kdzuti k<izleked6si tertilettel (KOu) hat6ros dpit6si telkek eset6ben - a
kdzteriilet fel6l l6that6 esetben - a 63. g (2) bekezd6s a)-b), d)-D, k)-n) ds p)
pontjaiban foglalt 6pit6si munk6k sor6n,

bb) csak az 6ltal6nos kdzter[lethez kapcsol6d6 6pit6si telkek esetdn, a kdzteriilet
fel6li homlokzaton a 63. g (2) bekezd6s d), g), pontja, valamint 5,0 mdtem6l
kisebb el6kert eset6n az e) pontban foglalt 6pit6si munkrik soriin, valaminl

bc) templom funkci6 eset6ben a 63. g (2) bekezdds j) pontban foglalt 6pit6si
munk6k sor6n,

c) a nagyvarosias lak6teriilet 6s a kisviirosias, telepszeni lak6teriilet teriiletfelhaszniil6sri
teriileteken

ca) a 63. g (2) bekezd6s6nek a)-h); k)-n) 6s p)-q) pontjaiban foglalt 6pit6si
munkrik sor6n, valamint

cb) templom funkci6 eset6ben a 63. g (2) bekezd6s j)-l) pontban foglalt 6pit6si
munk6k sor6n,

d) a vegyes (int6zm6nyi ds kiemelt jelentris6gii helyi kcizpont teriilet), valamint a
nagykiterjed6sii rekre6ci6s 6s szabadid6s kiildnleges teriiletek esetdben a 63. $ (2)
bekezd6sdnek a)-h) 6s k)-r) pontjaiban foglalt 6pit6si munkiik sor6n,

e) a kdzuti krizleked6si tertiletek (KOu) 6s {iltalAnos k6zteriiletek eset6ben, a 63. g (2)
bekezddsdnek a)-e), g)-h), k)-q) pontj6ban foglalt 6pit6si munktik sor6n,

f) a 2. mell6kletben felsorolt dpiiletek, 6pitm6nyek 6s a f6viirosi v6detts6gii 6piiletek,
dpitm6nyek eset6ben a 63. g (2) bekezd6s a)-r) pontjaiban foglalt 6pit6si munkrik
sor6n,

g) a gazdas6gi teriilet, a kiil<inleges honv6delmi, katonai 6s nemzetbiztonsilgi c6lra
szolg6l6 tertilet tertiletfelhaszn6l6sri teriiletek koztertileti telekhat6rt6l m6rt 50,0
m6ter t6vols6gon beltil, a 63. $ (2) bekezd6s g) pontj6ban foglalt 6pit6si munkrlk
sor6n,

h) a temet6 tertiletek eset6ben a 63. g (2) bekezd6s a), d), g), j)-l), n) pontjaiban foglalt
6pit6si munkak sordn.



64.S

Telepiitdskdpi bejelent6si eljardst kell lefolytatni a megl6v6 6pitmdnyek rendeltetds6nek
r6szleges vagy teljes megv6ltoztat6sa vonatkozdsdban

a) a 63. $ (3) bekezd6s a) pontj6ban foglalt rendeltet6s megv6ltoz6sa eset6n, kiv6ve a
gazdasigi tertilet, a kiilcinleges honv6delmi, katonai 6s nemzetbiztons6gi cdlra
szol9616 tertilet teriiletfelhaszn6kisf teriileteken,

b) a nagyvrfuosias telepszerr.i, a kisviirosias lak6teriilet teriiletfelhaszniiliisri tertileteken;
a kertvrirosias lak6teriileteken; a vegyes (intdzmdnyi 6s kiemelt jelent<is6gii helyi
k6zpont teriilet), valamint a nagykiterjed6sti rekredci6s 6s szabadid<is kiildnleges
tertileteken a 63. $ (3) bekezd6s a)-c) pontjriban foglalt el6irisokat drinto
rendeltet6sm6dosit6s eset6n.

6s.s

Telepiil6sk6pi bejelentdsi eljarrist kell lefolyatni a rekl6mok elhelyez6se tekintet6ben a 48. $-
53. $-ban foglalt tev6kenysdgek eset6ben.

34. A telepiil6sk6pi bejelent6si eljdrds r6szletes szabilyai

66.S

(l) A telepiil6skdpi bejelent6si eljirhs az iigyfdl 6ltal a polg6rmesterhez benyrijtott - papir
alapf - bejelent6sre indul. A bejelent6shez papir alapri dokument6ci6t kell mell6kelni.

(2) A bejelent6snek tartalmaznia kell:
a) a bejelent6 nev6t,
b) a bejelent6 lakcim6t, szervezet eseten sz6khelydt,
c) a tev6kenys6g jelleg6t:

ca) a folyatni kiv6nt dpitdsi tev6kenysdg megjel6l6s6t,
cb) rekliirnelhelyez6smegiel6l6sdt,
cc) rendeltet6sv6ltozismegjeldl6s6t,

d) a c) pont szerinti tev6kenys6g helydt, a telek helyrajzi sziim6t,
e) atev6kenys6gmegval6sit6sanaktervezettid6tartam6t,
f) a tev6kenys6g tervezett id6tartam6t.

(3) A bejelent6shez mell6kelt (6rt6kelhet6 mfszaki tartalommal 6s el6ad6sm6ddal k6szitett)
dokumentdci6nak - a k6relem tiirgydnak megfelel6en - tartalmazni kell:

a) a mr.iszaki leirdst a telepit6sr6l, az lpit€szeli kialakitdsr6l,
b) helyszinrajzot a szomszddos epitm6nyek ds terepviszonyok

feltiintet6s6vel,
c) alaprajzot,
d) homlokzatot,
e) utcakepivinlalol,szintervet,letvenltervet.

(4) A (2) bekezdds cb) pont szerinti reklilrn elhelyezdsi tev6kenys6g eset6ben - kdaeriileti
elhelyez6s eset6n a kdzmr.iszolg6ltat6kkal dokument6ltan egyeztetett helyszinrajz 6s

fot6montazs is sziiks6ges.
(5) A teleptildsk6pi bejelentdsi eljrtuds megindit6siitroz sztiks6ges kdrelmet az 5. melldklet

tartalrnazza.



67.S

(l) A polgirmester a tervezett 6pit6si tevdkenys6get, rekldm elhelyezdst vagy
rendeltet6sv6ltozest - kik6t6ssel vagy an6lktil - tudom6sul veszi, a bejelent6t en6l a
t6nyr<il hat6s6gi hatirozat megktld6s6vel 6rtesfti, ha a bejelentds

a) megfelel a vonatkoz6 jogszabilyban meghat6rozott, valamint e rendeletben
rogzitefi formai ds tartalmi kdvetelm6nyeknek,

b) a tervezett 6pit6si tev6kenys6g, illewe a reklilm illeszkedik a telepiil6skdpbe,
c) a tervezett rendeltet6sv6ltozris illeszkedik a szomszddos 6s a kcimyez6 be6pit6s

sajiitossrigaihoz, ds a hatarol6 kdzteriiletek rendeltet6sszert ds biztons6gos
haszndlat6t indokolatlan m6rt6kben nem zavarja, illetve nem korliitozza.

(2) A telepiil6sk6pi bejelent6s tudom6sulv6tel6t larlalmaz6 hat6s6gi hatiirozatot, illetve a
tudom6sulvdtel megtagad6sdt a polgiirmester a bejelent6s meg6rkez6s6t6l sz6mitott 15

napon beliil adja ki.
(3) A polgirmesternek a telepiil6sk6pi bejelent6ssel kapcsolatos ddnt6sdt az o*ormi,r;lyzat

f<i6pit6sze kdsziti el<i.

68.S

(l) A polgfumester megtiltja a bejelentett 6pit6si tev6kenys6g, rekklmelhelyezds vagy
rendeltetdsv6ltozds megkezd6s6t 6s - a megtilt6s indokainak ismertet6se mellett *
figyelmezteti a bejelent6t a tevdkenys6g bejelentds n6lkiili megkezd6s6nek 6s folltatas{hak
jogk6vetkezmdnyire, ha a bejelent6s

a) nem felel meg a vonatkoz6 jogszabrilyokban 6s e rendeletben meghatrirozott
ktivetelm6nyeknek, illetve mtiszaki et6ad6sm6djiban egy6rtelmrien nem
birdlhat6 el,

b) a tervezett 6pit6si tevekenys6g rekkim, rekkirnozas nem illeszkedik a
telepiildsk6pbe,

c) a tervezett rendeltet6sviiltoz6s nem illeszkedik a szomsz6dos 6s a k6myez6
bedpitds sajetossAgaihoz, illetve a bejelentds, dokumentici6 nem igazolja, hogy
az rij rendeltet6s a kdrnyez6 ingatlanok, valamint a hatarol6 kdzterUletek
rendeltet6sszerii hasznilatil indokolatlan m6rt6kben nem zavarja, illetve nem
korlttozza.

(2) A polg6rmester ellenrirzi a bejelentdsi kdtelezettsdg teljesit6sdt ds a bejelentett
tev6kenys6g folltatAs6t.

(3) A polg6rmester ddnt6s6vel szemben a bejelent6 iigyfel a Budapest F6vriros XVI. kertileti
Onkormanyzat K6pvisel6+esttilet6hez fellebbez6st nyrijthat be.

6e.s

(l) A hat6sigi hatiirozatban foglalt tevdkenys6g drvdnyess6gi ideje:
a) dpitdsi tev€kenys6g eset6n egy vagy k6t 6v, vagy a hat6s6gi hatarozat szerinti

konkr6t tev6kenys6g miikdd6si ideje,
b) a rekkimoz6s id6tartama legfeljebb 2 6v,
c) a rendeltet6sm6dosit6s iddtartama I 6v vagy 2 6v, vagy a hat6s6gi hatiirozatban

szerepl6 tev6kenys6g mr1kctd6si ideje, vagy hatarid6 n6lktli lehet.



(2) A hatirozarban foglalt 6rvdnyess6gi id6 lejSrtakor rij tetepiildsk6pi bejelent6si eljarrisr kell
lefolytatni.

(3) A telepiil€sk6pi bejelent6si elj6r6s soriin meghozott ddntdsben foglaltak megszegdse,
illetve - e rendeletben rdgzitett - a hat6s6gi enged6lyhez nem k6t6tt tevdkenys6gek,
rekldmelhelyez6sek 6s rendeltet6sm6dosit6sok bejelent6s6nek elmulasztdsa eset6n, illetve
v6gre nem hajtdsa eset6n, a magatart6s elk6vet6j6vel szemben 1 000 000 forintig terjed6,
ism6telhet6 birsiig szabhat6 ki.

70.s

E rendelet szerinti bejelent6si eljiiriisra kdtelezett tev6kenys6g a 67. g (2) bekezdds szerinti
hat6srigi hatrirozat birtok6ban kezdhet6 meg, ha m6s hat6srigi engeddly nem sztiks6ges.

VIIL Fejezet

A telepiil6sk6pi kiitelez6s

35. A telepiil6sk6pi kiitelez6si eljdr:is szabrllyai

71.S

(1) Teleptil6sk6pi kdtelezdsi eljriLrris (a tovribbiakban: kdtelezdsi eljar6s) c6lja a keriileti
6pitdszeti 6rt6kek, telepiil6sk6p v6delme drdekdben a telepi.ildsk6pi kdvetelmdnyek betartAsa, a
meghat6rozott k6telezetts6gek telj esit6s6nek biztosit6sa.
(2) Telepiil6sk6pi kdtelezdsi eljdr6st kell lefol,tatni a helyi v6delem alatt 6116, bejetent6si

eljrir6s kdr6be tartoz6 dpit6si munk6kkal 6s rendeltet6s-m6dositdsokkal kapcsolatban,
amennyiben azok megval6sitdsa

a) a bejelent6s elmulasa6sival vagy
b) a polg6rmestemek a bejelentds tudom6sulv6tel6t megtagad6 d6nt6se ellen6re,

vagy
c) a polg6rmester riltal kiadott igazokisban foglalt kikrit6sek teljesit6se n6lktil vagy

csak r6szleges teljesitds6vel
tort6nt.

72.$

A polgdrmester telepiildskdpi k6telez6s formrij6ban, <inkorm6nyzati hat6s6gi ddnt6ssel
elrendelheti:

a) a teleptil6skdpet ront6 rekftimok, cdg6rek, hirdet6-berendezdsek feltjit6sat,
rltalakiris6t, athelyezesdt vagy megsziintet6sdt 6s elt6volit6siit,ha azok,

aa) elhelyez6se nem felel meg a jogszab6lyban foglalt kdvetelm6nyeknek,
ab) mriszaki iillapota nem megfelel6,
ac) tartalma idejdt mrilt vagy aktualit6sat vesztette,
ad) elhelyezdse, m6rete, form6ja, anyaga vagy szinezlse nem illeszkedik az

6piilet homlokzatanak, port6ljrlnak, tet6zetdnek adottsiigaihoz,
ae) megjelen6se nem illeszkedik a telepiil6skdpbe, a telepiil6sk6pi l6tvrinyba,
af) elhelyez6s6re bejelent6s n6lkiil kertilt sor, valamint ha
ag) a bejelento a polg6rmester riltal kiadott igazokisban foglalt kikdt6seket nem

vagy csak r6szben teljesitette;
b) a helyi v6dett drtdkkel 5sszeff.igg6 kdtelezettsdgek teljesit6sdt, ha a v6dett 6rt6k



ba) mriszaki iillapota nem megfeleki, balesetvesz6lyes, homlokzati burkolatai
vagy diszit6 elemei hi6nyosak, s6rtiltek,

bb) rendeltetdst6l elt6r6 haszn6lata vesz6lyezteti a v6dett drt6kek meg6rz6s6t,
bc) feliiletk6pzdse, szinezdse idegen az dpiilet karakterdt6l 6s ezzel

kedvez6tleniil befolyiisolja annak megjelends6t, a telepiildsk6pet.

73.$

A kdtelezdsi eljrinisban a polgdrmester kdtelezheti az drinteft ingatlan tulajdonos6t az
dpitmdny, 6pitmdnyrdsz fehijit6srira, ritalakitisara vagy elbont6s6ra, az rij rendeltetds szerinti
haszndlat felftiggesadsdre, a rekftimok, cdg6rek megsziintetdsdre, illetve az igazollsbur
foglalt kikdt6sek marad6ktalan teljesitesdre.

74.$

(l) A k6telez6si eljrir6s kdrelemre vagy hivatalb6l folytathat6 le.
(2) Kdrelemre folyatott eljrlris szabiiyai:

a) a k<itelez6si eljanis lefolytatris6t minden termeszetes szem6ly, jogi szem6ly 6s jogi
szemdlyis6ggel nem rendelkez6 szervezet iriisban kdrelmezheti,

b) a polgrirmestemek benyfjtand6 k6relemnek tartalmaznia kell
ba) a kdrelmez6 nevdt, cim6t, el6rhet6s6g6t, Budapest F6v6ros XVI. keriilet

kdzigazgat6si teriilet6vel val6 6rintettsdgdt,
bb) a k6relmezend6 kdtelez6si eljrirris indoklis6t.

c) a polgirmester a k6relem kdzhezv6teldt6l sz6mitott 15 napon beltil 6rtesiti a

kdrelmez6t

ca) a k6telez6si eljarris meginditrlsrir6l, vagy
cb) a k6relem (6rdemi vizsg6lat n6lktili vagy 6rdemi vizsg6lat utri.ni)

elutasitdsrir6l, melyet megindokol.
d) a kdtelez6si eljrir6s megindit6sa utrin az eljrinis szab6lyai a hivatalb6l t<irtdn6

eljrirris szab6lyaival megegyeznek.
(3) Hivatalb6l tdrt6n<i eljrirds (ellen6rz6si tev6kenys6g) szabdlyai:

a) a polgdrmester az 6szlel6st6l szdmitott 15 napon beltil meginditja az eljir{st az

ingatlan tulajdonosanak 6rtesit6s6vel az eljarAs meginditdsrir6l, valamint 10 napon
beliili nyilatkozattdtelre val6 felhivdssal;

b) a hat6s6gi eljaras vonatkoz6 el6ir6sai alapj6n tcirt6nik.

7s.s

(1) A polg6rmester a telepiildsk6pi kdtelezettsdg megszegese, valamint a telepiildsk6pi
kcitelezdsben foglaltak v6gre nem hajtiisa eset6n, e magatartes elkdvet6j6vel szemben
I 000 000 forintig terjed6 birsrig (telepiil6sk6pi birs6g) kivet6s6t rendelheti el.

(2) A telepiil6sk6pi birsrlgot a telepiil6sk6pi kdtelezettsdg teljes elmulaszt6sa, a r6szbeni nem
v6grehajtristinak m6rt6ke, valamint a teleptildsk6p roml6siinak m€rtdke, azaz

a) a jogsdrt6ssel okozott h6trriny (idedrtve a h6trriny megel6z6sdvel, elharitris6val,
helyreallitris6val kapcsolatban felmertilt kOlts€geket, illetve a jogsdrtdssel eldrt
el6ny m6rtdkdt),

b) a jogs6rt6ssel okozot hetriiny visszafordithat6siiga,
c) a jogs€rtdssel drintettek kdrdnek nagys6ga,

d) a jogs6rtri iillapot id6tartama,
e) a jogsdrt<i magatartils ismdtl6ddse 6s gyakorisiiga,



f) a jogs6rt6st elkdvet6 eljiiriist segit6, egyiittmrikdd6 magatartiisa, valamint

g) ajogsdrt6st elkdvet6 gazdas6gi stlya,
alapjan kell kiszabni.

(3) A telepiildsk6pi birs6g ism6telhet6.
(4) A teleptildsk6pi birs6g

a) teleptildsk6pi bejelent6si kdtelezettsdg elmulasztiisa eset6n 100 000 forint,

b) a polgdrmester tilt6sa ellendre v6gzett tevdkenys6g eset6n 100 000 forint,

c) a bejelent6si dokumentrici6ban foglaltakt6l elt6r6 tev6kenys6g folltat6sa eset6n

az elt6rds m6rt6kdt6l ftigg6en legal6bb 100 000 forint, legfeljebb I 000 000

forint,
d) teleptil6sk6pi kdtelez6sben foglaltak v6gre nem hajt6sa eset6n alkalmank6nt

legal6bb 100 000, legfeljebb 500 000 forint.

36. A telepiil6sk6pi kiivetelm6nyek megszeg6s6nek esetei 6s a jogkiivetkezm6nyei

76.$

A telepiil6sk6pi kdvetelm6nyek megszegds6nek esetei:

a) az ingatlan tulajdonosa elmulasztja e rendelet rendelkezdsei ellendre a teleptildsk6pi

eljrfu6s kezdem6tyezlsdt a rendeletben meghatiirozott brirmely esetben: k6telez6s

(elbontilsra, fehijirisra, 6talakit6sra).
b) az ingatlan tulajdonosa a bejelentes - felt6tellel vagy an€lkiil t6rt6n6 - tudomasul

vdtele ellen6re m6sk6nt vdgzi a tev6kenysdget: k6telez6s (elbont6sra, feltjitasra,
6talakit6sra).

c) az ingatlan tulajdonosa tiltas ellen6re teleptil6sk6pi kdvetelm6ny megs6rtds6vel vdgzi a

tevdkenys6get: kdtelezes (elbontiisra, fehijitdsra, 6talakit6sra)'

77.S

A polgfu"mester ellen6rzi a bejelent6si kdtelezetlsdg teljesit6s6t es a bejelentett tevdkenysdg

folJtat6s6t, ds ha bejelentdsi eljarris lefotltatesAnak elmulasztds6t 6szleli, a tevdkenys6g

folltatrisrit a bejelent6si eljilr6s sor6n megtiltotta vagy azt tudom6sul vette, de att6l e1t6r6

vdgehajtest tapasaal,
a) kritelez6si eljar6st kezdem6nyez, vagy
b) rekldm, reklamhordoz6 elhelyezdse eset6n 15 napon beltil drtesiti a f6varosi

kormiinyhivatalt.



IX. Fejezet

6nkorminyzati trimogatrisi 6s iisztiinz6 rendszer

37. A v6dett 6pitm6nyek fenntartds6nak t6mogat6sa

78.S

(l) Az Onkorm inyzal a kertilet dpitdszeti <irdksdg6nek, arculatiinak a jdv6 nemzed6kek
szrimilra va[6 eredeti megjelendsben tdrt6n6 megtartasa, fenntartiisa, vddelme, meg6v6sa
6s j6 karbantartotts6g6nak biaositasa 6rdek6ben, valamint az ezek fehijitisrihoz,
helyre6llit6srihoz a viirosk6pi jelent6s6gti 6piiletek 6s 6pitmdnyek fehijitrisanak,
hetyrerillitasrinak dnkormrinyzati t6mogatrisa (tovribbiakban: VOT; keretdben nytjt
segitsdget.

(2) Az VOT els6sorban a 2. mell6klet szerinti vddett 6rt6kek eredeti megjelenes6ben tdrt6n<i
megtart6srihoz, fenntart6s6hoz, v6delm6hez, meg6v6siihoz ds j6 karbantartotts6ganak
biztositasiihoz sziiks6ges anyagi fedezet kieg6szitdse drdekdben 6ves kdltsdgvet6sdben
meghatrirozott keret6sszeget biaosit.

7e.$

A VOT a v6deft 6rtek
a) 6llagmeg6v6sdra,
b) az eredeti dllapotukban val6 megjelen6st biztosit6 homlokzat, nyil6szrir6k 6s tetri

kialakit6sara, feluj it6srira,
c) az eredeti 6llapot visszarillititsitt cdlz6 ktils6 megjelen6st fel0jit6 rekonstrukci6ra,
d) stilusidegen 6pitm6nyek bont6sara, illetve a bels6 szerkezeti elemek

6llagmeg6v6srira, fehijit6sdra, rekonstrukci6jti.ra, amennyiben ezek az 6ptilet
v6dend6 homlokzatrlt illetve tet6szerkezet6t 6rintik,

e) valamint bels6 6pitdszeti elemek 6llagmeg6viisdra, fehijitds6ra, rekonstrukci6jiira
nlujthat6.

80.$

(l) A VOT pdnziigyi fonrisa (a tov6bbiakban: az Alap):
az Onkorm6nyzat 6ltal a ktilts6gvetdsben elkiildnitett osszeg,

a magyar ds a nemzetk<izi alapokhoz benyujtofl pdlyazatokon nyert dsszegek,

a v6llalkoz6k 6s magrlnszem6lyek befizetdsei, ha a felhaszndldsr6l a befizet6 rigy
hatiirozott,

d) az alap pdnzeszkcizeinek ideiglenes lekdt6sdbol szdrmaz6 kamatok,
e) egy6b bevdtelek.

(2) Az Alapot az Onkormri.nyzat k6pvisel6-testtilete a k6lts6gvet6sr6l sz6l6 dnkormanyzati
rendelet6ben hat 6r ozza meg.

(3) Az Alapot az Snkorm6nyzat p6nzforrdsait6l elktildnitetten kell kezelni. A v6dett 6rtdkek
fenntart6s6hoz, feltjit6s6hoz az dnkorm6nyzat

a) a VOT keretein beliit trlmogatast nyrijt, valamint
b) az 6pit6si munk6k v6gz6s6nek idej6re az azzal kapcsolatosan fizetend6
kdztertilet-haszn6lat dijat elengedi.

a)

b)
c)



38. A VOT 6s az Alap felhaszndl6sa

8l.s

(l) A VOT vissza nem t6ritend6 t6mogat6s, Nnety pitlyAzali irton nyerhet<i el.
(2) P lyiun a 2. melldkletben szerepl6 v6dett 6rt6k valamennyi tulajdonosrinak

(tovribbiakban: p6lyiao) egytittes jognyilatkozalival kizar6lag az e rendelet 3. melldklete
szerinti iirlapon lehet.

(3) A tdmogatris igdnyl6s6hez a pAlyia6mk a (4) bekezd6sben meghat6rozottak
figyelembev6teldvel minimum 50Yo 6rr€sd kell biaositania. A piiyiuali t6mogat6s
osszege legaldbb 300 000 Ft, legfeljebb 3 000 000 Ft lehet.

(4) A ben)ujtott p|lyinat kdlts6gvet6s6nek vdgdsszegdb6l a VOT m6rt6ke nem lehet
nagyobb

a) 800 000,- Ft teljes bekertildsi kdlts6g eset6n annak 50%-6n61,

b) 800 001 ,- Ft-t6l I 500 000,- Ft teljes bekertildsi kcilts6g eset6n annak 40%-irnAl,
c) 1 500 001,- Ft-t6l 2 500 000,- Ft teljes bekeriil6si k6[ts6g esetdn annak 3O%-rinril,
d) 2 500 001,- Ft felett a teljes bekeriil6si k6lts6g 25%-6n61.

(5) A palyriz6nak a pfilyizat benyrijt6sakor igazolnia kell a trimogatashoz sztks6ges 6nr6sz

rendelkez6sre 6ll6s6t.

82.S

(l) A p6lyazatot a Polg6rmesterhez kell benyrijtani.
(2) A piiyAzat leaddsanak hat6rideje: a targy6v m6jus h6 15. napja.
(3) A benlujtott p6ly6zatnak tartalmaznia kell:

a) amennyiben a tev6kenys6g 6pit6si engeddly kdteles: az 6pit6si engeddlyez6si

tervdokumentici6t 6s a joger6s 6pit6si enged6l1.t,

b) amennyiben a munka nem 6pit6si enged6lykdteles:
ba) amennyiben sztiks6ges, telepiil6sk6pi bejelent6s tudom6sulvdtel6t,
bb) a tervezett fehijit6s rdszletes leirrisat,
bc) a beavatkozist r6szletesen mutat6 terveket,
bd) helyszinrajzot,

3. mell6klet szerinti kitiiltdtt fulapot,
tulajdoni lapot,
az 6ptilet, 6pitm6ny pontos hely6nek megjel6les6t (keriilet, utca, hdzsz6m, helyrajzi
sz6m, dptiletr6sz),

f) a megval6sitrist szolg6l6 t6teles k<ihs6gvet6st a munka sorifut felmeriil6 dsszes

kdltsdgr6l, az rinrdsz 6s az ig6nyelt dsszeg rdszletez6s6ben,
g) miiszaki kivitelez6si tervet, amely rogziti az anyagbeszerz6s mennyisdgi 6s min<isdgi

tdteleit, a kivitelezdsi munkafazisok tervezett id6beli lefoly6srit, a megp6lyrizott munka

elk6sziil6s6nek hatriridej6t.
h) eldzetes k<itelezetts6gvdllal6st arra, hogy a temogatas elnyerdse esetdn a

kapott dsszeget a p lyiaali felt6telek szerint haszn6lja fel,
t) a pirlyiuati felhiv6sban ktildn meghatarozott nyilatkozatot, dokumentumokat.

c)
d)
e)



83.S

(1) A be6rkezett pd'lyteatokat a Kdpvisel6-testtilet Kertiletfejlesa6si 6s Uzemeltet6si
Bizottsilga (a tov6bbiakban: rrUe; bir6lja el. Sztiksdg esetdn a pillyazat kiegdszit6se
kdrhet6.

(2) csak azok a piiydzatok r6szesithet6k tiiLrnogat6sban, amelyeket a munkrik megkezddse
el6tt nyijtanak be 6s a fehijitris kdlts6ge r6szletes kalkul6ci6val igazolhat6, hitelt
6rdeml6en al6tiimasztott.

(3) A palydzat elbir6l6srlnak, a ddnt6s meghozaraLinak hatrirideje: a targy6v jrinius h6 30.
napja.

(4) A tArnogatAs odaitdl6sdt kdvet6en a ptiyiaatban, illetve a bizotts6gi hatarozatban foglalt
szempontok alapjiin szerz6ddst kell k6tni, mely tartalmzza a megit6lt <isszeg
foty6s(trisrfurak m6dj6t, a felhasznrikis felt6teleit, az elszriLrnoliis hatdridej6t, az ellen6rz6s
szab6lyait.

(5) Az elnyert VOT foly6sitdsa ut6lagosan tdrt6nik.
(6) A szerz6d6sben rdgzitett feltdtelekkel elvdgzett munk6latok teljesitds6nek helyszini

szeml6vel tdrt6n6 igazokis6val egyidejiileg f6nyk6pekkel illusztrrilt beszamol6 kdsztil,
amelyet a KI'UB vdlem6nyez, s hatiaozatilban d6nt a trimogatas foly6sit6sanak
id6pontj616l.

(7) Amennyiben a K-FUB nem fogadja el a besz6mol6t, rlgy kdtelezheti a k6relmez6t a
besz6mol6 kiegdszit6sdre, sztiksdg eset6n rij beszrlunol6 k6szitds6re.

(8) Amennyiben a KFUB a (7) bekezddsben meghat6rozott besz6mol6t sem fogadja el, akkor
a szerzrid6st felbonthatja, s ezzel a tfunogat6s kifizetdsdt6l ekillhat.

84.S

Az Alap v6dett dptiletek felirjitdsa mellett t6j6koztat6 fiizetek, kiadvrinyok, megjelentet6s6re,
ki6llit6sok t6mogat6sara 6s szervezdsdre, v6detts6g tdnydt megjel6l6 tAblak elhelyez6s6re,
n6pszenisit6 el6ad6sok megtart6srfua 6s a v6dett 6rt6k megment6sdt el6segit6 p lyir:ati
forr6sok lehivrlsrira is felhaszn6lhat6.



X. Fejezet

Zd16 rendelkez6sek

39. Hatf lyba l6ptetd rendelkez6sek

8s.s

Jelen rendelet 201 8. janudr 1 . napjrin ldp hatrilyba.

40. Hat{lyon kiviil helyez6 rendelkez6sek

86.S

Kov6cs Pdter

polgiirmester

Ielen rendelet hat6lyba l6pdsdvel egyidejtleg hat6ly6t veszti Budapest Fov6ros XVL kertileti
onkorm6nyzatnak a viirosk6pi jelent6s6gii dpiiletek 6s dpitm6nyek feltlj itisrinak,
helyrerillitrisrinak dnkormrinyzati tamogatris6r6l sz6l6 2/2006. (1. 30.) rlndelete, 

-Budapest

F<ivriros XVI. keriileti Onkormiinyzatnak a telepiildsk6pi v6lem6nyezdsi elj6risr6l sz6l6
8/2013.01.18.) 6nkormiinyzati rendelete, Budapest F6viiros XVI. kertileti Onkormiinyzatnak
a telepiil6skdpi ktitelez6si eljrirrisr6l sz6l6 lOl2Ol3. (ll. I 8.) 6nkormrinyzati rendelete, Budapest
F<jvriros XVl. keriileti 6nkormdnyzat K6pviselo-testiiletdnek a teleptil6skdpi iejelentdsi
eljrirrisr6l szolo l8l20l7 . (vI.27.) cinkormiinyzali rendelete, valamint Budapest iovriros xvl.
keriileti 6nftormiiLnyzat Kdpviselo+estiiletdnek a rekkimok, rekLimhordoz6k ds cdgdrek
elhelyezdsdnek. alkalmaz6sdnak kdvetelmdnyeir6l, feltdteleir<il 6s tilalmrir6l sz6l6 25l1}l7.
(X. I 8.) dnkormrinyzati rendelete.

Ancsin L6szl6

jegyzo



Alrar,Anos rNoorr.As

A teleplil6skdp v6delm6rril sz6l6 2016. 6vi LXXIV. tdrvdny 12. g-a alapjan az Onkormdnyzat
Kdpvisel6-testiiLlete meghatarozta a telepiil6skdpi kdvetelmdnyeket, az dnkormdnyzati
t6mogatasi 6s 6sa6nz6 rendszer tartalmat, a teleptil6skdpi v6lem6nyez6si 6s teleptil€sk6pi
bejelent6si, a telepiil6sk6pi kcitelez6si, valamint a rekliim 6s rekkimhordoz6k elhelvez6si
elj iir6sra vonatko z6 szab 6ly okat.

R6szr,Brns INDoKLAS

A rendelet c6lj6t 6s hatAlyAt r6gziti.

2.$

E rendelet alkalmaz6sa sorri.n haszn6lt kifejezdsek drtelmezd s6t tartalma,za.

3-e.s

A helyi vddelem c6lj6t, fajt6it, a helyi v6delem meg6llapit6s6t 6s megszilntetdsdnek
szabrilyait, ideiglenes v6delmet 6s a vddett drt6kek meglel6l6s€t szab lyozza.

10-11. s

A vddettsdggel 6sszefiigg6 korl6toziisok, kdtelezettsdgek, valamint a v6dett 6rt6kek
nyilvAntartasri.r6l rendelkezik.

12.S

A teleptildskdp szempontjeb6l meghatiiroz6 teruleteket t6rk6pi mell6kleten jeleniti meg,
amely az Arculati Kdzikdnyv tartalmanak figyelembevdteldvel lett meghat6rozva.

13.S

A telepiil6sk6p szempontj6b6l meghatii.roz6 teriileteke vonatkoz6 6ltal6nos 6s egyedi
k6vetelm6nyek egym6shoz val6 viszonydt r6gziti.

14.$

A helyi v6deu 6rt6kekre vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti kdvetelm6nyeket hatd.roz meg a vddett
6piiletek 6s miillrgyak fehijitisa sonin, ahol meghatfuozza az atyaghasznllatot, formai
elemeket.

ls-17. s

A keriileti 6pitdsi szabrilyzat szimara hataroz meg 6pitdszeti kdvetelm6nyeket, az 6pitm6nyek
elhelyez6sdre, a kerit6sekre.

l.s



18.$

A keriilet kiemelt tertilet6re, a m6tyrlsftildi villdk teriiletdre a telekstnrktur6t, az 6piilet tomegdt
6s az dpiileten kivtili 6pitm6nyek kialakit6s6t szabiiyozza, ezzel a hagyomdnyos megielen6st
me96rz6s6t biaosida.

l9-22. S

Az iiltaliiLnos jellegt egyedi 6pitdszeti krivetelmdnyek a telepiil6sk6pi szempontb6l
meghatdrozott teriileteke, biaositja az 6pitm6nyek kdmyezetbe illeszked6s6t, a

feliiletk6pz6sn6l, az 6piiletek tet6hdjakisan6l, szinez6s6n6l. A tet<ihajLisszdg el6ir6sa a

hagyomifuryos, helyben karakteres t<imegk6pz6shez val6 illeszkeddst szolg6lja. Az 6ltal6nos
el6ir6sok a technol6giai l6tesem6nyeke, energiatermel6 berendez6seke is kiterjed, mivel
ezek is meghatiirozzik a teleptil6sk6p arculat6t. A kertvarosi jeileg meg6rz6se 6s az <ishonos

fajok el<inyben r6szesitdse a jdv6ben biaositani fogja a zdldfeliilet min6s6gdnek ds

nagysdganak kedvez6bb kialakit6s5t.

23-24.5

Telepiildsk6pi szempontb6l meghat6rozott hagyom6ny6rz6 kertvaros el6irrisai a t6bb 6r'tized

alatt kialakult karakteni 6s oda illeszked6 6pitm6nyek l6tesit6s6t biaositja.

2s.$

Telepiil6skdpi szempontb6l meghatdrozott Sokszinri kertvarosban a jellemz6 t6,megii 6s

tet6hajlrissz6gii 6pitmdnyekhez val6 illeszkedest biaosit6 el6irisokat rdgziti.

26.$

Telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiirozott MAry6sftrldi Vill6k teriilet6n a hagyomrfuiyos

6pit6szeti elemek, homlokzatok, tagozatok, diszek fennmarad6sit ds a tertlett6l idegen

tdmegkdpz6s kizitrisirt hivatott biaositani.

27.S

Telepiildsk6pi szempontb6l meghat6rozott Falusias kertvaros, mint a keriilet legr6gibb

r6sz6nek hagyomrinyos 6piiletekhez val6 illeszked6s6t ds kdmyezet kialakitAsat rdgziti.

28.$

Telepiil6skdpi szempontb6l meghatiirozott Modem kertviirosban az rijszeni 6piiletek mellett, a

kdmyezetben kialakitand6 ds annak kdmyezeFkulturrij6t 6s a kertvaroshoz val6 illeszkedds6t,

a z6ldfeltilet kialakit6sanak szigoru el6inisait biaositja.

2e.s

Teleptildskdpi szempontb6l meghatarozott Kisviirosias lak6teriilet, amely jelent6s teriileten
tal6lhat6 a keriiletben, de egyes kiemelt ter[letei 6n6ll6 el6ir6sok rdgzitdsdt igenylik.



31-32. $

Telepiil6sk6pi szempontb6l meghatrirozott Gazdasdgi jellegti teriiletek lehet6v6 teszik a
lak66ptiletekt6l elt6r6, szabadabb 6pitmdnykialakitdst, ugyanakkor a kdmyezet kialakitrisriLnril

hatrtozottan rdgzitetl n6v6nyzet az egys6ges telepiil6skdpet tudja biaositani.

33-34. $

Telepiitdskdpi szempontb6l meghatarozott Int6zm6nyi 6s Ktildnleges tertleteken a lak6- 6s

gazdasagi teruletekt6l elt6r6 funkci6k megkdvetelik az 6pitm6nyek kialakit6srira 6s a

krlrnyezetben tdrt6n6 ndv6nyzet elhelyez6s6re a speci6lis el6irasokat.

3s.$

Telepiil6sk6pi szempontb6l meghalirozott Egydb, be6pit6sre nem szd.nt teriileteken megjelen6
6pitmdnyek kialakiuis6t 6s a n6v6nyzet alkalmazisitt szabtiyozza.

36-44. $

Telepiil6skdpi szempontb6l meghatarozott kdAeriiletekre, egyedi kdmyezetalakitiisra
vonatkoz6 el6ir6sok a kiil6nb6z6 terUletekre jellemz6 kdmyezeti kultur6t megalapoz6
elvrir6sokat rdgziti

4s-46. $

Az |pitett kdmyezetben megjelen<i, nem rekl6tn jellegri c6gtablik, c6g6rek, grafikai elemek
elhelyezhet6sdgdt, kialakitris6t a k6myezetkultura javitiisa miatt szabiiyozza.

47-s2. $

A rekl6mhordoz6k k6myezeti kultur6t meghatriroz6 hatrisdt a vonatkoz6 jogszab6lyok

figyelembev6tel6vel hatttrozza meg. Egy6rtelmiien rdgziti a rekl6m ds rekl6mhordoz6k

elhelyezdsdnek, valamint az utcabutorok alkalmaz6silnak lehet6s6g6t. Az dnkorm6nyzati

rendeletalkotiis lehet6s6g6vel 6lve, meghallrozza a reklitm, a plakdt ds rekliimhordoz6
kialakit6s6t, amely egysdges teleptil6skdpi karakter kialakit6srihoz jarulhat hozzri.

s3-ss. s

A teleptil6sk6p kialakit6s6t jelent6sen befoly6sol6, energiaell6tiisi ds elektronikus hirkdzlds
sajdtos mritargyainak az egyes teleptil6sk6pi szempontb6l meghatarozott teriileteken val6

elhelyezds6t szabAlyozza, amely biaositani tudja egyes karakteres tertileteken az illeszked6

mritargyak megjelendset.

30.s

Teleptil6sk6pi szempontb6l meghatarozott Lak6telepek id6ben elt6r6 megval6sitiisa,
kiil6nb6z<i karakteni kialakitdsa megkdveteli az egysdges, esetleges 6pit6szeti koncepci6,
valamint egy-egy dpiileten v6gzett tev6kenysdgek kdmyezetalakitris szempontjab6l kedvez6
megval6sitris6t.



s6-s7. s

A szakmai konzultrici6 szabelyainak rcigzit6se egy6rtelmii adminisztr6ci6s 6s szakmai keretet

ad az 6pittet6knek vagy megbizottjainak, valamint az eloirt konzult6ci6 biaositani tudja a

helyi v6dett drt6kek, vddett epitmdnyek szakszeni kezel6s6t.

s8-61. s

A teleptil6sk6pi v6lem6nyez6si eljiiriis a vonatkoz6 magasabb rendri jogszabdlyokkal egyiittes
alkalmaz6s6val a kdmyezeti kultura ig6nyes megjelen6sdt, a teleptil6sk6pbe val6 illeszkeddst
segiti el6. Az eljrirris szabdlyai 6s a vdlemdnyez6s szempontjainak rcigzit6se a jogbiztonsrigot
szolgilja.

62-70. $

A telepiil6skdpi bejelentdsi eljrirrissal 6rintettek kdre, valamint az 6rintett tevdkenys6gek 6s

azok a teleptil6sk6pi szempontb6l meghatarozott tertileteken val6 elhelyezked6s6t

meghatirozza az egyes tertiletek dpitdszeti k6myezetdt, valamint a lakossigot 6rint6

tev6kenys6gek (rendeltet6sviiltoz6s) elhelyezhetbs€g€t, ezzel biztositva az egyes tertileteken a

kdmyezetet nem zavar6 tevdkenys6gek k6r6t.

71-7s. S

A telepiildskdpi kdtelez6si eljar6s rcigzitdse biaositja az Onkormd'nyzat r6sz6re az egys6ges

kdmyezeti kultura kialakitasat, 6s lehet6s6get ad a szankci6k 6rvdnyesitdsevel annak

vdgrehajtrisrira.

76-17. S

A r6szletes teleptildsk6pi kdvetelm6nyek megszeg6s6nek jogi kdvetkezmdnyei viirhat6an

segitik a teleptil6sk6pet zavar6 6pitm6nyek szrirnilnak csdkken6s6t.

78-80. S

Az 6pit6szeti 6niks6g eredeti megjelen6sben t6rt6n6 meglartdsanak, helyre6llit6s6nak segit6se

az Onkormdnyzat ktizvetett 6rdeke. Az ehhez nyrijtott pdnziigyi t6mogat6s elnyer6s6nek

lehet<isdge, pdnziigyi forriisa, felhaszn6l6srinak szab6lyai biztositjrik a trfunogatis lehet6s6g6t.

8r-84. $

A VOT pelyazati lehet6s6g6r6l, a l6trehozott alap felhasznril6sA(61, felt6teleir6l, a piiyiuat
elbiralasrir6l ds ellen6rz6s6r6l sz6l6 el6irrisok a p6lyaz6knak egy6rtelmtien rdgzitik a
trimogat6s ig6nybev6tel6nek m6dj6t.

8s.$

A rendelet hat6lybal6p6s6r6l rendelkezik.

86.S

A rendelet hat6lybal6pds6vel egyidejtileg hatrilyat veszt6 dnkormiinyzati rendeleteket rdgziti.
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Jelmagyafiizal:

2. melt6klet - HELYI EGYEDI VEDELEM

H I : v6dett dpiilet (egdsz dpiilet)
H2: v6dett miitrirgy (kerit6s, kapuzat)
H3: vddett miitritgy (eml6kmri, szobor, siremldk, sirk<i, utcabttorzat,
diszkrit, trimfal, eml6ktdbla)

I
l.

clm

Lis utca 57.

hrsz

I
114352

6rtdk

az eptllet

v6delem
megnevez6seI
HI

2 Batthyri.ny llona utca 12. 116696
a Szerb Antal
Gimnazium 6ptilete

HI

J Batthyany Ilona utca 12. 116696 a sireml6k H3

4 Batthyany Ilona utca 16. 1t6699 az dpiilet H1

5
Szabadftild tt 19/a.
(Vidrimv6s6r utca 2.)

116777 az 6ptilet
H1

7

Vidiirnv6srir utca 72.

Aranyffirt utca 2
(Prodrim utca 4.)

116671

105923

AZ ct

az epiilet + az
Aranyfiirt utcai
keritds +
a Proditn utcai
kerit6s

r!
til, H:

8

Aranyfiin utca 6.

(Hunyadv6r utca 25.)
(Koronaftirt utca 2l .)

105920
az dptilet + a
Koronafurt utcai
kerit6s

Hl,H2

9
Aranyftirt utca 7.
(Koronafurt dca23.)

105918
a Koronaflirt utcai
kapuzat

Hl, H2

10.
Blaha Lujza utca 2.
(Veres Peter tt 154.)

1065 80

az6piilet+aBlaha
Lujza utcai kerit6s
* a Veres Pdter riti
keritds

Hl, H2

lt. Blaha Lujza utca 3. 106583
az6piilet+aBlaha
Lujza utcai kerit6s

Hl, H2

Blaha Lujza utca 4. 106579
azdpiilet+aBlaha
Lujza utcai kapuzat

HI,H2

13. Blaha Lujza utca 7. 106585
azdptilet+aBlaha
Lujza utcai kerit6s

Hl, H2

14. Blaha Lujza utca 9. 1065 86
az6piilet+aBlaha
Lujza utcai keritds

H1, H2

15. Blaha Lujza utca 1 I . 106587
az6ptilet+aBlaha
Lujza utcai kapuzat

Hl, H2

16 Blaha Lujza utca 14. 106574
az6piilet+aBlaha
Luiza utcai kerites

Hl, H2

17. Blaha Lujza utca 15. 106589
azdptilet+aBlaha
Luiza utcai kerit6s

H1, H2

Cinkota

Mrity6sfttld

12.



18. Blaha Lujza utca 17. 106590
Blaha Lujza utcai
keritds

H2

19.
B<ik6nyftildi [t l.
(Veres Pdter [t 163.)

105743 az dpiilet
H1

20. Btikdnyftildi tt 3. 105744
az 6ptilet + a
Bdkdnyftildi uti
kerit6s

H1 H2

Bokdnyfttldi [t 5.

(T6ncsics utca 6/a.)
10574511 az dptilet

HI

Bdkdnyfttldi tt 7.

(T6ncsics utca 5.)
105668

a T6ncsics utcai
kapuzzl

H2

23.
Btikdnyftildi tt 30-32.
(Rajka utca 2.)

105608 az 6piilet

24.
Btik6nyftildi rit 34.
(Rajka utca 1.)

az6piilet+aRajka
utcai kerit6s
+ a Bdk6nyftildi tti
kerit6s

H1 H?.

25.
Biikdnyftildi fi42-44.
(Pettnia utca 2.)

105590
az dpiilet + a
Brlk6nyftldi fti
kerit6s a kerit6s

HI,H2

It Bdkdnyftildi tt 46.
(Pettnia utca I .)

105588
az 6ptilet +
Bdk6nyftildi riti
kapuzat

HI H2

Csinszka utca 14. 105646 az dptilet HI
28 Csinszka utca 29-33 10557112 az dptlet Hl

29. Csinszka utca 30. 105508
a Csinszka utcai
kerit6s

H2

30.
Di6sy Lajos utca 2.
(Veres P6ter rit 139.)

105767

a Di6sy Lajos utcai
kerit6s
* a Veres P6ter irti
keritds

H1, H2

31.
Di6sy Lajos utca 10.

(Mdsziros J6zsef fica27 .)
105830

az 6ptilet + Di6sy
Lajos utcai keritds
+ a Mdsz6ros J6zsef
utcai kerit6s

Hl, H2

32 Di6sy Lajos utca 12. 105829
az epiJlet + az
eml6kdbla

Hl, H3

33.
Di6sy Lajos utca 15.

(Hunyadviir utca 44.)
105824

az6piilet+aDi6sy
Lajos utcai kapuzat

HI U2

105 826 az 6piilet
H1

35. Di6sy Laios utca 2l 105 853

az dptilet + Di6sy
Lajos utcai kerit6s
+ az el6kerti
6pitm6ny

Hi, H3

36. Di6s La os utca 22ld. 105842140 az 6piilet H1

37
Di6sy Lajos utca 23.
(M6jusfa utca 18.)

105 854
az dptilet + Di6sy
Lajos utcai kerit6s
+ a M6jusfa utcai

H1, H2

21.

22.

H1

105592/2

27.

34.
Di6sy Lajos utca 16.
(Hunyadv6r utca 46.)



keritds

38.
Di6sy Lajos utca 35.
(Rezg6fii utca 1 1- 13.)

105875 a sarok kapuzat
H2

39. Di6sy Lajos utca 37. 105871
a Di6sy Lajos utcai
keritds

H2

40. Di6sy Lajos utca 41 .
a Di6sy Lajos utcai
kerit6s

H2

,11. Di6sy Lajos utca 43 105880 az 6piilet H1

42.
Di6sy Lajos utca 45.
(U jszdsz utca 100-102.)

105881/2
az6piilet+aDi6sy
Lajos utcai kerit6s

H1 H2

43. Farkasfog utca 3 105027 az 6ptilet HI

44
Hunyadvar utca 13.
(Zsdlyi Aladar utca 19.)

106002
a Zs6lyi A-ladrir utcai
kapuzat

H2

45.
Hunyadvdr utca 21
(Prodrfun utca 2.)

105924

az 6ptilet + a
Hunyadviir utcai
keritds
+ a Prodii.rn utcai
kerit6s

HI H2

46. Hunyadv6r utca 23 105922
az dpulet + a
Hunyadv6r utcai
kerit6s

H1,,H2

47
Hunyadviir utca 24.
(Zs6lyi Aladrir utca 16.)

106024
a Hunyadv6r utcai
kapuzat

H2

48.
Hunyadvar utca 38-40.
(Koronafiirt utca 18.)

105 819

az dpiilet + a
Hunyadvar utcai
kerit6s
+ a Koronaflirt utcai
keritds

Hl, H2

49 Hunvadv:ir utca 42. 105820
az 6piilet + a
Hunyadvar utcai
kerites

H1, H2

50. Hunyadviir utca 48. 105828
H2

51. HunvadvAr utca 66. 105665
a Hunyadv6r utcai
kerit6s

H2

52. Hunyadvdr utca 68. 105664 az 6piilet HI

53.
Hunyadvdr utca 90.
(Mdtra utca 16.)

105634 az 6piilet
H1

54. Huszrir utca 4,/b. 10572611 az 6piilet H1

55.
Huszar utca 6.
(T6ncsics utca 14la-b.)

az 6ptilet
H1

56.
Husziir utca 8.

(T6ncsics utca 13.)
105659

az 6piilet + Husz6r
utcai keritds
+ a Tiincsics utcai
keritds

Hl, H2

57. Husz6r utca 10. 105658
az6ptilet+aHuszrir
utcai kerit6s

Hl, H2

58. Husz6r utca 15. 105602 a I Iusz6r utcai keritds H2
59. Huszar utca 17. I 05601 a Huszrir utcai keritds H2

105879

a Hunyadvar utcai
kerit6s

t05724



60.
Huszdr utca 21
(Rajka utca 5.)

105597

az6piilet+aHuszar
utcai kerit6s
+ a Rajka utcai
keritds

HL,H2

6l Huszitr ulca22/a.
(Rajka utca 7.)

az 6piilet
II1

o1 Huszir utca 23. 10ss96 a Husz6r utcai keritds H2

63
Huszar utca 25.
(Pettnia ulca 6.)

10559s
az6piilet+aPetunia
utcai kapuzat

HI, H2

64
Imre utca I .

(Veres Pdter rlt 151 .)
10575511

az 6piilet * az Imre
utcai keritds
+ a Veres P6ter fti
kerit6s

H1, H2

65,

66.

Imre utca 5. 105758 az 6piilet HI

Imre utca 6.
(T6ncsics utca 2.)

Hl,H2

67.
J6kai M6r utca 26.
(Szildgyi Mih6ly utca l.) 105963t2 az 6piilet

HI

68.
Koronaftirt utca I .

(Veres Pdter rit 127.)
105786 az 6piilet

HI

69.
Koronaffirt utca 9.
(M6sziiros J6zsef utca 20.)

r 0s800/2

a Koronafiirt utcai
kerit6s
+ a Mdszaros J6zsef
utcai kerit6s

H2

70. Liiszl6 utca 8. r 06545
H1, H2

71. M6jusfa utca 3/a 10590i/2 az 6ptilet H1

72. Miijusfa utca 4. 105910
a Mrijusfa utcai
kerit6s

H1

73. Mrijusfa utca 6. 105909
a M6jusfa utcai
kerit6s

HI

74 M6jusfa utca 14-16. 1 058s5
az6piilet+aM6jusfa
utcai kapu

75
MAtra utca 9.
(Trincsics utca 23.)

105636 az dpiilet
H1

76 Metra utca 13. 105638 a Miitra utcai keritds HI

77
M6ty6s kir6ly t6r I
(T6ncsics utca 1.)

105679

a M6tyAs kirdly utcai
kerit6s

+ a Trlncsics utcai

kerit6s

H2

78. Mbtylskiriiy tlr 2/a. 105678
a M6tyris kirdly utcai
kerit6s

H1

79. M6ty6s kirdly tdr 2/b. 105677
a Mrity6s kiriily utcai
kerit6s

HI

80.
Mrityris kirrily tdr 8.
(M6sz6ros J6zsef utca 33.)

105833 az 6piilet
H1

81. M6sz6ros J6zsefutca 5 az 6piilet + a Hl, H2

10s563

105751

az 6piilet + az Imre
utcai keritds
+ a TiiLncsics utcai
kerit6s

az dpiilet + a Lbszl6
utcai ker(t6s

HI, H2

106035



(Zs6lyi Aladar utca 12.) Mdsziiros J6zsef
utcai keritds

82.
M6szriros J6zsef utca 8.
(Zs6lyi Aladar utca 10.)

106049
az 6ptlet + a
Mdsz6ros J6zsef
utcai kapuzat

HI H2

83 M6sziiros J6zsef utca 10. 106043
a Meszilros J6zsef
utcai kapuzat

t12

8rl M6sz6ros J6zsef utca 1 I . 106032 az dptilet H1

85.
M6sz6rros J6zsef utca I 3.

(Pil6ta utca 9.)
r 0603 l

az 6piilet + a
M6sziros J6zsef
utcai kerit6s
+ a Pil6ta utcai
kerit6s

HI, H2

86
M6szaros J6zsef utca 14.
(Pil6ta utca 10.)

105795 az dpillet
Iil

87.
M6szaros J6zsef utca 15.
(Pil6ta utca 12.)

105802

az dptiiet + a
M6sziros J6zsef
utcai keritds
+ a Pil6ta utcai
kerit6s

HI H2

88. Mdszdros J6zsef utca 23. I 05821
a M6szriros J6zsef
utcai kerit6s

H2

89. M6sz6ros J6zsef utca 38. 105760
az dpiilet + a
Mdszilros J6zsef
utcai kerit6s

H1, H2

90.
Nag)^i tizsony utca 8.

(Zs6lyi Aladar utca 31.)
105973 az dpt.ilet

H1

91. Nagyviizsony utca 12. 105977
az 6piilet + a
Nagyviizsony utcai
keritds

H1, H2

92.
Nagyvazsony utca 16.

(Pil6ta utca 29.)
105978/2 az 6ptilet

H1

93
Nagyvrizsony utca 17.
(Pil6ta utca 28.)

10593 1

az 6ptilet + a
Nagyvrizsony utcai
kerit6s
+ a Pil6ta utcai
keritds

Hl, H2

94 Nagyviizsony utca 19. 105934
az 6piilet + a
Nagyviizsony utcai
kerit6s

95.
Paulheim J6zsef tdr I .

(Prod6m utca 1.)
10592611 a templom dptilete

H1

96 Pettnia utca 4. 105594
az6piilet+aPetunia
utcai keritds

HI H2

97 Petrinia utca 10. 105561/1
azdpiilet+aPetunia
utcai keritdsszakasz

HI,H2

98. Pettnia utca 12. 105 560 az 6ptilet HI

99
Pil6ta utca L
(Veres P6ter tt I 15.)

106040
azdptilet+aPil6ta
utcai kerit6s
+ a Veres P6ter riti

H1 H2

H1, H2



kerit6s

100 Pil6ta utca 5 106038
azdpiilet+aPil6ta
utcai kerit6s

Hl,H2

101. Pil6ta utca 14. 105803 a Pil6ta utcai kerit6s H2

102 Pil6ta utca 16 105 804
azdptilet+aPil6ta
utcai kerit6s

103. Pil6ta utca 27. 105979 H2

104. Pil6ta utca 32.

105. Proddm utca 9

10593 3
az6piilet+aPil6ta
utcai kerit6s

105936 az 6piilet H1

106. 10559312
az6piilet+aRajka
utcai kapuzat

H1, H2

107. Rajka utca 4 a Rajka utcai keritds Hl, H2

105600
az6piilet+aRajka
utcai kerit6s

Hl, H2

109. Szil6gyi Mih6ly utca 3. az 6piilet FIl
110 Szildgyi Mihdly utca 6. 106005 az dpiilet H1

lt1 Szil6gyi Mih6ly utca 7. r 0s969
az6ptilet+aSzildgyi
Mih6ly utcai kerit6s

H1 H2

105669
az 6piilet + a
TriLncsics utcai kerit6s

H1, H2

1 13. T6ncsics utca 4/a 105750
az dpiilet + a
Tdncsics utcai keritds

H1, H2

I14. Tdncsics utca 10. 105736 az dptilet H1

115 Tdncsics utca 15. 105652 az dpiilet H1

I16. Veres P6ter rit 147 105757 az lpijlet H1

tt7. 105749 az 6piilet HI
1 18. Zs6lvi Aladrir utca 4. 106046 az 6piJlet H1

Zs6lvi Aladar utca 14.
a Zsdlyi Aladar utcai
kerit6s

H2

r20 10600 i

Rakosszentmih6ly

121.
Csdmdri rit 142.
(Iskola utca 2-6.)

1t2157
az ,,e1s6 elemi
iskola" 6piilete

H1

122.
Csctmdri rit 270.
(Szilaspatak utca 42.)

112544

Csdmriri rit 185 10891 8 az 6piiletegyuttes H1

Batthy6ny utca 16.

az dpiilet + a
Batthy6ny utcai
kerit6s

Hl, H2

t24. Batthy6ny utca 21 110217 az 6piilet H1

t25. Batthy6ny utca 28 110252 az 6piilet H1

t26. Bafihyany utca 38. az 6piilet H1

127.
Budapesti [t 2.
(Kdrvasrit sor 1.)

az €pilet
Hi

109101 az 6ptilet
HI

109080/3 az dpiilet

| 25.

128.

Hl, H2

a Pil6ta utcai kerit6s
Hl, H2

Rajka utca 3/a.

105607

108. Rajka utca 6.

105964

1.12. T6ncsics utca 3.

Veres P6ter tt 15 5- 157.

119. 106026

Zsdlyi Aladrir utca 21 .
a Zs6lyi Aladrir utcai
kerit6s

H2

az 6ptilet
H1

110206

I 10603

110389

Budapesti rit 100.
(S6ndor utca 1-3.)

129. Budapesti it l04la. H1



(Ilona utca 1.)

r 30.
Harsfa utca 56.
(Rakosi rit 171.)

108804 az 6piilet
H1

131
Hiirsfa utca 58.
(RAkosi it 164.)

108812
H1

132. H6scik tere 1. 109800 az dptilet Hi

133.
H6scik tere 9.
(Szent Korona utca 116.)

109803 az 6piilet
H1

134. 109805 az 6piilet HI
135. Hiisrik tere 1 2. 109808 az 6piilet H1
136. Ihada utca 18. 109738t2 az lpijlet HI

Ilona utca 57. az epnlet H1

138
Ilona utca 70.
(Szent Korona utca i 36.)

109539 az 6piilet
H1

J6zsef ttca 47 . 1093 l6 a J6zsef utcai keritds
+ azvtcai kapluzat

HI, H2

J6zsefutca 51.
(Rdkosi tt 1 14.)

1093 19 az 6pi.ilet
H1

J6zsefutca 106.
(Pet6fi utca 76.)

1 I 1730 a dombormiivek
H3

142.
Kossuth Lajos utca 35
(RAkosi lit 58.)

1 10598 az 6piilet
HI

Krenedics Siindor utca 3. 109941 az dpiilet HI
143 Laios utca 63. az dpiilet H1

Mad6ch utca 8. 1 1 1856
az6ptilet+aMadiich
utcai kerit6s

H1 H2

M6ria utca 4-6 109r39/2 az 6piilet H1
Maria utca 52.
(Rakosi rit 116.)

109335 az 6ptilet
H1

147 Mriria utca 89. 109509 az 6piilet HI

1 48
Milan utca 23.
(Sashalom utca 12.)

110089 az lpliJlet
HI

149 N6dorutca51. 110425 az 6piilet H1

150. Piilya utca 79. 1 10834
az6ptilet+aP6lya
utcai kerit6s

Ritk6cz.i it 62 ),1072212 az 6piilet HI
151 R6kosi ut 46la 1 10575 az 6piilet H1

t52 RAkosi rit 59. 1.10259 az dpiilet H1

1 53. Rrikosi rit 84. 109918
az6ptilet+aR6kosi
uti kerit6s

H1, H2

154.
Rakosi tt 13 1 .

(S6ndor utca 5 1.)
109276

H1

15 5.
volt S6gvari utca, ma Krenedits
Sdndor utca 18.

109862 az 6piilet
H1

156. Szent Istv6n utca 12. 110292 az dpi.ilet H1

157 Templom t6r 1 t0989211 a templom 6piilete H1

158 Templom t6r 6 az 6piilet HI

Templom tdr 7. 109889
a cserkdsz otthon
6piilete

HI

az 6piilet

H6sdk tere 10- 1 1.

137. 109367

139.

140.

141.

1093 82

144.

145.

146.

H1, H2

az 6piilet

109890

l s9.



160.

lom utca 46.

Pirosr6zsa utca 33.

49!q8,

100212
az 6piilet + a
Pirosr6zsa utcai
kerit6s

H1

H1, H2

1601a. Leg6ny utca 18. 103132 Lak6haz HI
Budapesti irt - Szolnoki rit -
Kdrvasritsor sarok

Hatrirk6
H3

162 Pirosr6zsa utca - Andrds utca
sarok

Hatiirk6
H3

I 63. Pesti hatdrut 1. sz6mt h6z el6tt Hatark6 H3

az 6pi.ilet
Sashalom

161.



3. meII6KIet - HELYI VEDETT EPITMENYEK
oNKoRMANyzATT TAMoGATASA, vor - 201...

HELYI VEDETT gpif UANyef dnkormdnyzati tilmogauisa

voT - 201..

Figyelem!

Miel6tt kitdlti az rirlapot, gy<iz6djtin meg arr6l, hogy a felujitand6 dpiilet szerepel-e a
...12017.(.........) 0k. rendelet helyi egyedi vddetl 6piileteket ds 6pitm6nyeket felsorot6 2.

melldkletdben. A mell6kletet k6rje az iigyintdzot6l.

Ed az \rlapot a lentebb felsorolt kdtelez6 melldkletekkel z6rt borit6kban legkds6bb ......
mrijus l5-ig adhatja le a XVI. keriileti Polgdrmesteri Hivatal Havashalom utca 43. szrim alatti

dpiilet6nek tigyfdlszolgalati iroddj6ban.

A piilviiz6 neve(l)

Lakcime:

Telefonsz6ma

Budapest, XVI. kertilet,

utca stb),

(rit,

Helyrajzi szim:

(hdzszarn)

A varoskdpi jelent6s6gii 6oiilet. 6pitmdny pontos helvdnek megieltil6se:



A feltjitani kivent dptilet. dptiletr6sz jelenleqi 6llapodnak rdvid ismertet6se. leirAsa:

A tamosat:isi k6relem indokliisa:

Kritelezo mell6kletek(2)

(i) a megl6v6 eredeti 6llapotr6l szines fot6k, rajzok stb.

(2) tulajdoni lap

(3) 6pit6si enged6lyezdsi tervdokument6ci6, joger6s enged6lyez6si hatirozal, ha 6pit6si

engeddly kdteles a megval6sitani kivant benthiaAs

(4) ktilts6gvetds-tervezet a munka sor6n felmertil6 6sszes k6[ts6g6l, az ow€sz 6s az

ig6nyelt onkormrinyzati t6mogat6s(3) rdszletez6sdben a sztiks6ges <inr6sz

rendelkez6sre 6ll6s6r6l sz6l6 igazol6s

(5) miiszaki terv, amely rogziti az anyagbeszerz6s mennyis6gi 6s min6s6gi t6teleit, a

kivitelez6si munkaf6zisok tervezett id6beli lefoly6s6t

Epliletr6sz meqnevez6se (pl. homlokzat. oromfal. tet6zet. ablak. kapu. keritds stb):



A pirlyiaat benytjt6ja ezen iirlap alAirAsival kdtelezettsdget viillal arra, hogy az

dnkorm6nyzati t6mogat6s elnyer6se eseten a kapott dsszeget a prilyazatban meghirdetett,

illelve az 6pit6si enged6lyben leirt munkrilatokra, az esetlegesen a Kertiletfejleszt6si 6s

Uzemeltet6si Bizotts6g 6ltal megszabott felt6telekkel haszn6lja fel.

201 h6 nap

a pAlyilz6 saj 6tkezii al6frdsa(4)

(1) Ktizds tulajdonban i6v6 6piiiet vagy 6pitm6ny eset6n valamennyi tulajdonos neve

(2) A kdtelez6 mell6kletek hiinya a pAlyiaatot drv6nltelenn6 teszi!

Kdrjiik, gy6z6djdn meg az dsszes mell6klet megl6t6r6l.

(3) A p lyiuati t6mogatas <isszege minimum 300 ezer Ft, maximum 3 milli6 Ft lehet, de nem

lehet tctbb, mint a teljes bekeriil6si kdltsdgvet6s 50%-a.

A benyrijtott piiyazat kcilts6gvetds6nek v6g<isszeg6b6l a VOT mdrt6ke nem lehet

nagyobb

- 800 000.- Ft teljes bekeriil6si kdlts6g esetdn annak 50%-iu:.al,

- 800 001 .- Frt6l 1 500 000.- Ft teljes bekertil6si kcilts6g esetdn annak 40%-

anAl,

- 1 500 001.- Ft-t6l 2 500 000 Ft teljes bekertil6si k6lts6g eset6n annak30%-

anel,

- 2 500 001.- Ft felett a teljes bekeriil6si kdhs€g Z5%o-inil.

(4) Kdzds tulajdonban l6v6 dptilet vagy 6pitm6ny eset6n valamennyi tulajdonos aliir5sa.



KERELEM TELEPULESKEPI
VELEMENYEZESI

prrAnAsnoz

Enr:zrrrEs

mell6klet - KERETEI\A reLgpUrESKEPMLpt\4eNyeZESt
puAnAsHoz

rxrar6aElyeez6

4

)

K6relmez6 (6pittet6) neve (szervezet neve, k6pvisel6je):

K6relmez6 (6pittet5) cime/sz6khelye, telefonsziiLrna, e-mailcime)

3. A tervezett dpit6si tev6kenys6g helye:

Erintett telek helyrajzi sz6ma

5. A tervezett 6pitdsi munka rdvid leir6sa:

..A
telepiil6sk6pi v6lem6nyez6si eljdrdsra a kcivetkez6 esetekben van sztiksdg (a k6relem trirgya
szerint bekarikazand6) :

a) Budapest F6varos XVI. kertilet kdzigazgatrisi teriilet6n tdrtdn6 uj 6pitmdny dpitdsdre
vonatkoz6 engeddlyez6s,

b) a kisvarosias lak6teriilet (a kisvarosias, telepszerii lak6teriilet kivdtel6vel)
teriiletfelhasmdl6si egys6g tertilet6n minden 6pitdsi engeddlyhez kdtdtt 6pit6si
tevdkenys6g,

c) a Budapest F6v6ros XVI. kertileti dnkormrinyzat Kepvisel6-testtiletdnek .. .i. . .(. . . ...)
szamri rendelete a teleptil6skdp vddelm6r6l (TELEPULESKEPI RENDELET) 2.
melldkletben szerepl6 dpiiletek, 6pitm6nyek tdmegdt, homlokzatiit, dpitdsi telk6nek
terepviszonyait 6s az 6pit6si telek be6pitetts6gdt m egviltozlat' 6pit6si engeddlyez6sn6l,

4.



d) a Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pviselo-testiilet6nek .../...(... ...)
sz6mri rendelete a telepiil6sk6p v6delmdr6l (TELEPULESKEPI RENDELET) 2.
mell6kletben szerepl6 dpiiletek, dpitmdnyek 6pitdsi telkdvel szomsz6dos 6pit6si teleke
vonatkoz6 6pitdsi enged6lyezdsi tervek esetdben, amennyiben az :utcai homlokzatra
kihat6ssal van,

e) a krizriti kdzleked6si teriilet (Kou), a kdrdttpAlyAs krizleked6si tertilet (KOk) melleni
ingatlanoka tervezett 6piilet(ek), 6pitm6ny(ek) 6pit6si engeddlyez6sndl,

D kdaeruletekkel kapcsolatban l6v6 6pit6si telkek utcai homlokzatot 6rint6 beavatkoziis
6pit6si enged6lyez6s.

A v6lem6ny kialakit6srihoz sziiks6ges dokument6ci6t az a)-b)-c) pontok eset6ben a ten tan6csi

vdlemdnyezdshez sztiks6ges tartalommal 6s formiiban (ETDR + 2 pld. papir alapon), mig a d)-
e)-f) pontok eset6ben a vonatkoz6 <inkorm6nyzati rendelet szerinti tartalommal az ETDR
rendszerre feltdltve kell mell6kelni.
6. ETDR azonosit6:

A k6relemhez csatolt dokumentum:
tentan6csi rill6sfoglal6s amennyiben kiildn eljrirris alapjan mar rendelkezdsre iill.
(ETDR rendszerre feltoltve)

K6relmez6 (6pitteto) al6ir6sa

7

Budapest, 201.... . h6nap: nap:



5. meII6KIet _ KERELEM TELEPULESKEPI BEJELENTESI ELJARASHOZ

KERELEM TELEPULESKEPI
BEJELENTESI ELJARASHOZ

ERx:zrerEs

rrrar6sELyeez6

(1) Bejelent6 neve (szervezet neve, k6pvisel6je):

(2) Bejelent6 lakcime (szervezet eser6n telephely, sz6khely)

(3) Bejelent6 el6rhetos6ge (levelezdsi cime, telefonos el6rhet6s6ge, e-mailcime)

(4) Bejelentdssel 6rintett 6pit6si tev6kenysdg, rekl6melhelyezds vagy rendeltet6svdlt6s
(5) helye:

(6) telek helyrajzi SZAMA:

(7)
(8)
(e)
( l0)

Teleptil6sk6pi bejelent6si eljrir6s megieldldse, tev6kenys69 jellege (aLihtzand6):
bejelent6shez k6t<itt 6pit6si tev6kenysdg

rekkimelhelyez6s
rendeltet6sv6ltds

(11) Bejelentdssel 6rintett 6pit6si tev6kenys6g, rekliimelhelyez6s vagy rendeltet6sv6ltoz6s
rdvid leir6sa:



(12) A bejelent6ssel drintett 6pitdsi tev6kenys6g elv6gz6s6nek rekl6moz6s vagy a

rendeltetdsviiltoz6s tervezett id6tartama:

K<itelez6 melldkletek: a kdrelem trirgy6nak megfelel6en - tartalmaznia kell:
a) a mrlszaki leir6st a telepit6srol, az 6pit6szeti kialakit6sr6l,
b) helyszinrajzot a szomszddos 6pitm6nyek 6s terepviszonyok felttintetds6vel,
c) alaprajzot,
d) homlokzatot,
e) utcak6pi vdzlatot,szintervet, l6tvAn)tervet.
( c) 6s b) pontok szerinti rekliim elhelyez6si tev6kenys6g eset6ben - kdztertileti elhelyezds

esetdn - a k6zmr.iszolg6ltat6kkal dokumentilltan egyeztetett helyszinralz 6s fot6montazs is

sziiks6ges.)

Budapest, 201 . . .. . h6nap nap

Bejelent6 aliiiriisa



6. MEII6KIEI MEGALAPOZO ERTEKVIZSGALAT TARTALMI ES A
vEDELEM MEGSZLTNTETpsST alArArraASZTo szAKVELEMENy

rc1ryrezb ADATTARTALMA

6.A. MEGALApozo ERTEKVIzscArar TARTALMI rOvBrpr-trsNypt

(1) helyszin pontos megnevez6se,
(2) cim,
(3) ingatlan(ok) megjeldl6se a helyrajzi szdm(ok) felsorol6s6val ds helyszinrajzi

irbrigol sdval,
(4) 6pitm6ny vagy ezek egyiittese eset6n annak,

a) megnevez6se,

b) fajtj:ja,
c) tipusa,
d) stilusa,
e) jellemz6 datril6sa,

f) eszmei 6rt6kei 6sjelent6s6ge, szdveges leir6sa, rdvid dsszefoglal6 ismertet6se,
tov6bb6

(5) 6pitm6ny esetdn a tdrt6neti 6rt6ket k6pvisel6,
a) homlokzatkdpz6s 6s a diszitm6nyek
b) a bels6 tdralakit6s 6s tdrelhatarol6s
c) a bedpitett tdrt6neti berendez6sek

d) a tdrt6neti 6piiletg6p6szeti, 6ptiletvillamoss6gi berendez6sek anyagaira,

szerkezelet kialakit6sara vonatkoz6 6sszefoglal6 ismertet6s, valamint
(6) fot6dokumenlici6.

6.8. A VEDELEM MEGSZUNTETESET ALATAMASZTO SZAKVELEMENY
TARTALMI KoVETELMENYEI

(7) helyszin pontos megnevez6se,

(8) cim,
(9) ingatlan(ok) megiel<il6se ahelyrapi sz6m(ok) felsorol6s6val 6s helyszinrajzi

itbrilzol sival,
(10) 6pitm6ny vagy ezek egytttese eset6n arurak,

a) megnevez6se,

b) fajlija,
c) tipusa,
d) stilusa,
e) jellemz6 datdl6sa,

9 eszmei 6rt6kei 6s jelent6s6ge, szdveges leir6sa, rdvid 6sszefoglal6 ismertet6se,

tovribbi
(11) 6pitm6ny esetdn a ttirt6neti 6rt6ket k6pvisel6,

a1 homlokzatk6pz6s 6s a diszitm6nyek
b) a bels6 t6ralakitiis 6s t6relhatrirol6s

c) a be6pitett t6rt6neti berendez6sek



(r2)
( l3)

d) a tdrt6neti 6piiletgdpdszeti, dpiiletvillamossdgi berendez6sek anyagaira,

szerkezetei kialakit6sriLra vonatkoz6 6sszefoglal6 ismertet6s, valamint
fot6dokumentiici6,
v6delem megsztintet6s6nek indokl6sa.



7. MEII6KIEI _ AGRESSZiVAN GYOMOSITO, TNVAZiV, NEM
TELEPITHETO NOVENYFAJOK

feh6r akdc

b6lvriLnyfa

feh6r eper

ezilstfa

zrild juhar
amerikai k6ris

k6sei meggy
kanadai ny6r

nyugati ostorfa
adventiv sz6l6fajok
vadsz6l6fajok

stintdk

olasz szerbtdvis

amerikai
karmazsinbogy6
jap6Ln koml6
ritoktiiske

kanadai iitokhindr

apr6levehi
6tokhinar/vdkonylevehi
rltokhinar
moszatpefranyok

borfa, tengerparti
sepriicserje
kalifomiai tiind6rhiniir

Robinia
pseudoacacia
Ailantus altissima

Morus alba

Eleagnus
angustifolia
Acer negundo
Fraxinus
pennsylvanica
Prunus serotina
Populus x
canadensis
Celtis occidentalis
Vitis-hibridek
Parthenocissus spp.

Humulus japonicus

Cenchrus incertus

Cambomba
caroliniana
Elodea canadensis

Azolla mexicana,
Azolla filicuoides
Baccharis
hamilifolia
Cambomba
caroliniana
Eichhomia crassipes
Microstegium
vimineum

gyalogakiic

kisvir6gri
neb6ncsvir6g
bibor nebdncsvi169

japrin kesenifli-fajok

magas aranywessz6
kanadai aranyvessz6

selyemk616
i.iriimlevelii parlagfl.i

perzsa medvetalp
kauk6zusi medvetalp

siirgaviriigri t6alma
srirga l6pbuzog6ny

kdzons6ges
still6hinar
felem6slevehi
stll6hin5r
keseni hamisiirom

drd<igfarok kesenif,i

kuzdu nyilgy6k6r

aligdtorfii

6ri6s rebarbara

Amorpha fructicosa

Impatiens parviflora

Impatiens
grandiflora
Fallopia spp.

Solidago gigantea
Solidago canadensis

Asclepias syriaca
Ambrosia
artemissiiflora

Heracleum persicum
Heracleum
mantegazzianum
Heracleum
sosnowskyi
Hydrocortyle
ranunculoides
Lagarosiphon major

Ludwigia grandiflora

Ludwigia peploides
Lysichiton
americanus
Myriophyllum
aquaticum
Myriophyllum
heterophyllum
Pa(henium
hysterophorus

Persicaria perfoliata

Pueraria montana

Althemanthera
philoxeroides
Gunnera tinctoria

Echinocystit lobata Sosnowsky-
medvetalp
h€vizi gizl6

Xanthium strumaium fodros 6tokhinar
subsp. italicum
Py'tholacca esculenta nagywirigri t6alma

vizij6cint

tiinddrhin6r

Elodea nuttallii



8. meIIdKIet _ REKLAMKOZZfTETELERE ES REKLAMHoRDOZoK,
REKLAMHORDOZOT TARTO BERENDEZESEK ELHELYEZESERE

VONATKOZO SZABALYOK TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK
SZERINT

Kdzteriileteke 6s kdzfulajdonban 6116 ingatlanokra vonatkoz6 el6ir6sok:

Reklim kdzz6tdtele ds rekllmhordoz6k, reklimhordoz6t tart6 berendez6sek elhelyezdse
nem megengedett az alibbi teriileteken:
K-Hon Honv6delmi, katonai 6s nemzetbiztonsdgi c6lra szolg6l6 tertilet
K-T Temet6 teriilete
Zkp Kdzkert, k<izpark
Ev Vddelmi erd6
Ek Kdzj6ldti erd6
Kb-T Temet6 tertilete
Rekkim kdzz6t6tele 6s rekl6mhordoz6k, reklimhordoz6t tart6 berendez6sek elhelyezdse
kizrir6lag utcabritor ig6nybev6tel6vel lehets6ges az altbbi tertileteken:
Lk-T Kisvrirosias, telepszeni lak6tertilet
Ln-T Nagywdrosias, telepszerii lak6tertilet
Ln-3 Nagyviirosias, jellemz6en szabadon6ll6 jellegri lak6teriiletyi-2 Int6zm6nyi, jellemz6en szabadon6ll6 jellegri tertilet
Vi-3 Int6zm6nyi, helyi lakoss6g alapell6t{is6t biztosit6 tertilet
Vt-H Kiemelt jelent6s6gii helyi k6zpont tertilete
Reklrim kdzz6t6tele 6s rekliimhordoz6k, rekldmhordoz6t tart6 berendez6sek elh elyezdse az
al6bbi tertileteken csak dnkormiinyzati rendeletben szabalyozott m6don megengedett:
Lke-l Kertv6rosias, intenziv be6pit6sri lak6teriilet
Lk-2 Kertviirosias, jellemz6en szabadon6ll6 jellegii lak6teriilet
Gksz-1 Gazdas6gi,jellemz6enkereskedelmi,szolg6ltat6teriilet
Gksz-2 Gazdas6gi,jellemzoenrakt rozdst,termeldstszolg6l6tertilet
K-Rek Nagykiterjeddsii reke6ci6s 6s szabadid6 teriilet
K-Ktizl K<izleked6shez kapcsol6d6 dptlletek elhelyezds6re szolg6l6 tertilet
Kou Kdaiti kdzleked6si tertilet
Kok Kdtdttp6ly6s k6zleked6si tertilet
Vf Foly6vizek medre 6s partja
V6 All6vizek medre 6s partja
MA Altalanos mez6gazdasegi teriilet

Mag:intertiletekre vonatkoz6 el6irdsok :

Rekl6m kctzz6tdtele 6s rekliimhordoz6k, rekliimhordoz6t tart6 berendezdsek elhelyezdse
nem megengedett az al6bbi tertileteken:
Lke-l Kertv6rosias, intenziv be6pit6sri lak6teriilet
Lk-2 Kertvrlrosias, jellemz6en szabadon6ll6 jellegfi lak6teriilet
Lk-T Kisvarosias, telepszeni lak6teriilet
Ln-T Nagyvarosias, telepszeni lak6tertilet
Ln-3 Nagyv6rosias, jellemz6en szabadon6ll6 jellegri lak6tertllet
Vi-2 Int6zm6nyi, jellemz6en szabadon6ll6 jellegii tertilet
Vi-3 Int6zm6nyi, helyi lakoss6g alapelkit6s6t biztosit6 teriilet
Vt-H Kiemelt jelent6s6gri helyi kdzpont teriilete
Gksz-1 Gazdas6gi,jellemz6enkereskedelmiszolg6ltat6teriilet
Gksz-2 Gazdas6gi,jellemz6enruktitoziLst,termel6stszolgAl6teriilet



K-Rek Nagykiterjeddsii reke6ci6s 6s szabadid6 teriilet
K-Hon Honv6delmi, katonai 6s nemzetbizt onsagi cdlra szolg6l6 tertilet
K-Kctzl Kdzleked6shez kapcsol6d6 dpiiletek elhelyez6s6re szolgiil6 teriilet
K-Vke Vizkezel6si teriiletek
K-T Temet6 tertilete
Vf Foly6vizek medre 6s partja
VA All6vizek medre 6s partja
Zkp K<tzkert, k<izpark
Ev Vddelmi erdS
Ek Kdzj6l6ti erd6
Ma AltalAnos mez6gazdas6gi teriilet
Kb-T Temet6 teriilete
Reklrim k6zz6t6tele 6s rekldmhordoz6k, rekl6mhordoz6t tart6 berendez6sek elhelyez€se M
al6bbi tertileteken csak rinkorm6nyzati rendeletben szab6lyozott m6don megengedett:
Kou Kdaiti k6zlekeddsi tertilet
KOk Kritri@ri1y6s kdzleked6si teriilet



l. FUGGELEK - Tertiletfelhaszndl6si egysdgek: Budapesl

F<ivrlros Telepiilisszerkezeti terve, Szerkezeti tervlap -
teriiletfelhaszn6ldsi kiv6gat a XVI. Kertiletre vonatkoz6an

50/2015. 0. 28.) F6v. Kgy. harfuozattzl elfogadva
luD ?air f6vlros
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2. FUGGELEK - Teleptilisk6pi
vdlemdnyezdsi eljtrassal drintett tertlletek
(teriiletfelhaszn6hisi egysdg alapjAn)

35! rri, . l.rarrll...lll.d.lteilr&ti.fit F d.r6a l*a.ret lddrdlrrl)
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3. FUGGELEK - Telepiildskfui bejelentesi
eljir6ssal drintett tediletek
(teriiletfelhaszn6l6si egys69 alapjdn)

Ul.t q* rdbr.{rE ll}tr.r0br lr l.L9Fl t ld('lr.(}irit.{a!El}
k rMdE ldluinn l.tt tlilfiEtl&, tru.l
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4. FUCCELEK - R6giszeti erdekii ds

nyilvAntartott rdgCszeti lel6helyek

lJl.F.t M, *.rol.i
nlaa.rru .li.la

a. iltYat .tut |t{as{ hl.ldY.}

ra
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A. 
-K€r0lGtfcjlcazttsi & Uzemoltct6si BizotF{g 5 igcn,0 nem 0 tartdzkodds mellett az

aldbbi hrr{roartot clfoSrdta ;

HATAf,ozATI
'7 0D011. (vtIL t 7.) KFcB

Budapest F6vdros XVI. kerilleri dnkormdnyzar Kipr.isel&
tcstf,leGnek Kct{tlcrfcjleszdsi es UzenEtrrdsi Bizonsdga 

-a 
XVI.

keriiler lelepuldsldpi rendeter-rervezetft &tekineue Cs ezal
kapc-solnrban az alibbi Cszrcvitelckel javxlarokar rcszi: A munJuir
toviibbdotgozdsra alkalmasnak ulrilja az elhangzon
csrrcldrclekkcl.

Hatdridd: 2017. suguszus 25.
['elel6s: Szatrn{ry. Ldsd6 K-FtB ehoke
(5 iger, 0 oeaa, 0 trrt6alodls)



b, st'melJkl&

a 2017. november 13-6n 14:40 rirakor a Budapest F<ivriros XVl. keriiteti Onkormanyzat
Keriiletfejlesztdsi 6s Uzemeltetdsi Bizottsdga 10. sz. iildsdn kdsziilr jegyz6kdnyvdb<il.

NAPIREND 1.

Javaslat a XVI. keriilet telepiil6sk6p v6delm6r6l sz6li
rendelet megalkot6srlra (16712017. sz:lmri el6terjeszt6s)
(K6pviselt6-testiileti dtint6st ig6nyel)
El6terjeszt6 : Koviics P6ter polgiirmester

tinkorm{nyzati
(els6 olvasat)

helyes

HATAROZAT:
89 t2017. (xr.r3.) KFiiB

Budapest F'rivdLros XVI. keriileti Onkormiinyzat K6pviselc!-
testtilet6nek Keniletfejlesztdsi ds Uzemeltet6si Bizottsdga a XVI.
kenilet kdzigazgatAsi tertiletdre vonatkoz6 teleptildsk6p v6delm6rol
sz6l6 <inkormiinyzati rendelet-tervezet els<i olvasatrihoz az ali-}bi
m6dositilsi javaslatokat teszi:

- . 2. S 7. pontjrinak logalom meghatirozdsa az akibbira m6dosul:
,,Eptiletszdless6g: az 6piiletnek az utca vonaldra mer6legesen m6rt
sz6less6gi mdrete (m6lysdge)."

- 2. $ ll. pontja
,,Helyi v6dett mritargy:" fogalom meghat6roziisnril
hivatkozAs: 10. pont.

a

9. S (l) - tdrlend6 sz6vegr6sz: ..."seren{<i+ffl"

- 11. S (6) c) pontja kieg6sziil a kiemelt szcivegr6szekkel:

,,c) egyszeni bejelent6si eljiris al6 vagy dpitdsi engedely n6[kiil. a

telepiil6sk6pi bejelent6si eljdrds al6 nem es6 6pit6si tev6kenys6g
eset6n f<i6pit6szi szakmai korzultiici6 lelolltatrisa sztiksdges."

- 13. S (1) a) pontja ij, ac) ponttal eg6sziil ki:
,,ac) Hagyom6ny<irz<i kertviiroson beltil 3. alteriilet (HK/3)"

13. S (2) az l. sz. melldklet fibrizolja a 13. $ (l) ac) pondriban
rdgzitett HK-/3 teriiletet (Sashalom u. - Milan u.- J6zsef u.

Budapesti tt 6ltal hatrirolt tertilet).

- 17. $ (3) tdrlend6 szdvegr6sz:
(4) tdrlend6 szcivegr6sz: ... .,kiv6+el,esesetben.

- 18. S (1) utols6 bekezd6se az alitbbi szdvegr6sszel eg6sziil ki:
,,....., kiv6ve a saroktelkek eset6t, ahol tiimtir kerit6s nem
5pithet5."

20. S (l) d) pontja az aLibbira mridosul:

KIVONAT

- 2. $ 15. pontja, javitand6 sz<ivegr6sz:

;egy6# helyett ,,mds c6hi berendez6s".



,d) f6mlemez - a korcolt ds el<ire gyrirtott- gyririlag szinezel
elemes f6mburkolat. valamint vdr6sr6z lemez 6s horganylemez
kivdteldvel."

- 20. S rij, (9) bekezd6ssel eg6sziil ki:
,,(9) A zirtsoru beepitesndl a 2. g 7. pont szerinti 6piiletszdlessdg
nem lehet t6bb l5 mdtemdl."

- 20. S (3) els6 mondata ttirlend6:
,,(3) nz (t)(Z) beke-:de@;re

- 22. S (l) bekezd6s kieg6sziil az alitbbi, kiemelt sz<ivegresszel:

,,A technol69iai l6tesitmdnyek, energiatermel6 berendezdsek k<iziil
a Kiiu ktizleked6si c6lt teriiletek, valamint a ttimegktizleked6si
ritvonalakkal hatdros ingatlanok eset6ben:"

- 22. $ (l) a) pontja, tdrlend<i szrivegrdsz:

,,a).....l6ekondiei6ndl6 be
(kif€IJ@,...."

- 22. $ (1) a) pontja kieg6sziil az al6bbi, kiemelt szdvegr6sszel:

,,a).....(bele6rtve a kiizteriilet fel6li homlokzati tetcileliiletet is)...."

- A 15-24. pont alcimein6l az Mt-ek rrivid jele is jelenjen meg
(HK; SK; ....)

26. $-ban a 7o helvett l0 %

- 31. $ (4) az aLibbi, kiemelt sziivegr6sszel eg6sziil ki:
,,(4) A lak6telepek (LT) Mt-6n 6pfiletek homlokzat6n, kiilso
szerelt k6mdny, l6gcsatorna 1,0+1,5+0,5 m6temel nagyobb
gdpdszeti berendez6s nem helyezhet6 el."

- 37 $ (4) bekezd6s az aLibbiak szerint m6dosul:

,,.... fa telepit6s6vel kell megoldani, legal6bb 1 3,0
I?ildteriilet biaositisrlval."

m2 szabad

- 41 S (3) bekezd6s az akibbiak szerint m6dosul:

,,..-. lombos fa telepitendti minimum 1 3,0 m2 szabad ftildteriilet
biaosiuisiival."

- 47. $ kieg6sziil az akibbi. kiemelt szdvegr6sszel:

,,... Al iv fel et-m6ret6t (840x597 mm),0,5 m2-t meghalad6..."

- 48. S (8) bekezd6s t6rlend6.

- 50. S (2) a) 6s c) pontja ldrlendri.

- 50. S (3) bekezdds a) pontja az al6bbira vdltozik:
,,a) vasttrillomiis tertilete"

- 23 $ (3) bekezdds az akibbiak szerint m6dosul:
,,.. .. fa telepitds6vel kell megoldani. minimum t 3,0 m2 szabad
fttldteriilet biaositrisrival, @
zdM



b) pontja t<irlend6

51. S (1) t<jrlendo szdvegr6sz:

.,... a teriilet vedelnei besoroldsa.

- 51. S (2) tdrlend<i

- 51. S (3) kiegesziil az alAbbi, kiemelt szdvegr6sszel:

,,(3 ) ... reklrim ki)zz€I6telre, informrlciri kiz.z6t6tel6re alkalmas
feliiletdnek. . . "

- 52. S (l) kieg6sziil az aldbbi, kiemelt szrivegr6sszel:

,,(l) ...., amelyek kialakitrisa kiel6giti a ktivetkez6 felt6teleket:"

52. $ (2) 80 lumen/Watt zrir6jel ndlkiil

54. S (2) tdrlend<i a c), e) g) pont

- 54. S (3) az al6bbi, kiemelt szdvegrdsszel eg6sziil ki:
,,(3) fttldkdbeles formdban kell kialakitani,
telepiil6sk6pi szempontb6l meghatflrozb teriileten."

minden

54. $ (3) bekezd6s a)-h) pontjai tdrlendok

- 54. S (4) bekezddssel eg6szlil ki:
,,(4) A megl6v<i energiaellitrisi 6s elektronikus hirkdzl6si hi,lozatot
2027-i g ftildkAbeles megoldiisra kell kialakitani."

- 55. $ (l) m6dosul:

,,a) Nagyviirosias,
b) Kisvdrosias,
c) Kertviirosias tertiletfelhasznrikisi m6dt teriileteken,
d) Lak6telepek (LT) Mt-6n,
e) Modem kertvdros (MK) Mt-6n"

- 60. S (2) b) pont - t6rlend5 szdvegr6sz:

,,b) a kisvrirosias lak6teriilet (@
kivelelevel) tertiletfelhasmrikisi egys6g tertilet6n minden 6pit6si
enged6lyhez kdtdtt 6pit6si tev6kenys6g

63, S (2) o) pont trirlend6:
......

- 64, $ a) pontja m6dosul:

,,a) a kisvrirosias lak6teriilet teriiletfelhasznril6sri tertileteken a 63. $
(2) bekezdds a)-h); k)-p); r) pontjaiban,"

- 64. $ ba) pontja m6dosul:

,,ba) a k<izuti kdzleked6si tertilettel (KOu) hat'iros 6pit6si telkek
eset6ben - a k6zterfllet fel6l lethat6 esetben - a 63. $ (2) bekezdds

a)-b); d)-i); k)-n); p) pontjaiban foglalt 6pit6si munkii& sor6n,"

- 64. S bb) pontja m6dosul:

,,bb) csak az riltaliinos kdzteriilethez kapcsol6d6 6pit6si telkek
esetdn, a kdztertilet feloli homlokzaton a 63. $ (2) bekezd6s d); g)
pontja, valamint az 5,0 mdtem6l kisebb el6kert eset6n az e) pontban

foglalt 6pit6si munkil.,k soriin, valamint"



- 64. $ cb) pontja m6dosul:
,,cb) templom funkci6 eset6ben a 63. g (2) bekezdds j)-l) pontjaiban
foglalt 6pitdsi munkeik soriln,"

- 64. S d) pontja m6dosul:

,,d) a vegyes (int6zm6nyi 6s kiemelt jelent6sdgti helyi kdzpont
teriilet), valamint a nagykiterjed6sri rekreiici6s 6s szabadid<is
kiildnleges tertiletek esetdben a 63. g (2) bekezd6sdnek a)-h) 6s k)-
r) pontjaiban foglalt 6pit6si munk6k sor6n,"

- 64. $ e) pontja m6dosul:

,,e) a k6zuti k<izlekeddsi teriiletek (KOu) 6s iiltaliinos kdzteriiletek
eset6ben a 63. $ (2) bekezd6sdnek a)-e); g)-h); k)-q) pontjriban
foglalt 6pit6si munkrik sor6n,"

- 61. $ S) ponda m6dosul:

,,g) a gazdasiryi tertilet, a kiilcinleges honv6delmi, katonai 6s
nemzetbiZonsiigi cdlra szolgril6 teriilet tertiletlelhasznrilisri
teriiletek k6ztertileti telekhatrirt6l mdrt 50,0 mdter t6volsrigon beliil
a 63. $ (2) bekezdds g) pontj6ban foglalt 6pit6si munk6k soriin,"

- 64. S h) pontja m6dosu[:

,,h) a temet<i teriiletek eset6ben a 63. $ (2) bekezdes a), d), g), j)-l),
n) pontjaiban foglalt 6pitdsi munkiik soriin."

- 65. $ b) pontja m6dosul:

,,b) a nagyviirosias telepszerii, a kisvdrosias lak6teri.ilet
tertiletfelhaszn6lest teriileteken; a kertviirosias lak6teriileteken; a
vegyes (int6zm6nyi 6s kiemelt jelent6s6gii helyi kozpont teriilet),
valamint a nagykiterjed6sri rekre6ci6s 6s szabadidos kiikinleges
tertileteken a 63. $ (3) bekezd6s a)-c) pontjdban foglalt el6ir6sokat
6rint6 rendeltet6sm6dositrls esetdn."

- 66. $ sz6vegrdsz az alitbbi sz6vegrdszre m6dosul:

,,Teleptil6skdpi bejelentdsi eljrir6st kell lefolytatni a rekl6mok
elhelyez6se tekintet6ben a 48-53. $-ban foglalt tev6kenysdgek
eset6ben."

66. $ a)-d) pontja tcirlend6.

- 72, S (2) a) pontja torlend6 szdvegr6sz:

,,a) r' polgdnn€sternek a bq
&in+gse++tenere a bejelent6s elmulaszt6sa vagy"

- 83. $ (3) bekezdds bd) ponttal eg6sztil ki:
,,bd) amennyiben sziiks6ges, telepiil6sk6pi bejelentes
tudomesulvetel6t,"

Hatririd6: 201 T.november 15.

Felel6s: Szatmiiry Liszlo a bizotts6g elndke
(6 igen, 0 nem, 0 tart6zkodris)

- 64. $ ca) ponda m6dosul:
,,ca) a 63. g (2) bekezd6s6nek a)-h); k)-n) ds p)-q) pontjaiban
foglalt epit6si munkiik sordn, valaminl"



Budapest, 201 7. november 14.

Ba ranya i Zsolt
m[iszaki iigyosztiilyvezet<i

Gilydn Ince sk
jegyz6k<inyv hitelesit6

A kivonat hiteldtil:

Kmf.

Szatmdry Ldszli sk.
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Ugyiratsz6m : BP 11002100'190'212017

Ugyintezo: Vencza Dominika Livia

Telefon: 485-6924
E-mail: vancza.dominika.livia@blkh.gov.hu

T5rgy: Budapest F6varos XVl. keriilet Onkor-

mdiyzatdnak teleptileskePi rendelet6re vonatkozd
v6l6m6ny a Trk. 43/A. S alapi6n

Melleklet: -

Hiv. sz6m: 1 1317 5-1 021201 7

Budapest F6v5ros XVl. kertilet
Kovec-g P6ter polgermester
1163 Budapest
Havashalom u. 43.

K6rem, vabsz6ban sziveskedjeo Bgyiratszamunkra hivatkozni!

Tisztelt Polg6rmecter 0r!

Kiisz6nettelvettemtalgyiteleptileskepirendelelteryezet6nek(AtovabbiakbanTKR)Velemenyez6sere
vonatkoz6 megkores6set, melyre hivaikozott szamri levele alapjen a telepol6sfejiesaesi koncepci6rol, az

iniegralt terep;lesfejleszt6si strategiar6l 6s a telep0lesrendezesi.eszkozokr6l, valamint eg)'es telep0l6s-

reniezesi sajatos jogint6zm6nyek;l sz6lo Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Trk.) felhatalmazasa alapjan

az alSbbi v6lem6nyt adom.

1, Az egyeztet6si eljirisra 6s az elfogad6sra vonatkoz6 ktivetelm6nyek:

At6rgyitelep0l6sk6piarculatik6zikonyv6stelepiileskepirendeletegyeztetdse6setfogadesaaTrk'
43/A.eS43/B.sparagrafusaibanfoglaitegyezteGsi6setfogaddsieljar6siszabalyokszerinttdrt6n.
het.

2. A rendslet k6szit6s6vel kapcaolatban a2 alibblakra h[vom fsl a szlves figyelm6t:

A tervezetnek a magasabb szinto ,ogszabetyokkal osszhangban kell lennie'

A tetepoEskep vedetmerol szoro !oio. 6vi LxxN. torveny (a tovabbiakban: TvTv) alapjan a telepu-

t6sk6pi rendetet az epit6si teulkenysegger 6rintett 6pittnenyek - ideertve a saiatos 6pitmenyfaitakat

is _ telepiilesk6phez val6 ilteszkedisgi oztosito anyaghasznelaEra, ttimegform6lesera, homlokzati

kialakit6s6ra 6s a ztldferretek tllakit6sSnak mod,i6na, a - teleptil6sszerkezet, teli ktimye-zet, telepir-

leskarakter vagy egy6b helyr ;dotts6g miatt - telepillesk6pi szempontbol meghataroz6 t€r0letekre, az

Etv. szerinti helyi 6pit6szeu OrO[seg;gyeOi es te;irbti vedelm6re, v6dett6 nyilvenitdsera 6s a.v6detG

s6g megsz0ntet6sere, tovaooa a rJtlimok, reklamberendez6sek' cegerek es egyeb muszaki beren-

dez6sek elhelyezesere os ariatmazasara, illetve tilalmara vonatkoz6 telepol6sk6pi kdvetelmenyt tar

talmazhat, melynek res/etes ktivetelm6nyeit a Trk tartalmazza'

A telepuleskepi rondelet a n"tyi epite.i szauatyzatban meghatarozhat6 helyi kt vetelmenyeket, jogo-

kat 6s kdtelezettsegeket nem tartalmazhat'

A TvTv j0tiusi m6dositdset Klrem figyetembe venni, kiiliintis tekintettel a reklem olhclyez6ssk

vonatkoziseban.

Allarni F66piteszi l.oda, 1056 Budapest' Veci u 62-64 ;

Postacim: 1364 Budapest' Pf.: 234 -Telefon: +36 (1) 485.63'45

Efiail: Se.sline.Kocsi.Margit@bff(h gov hu - Honlapl www-kormanyhivatal hu

4 s, melLlk$
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3. A megkiildtitt rendelet-tervezettel kaPcsolatos koncepcion6lis 5szrev6teleim:

3.1. Javaslom, hogy a kdnnyebb ertelmezhet6seg 6rdekeben az egyes teruletrdszekre vonalkoz6

minden telepil6sk6pi kdvetelm6nyt (tertileti 6s egyedi, illetve koderiiletekre vonatkoz6 ktivetel-

m6nyek) tisszefogottan, killon fejezetk6nt tartalmazza a rendelet'

3.2. Kerem, hogy a k6s6bbi sziiksegtelen modosltasok elkerulesenek erdekeben a rendelet szove-

g6ben a jogszabalyi hivatkoz6sok rugalmas hivatkozesk6nt, csak a felhivni kivent mes jogsza-

balyok szabdlyoz6si t619yktirOnek megjel6l6sevel szerepel.ienek'

3.3. A rendeletben a telep0l6sk6pi v6lem6nyez6si, illetve bejelent6si el.i6rdsok alkalmaz6si k6re nem

egyertelm0, bonyolult es ellentmondasos. Nem egy6rtelm(, hogy az eli6rdsok mely esetekben

alkalmazandok a keriilet teljes kdzigazgatasi teriilet6n, illetve egyes telep0l6skepi szemPontb6l

meghata1026 teriileteken.
nz Zpitesugyi es epitesfetggyeteti habsagi eljaresokr6l es ellen6nesekr6l, valamint az 6pit6s-

0gyi hat6s69i szolgefiatasr6l sz6l6 312120'.12. (Xl. 8.) Korm- rendelet 1. mell6kletenek szdvege

nem ismetelhet6 meg.

Ezzel ellentetben a telepulesk6pi k<itelez6s csak helyj egyedi v6delem alatt all6 opi]leteken al-

kalmazhat6, igy a meghateroz6 teroleteken, illetve a semmilyen vedelem alatl nem all6 terilelen

az 6nkormanyzatnak nincs eszktize a polgarmester hatalrozateban foglaltak betadatasara.

3.4. A Trk. 23lG S. el6lrasai szerint a teleptEskepl rendeletben meg kell hatarozni a telies telepiil6s

ellatasat biztosito felszini energiaelEtiisi 6s elektronikus hirkozlesi saj6tos epitmenyek' mut6r-

gyak elhelyezesere els6sorban alkalmas teruleteket, illetve azon ter.ileteket, amelyek ezen saj6.

ios€pitm€nyek,m6l6rgyakelhelyezeserenemalkalmasak,Kerem,aze|s6sorbanalkalmasterij.
leteket is hatdrozz'5k meg

3.5'Megfontol6srajavaslomatelepul6sk6piszempontb6lmeghat6roz6teriiletekmelletthelyiterilleti
vedelem al6 tartoz6 terirletek kijel6l6s6l is'

3.6. Az,ideiglenes" helyi v6delem int6zm€ny6nek nincs iogalapja'

3.7. A rendeletnek minden esetben meg kell felelni a jogszabelyszerkesztesrol sz6l6 61/2009 (xll

14.)lRMrendeteteloirasainak.Ateljess6gig6nyen6lkUlielezziik,hogyajogszabalytervezet6ta
magyar nyelv szab6lyainak megfeleloen' vilegosan, kozerthet6en es ellentmondasmenlesen kell

megizovegezni. (pl. a 17. g (3fbekezdesben a ielentosen elt6r6' kifejez6s, valamint a 20, s (5)

beklzd6sben a ,,rrarmonikui egys6get, szinharm6niat alkot6' kifreiez6sek nem normativak' a 23'

g (3) bekezd6sben k0ltinv6hsziand6 a meglev6 1 m2 alatti ter6letek beszemithat6s6ga, illetve

az [jonnan kialakitottak merete.)

3.8. A rendelettervezet 49. S -eban szerepeld eloires ettelmezesenek megk6nnyitese erdekeben el-

engedhetetlen azon ter0letek t6rkepi meg.lelenitese, amelyeken a Tw' 6s a telepill6sk6p v6-

delmer6l sz6l6 t6rveny reklemok kozz6t6tel6vel kapcsolatos rendelkez6soinek v6grehaitasdr6l

sz6l61O4l2O17. (lV. 28.) Korm. rendelet szerint reklamhordoz6 elhelyezese nem megengedett'

4'Amegkiildtittrendelet-tervszettglkapcsolatbanateljes$6gig6nyen6lkiilaza|abbiakrahivom
fel figyelm6t:

4.1.A lak6telepek karaktere nem egyforma a kerulet minden r6szen Javaslom a telepileskepi

szempontb6l meghatAroz6 tertiletek lak6telepenkenti differencialaset'

4.2.Kerem,hogyazegy6rtelmosegerdekebenazalcimekbennerdvidit6sselszerepeljena'Megha-
taroz6 tertilet" kif eiezes.



4.3. A 31. S (2) bekezdes b) pontban kdrem, szerepeljen egyertelm0 utales arra' hogy az elolres a

fel0jitesra vonatkozik.

4.4.A31,s(4)bekezdesbenkerempontositani,hogyhomlokzatravagytet6feluletrevonatkozik.

4.5. Megfonto6sra iavaslom a rendelettervezet 55 S (3) bekezd6sel' amely kizAtia az antennek tar-

t6szerkezetek6nt leggyakrabban hasznAlt recsos tart6 szerkezetet'

Felhivomszivesfigyelmet,hogyaTrk43/Asel6lr6saszerintaz6llamifo6pit6szegyalkalommalv6le.
men!,ezi a tervezetet, viszont ha az elfogad-ott rendeletben .iogszabAlyi iltkOzest eszel a f k $l.B (2)

bekezd6s6ben foglaftar alaplan nalao6ktaianul kezdem6nyeznie kell a t6rv6nyess6gi feli]gyeleti eljerast'

A rendelet-tervezet 6s a Telepiil6si Arculati KdzikOnyvvel val6 osszhangja nem igazolhat6 telies koruen -
mert nem keriilt elfogadesra -..6a ^.osszhang 

megldte 6rdemben nem vizsg6lhal6 K6rem a telepti-

l6sk6pirendelet6saTelepul6siArcUlatiKezikonyvkozottateljeskoruosszhangbiztositasat.

Oldal: 3 / 3

Kerem, fentiek szives tudomasul vetel6t

Budapest, 201 T.november'1 3.

Endl 6(es0l:
1 ) Cimz€tt
i.i iili&!, ro"a,o" rotmenvhivatata (EOHoTF) Ttt'rvenve856gi Feltgvdeti osztdlv

3.) kaM.

Dr. Gyiirgy lsw6n
kormenymegbizott m

., !2
Dr. Serslin6

allami
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Nemzeti Mddia- 6s Hirkiizl.dsi Hatdsig

lktat6szem : EEI 2529841 2017
Targy: Budapest Fdvaros XVl. Keri.ileti

Onkormanyzat TelepUl6skepi
Arculati Kezikonyv 6s rendelet,
v6lem6nyez6s

Ugyint6z6: Kar6czkain6 Auer Agnes
Tel.:'l 468 0757
E-mail:

karoczkaine.auer agnes@nmhh.hu
Hiv. szem: 1 /317 5-10A2U7

Kovics P6ter polg6rmester

Tisztelt Po196rrmester Url

Epitm6nyen ged6lyez6si Oszt6ly

A Nemzeti Media- es Hirkdzlesi Hat6s6g Hivatala (a tovabbiakban: Hat6sag) Budapest
Fov6ros XVl. Kertrleti Onkormdnyzat Telepijleskepi Arculati K6zikonyv 6s rendeleltervezet
r6szUnkre megkUldOtt v6lem6nyez6si anyagat megvizsgalta.

A bbplbsfejlesztesi koncepci6r6l, az integrdlt telepAl6sfejlesztesi strat6gierd 6s a
blepAbsrendezesi eszk1z1krd| valamint egyes telepiibsrendezesi sa./iilos
jogintezmenyekr6l sz'l6 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm.
Rendelet.) 23lF. S

(2) bekezd6s c) pontja szerint, az eovedi 6oit6szeti k6vetelm6nv az 6pit6si tev6kenyseggel
erintett a telepul6sk6oi szemoontb6l meohataroz6, vagy a helvi eovedi vedelemmel 6rintett
tertilet tekinteteben a sai5tos 6pitm6nvfaitdk elhelvez6s6nek m6didra hatdrozhat6 meq.

(3) Az anvaqhasznalatra vonatkoz6 kovetelmenv kiterJedhet az epitm6ny, sajetos
epitmenyfa.itek eoit6anvaoenak telepul6skaraktert befolyAso16 valamely min6seoi

iellemz6iere.

A 23lG. S pontja kimondja, hogy a teleoul6skepi rendeletben a telepulesk6pi szempontok
figyelembevetelevel meo kell hat6rozni

a) a teljes telepul6s ell6t6set biztosit6 felszini energiaell6tasi 6s elektronikus hlrkdzl6si
sai6tos epitm6nvek. m0terovak elhelvez6s6re els6sorban alkalmas teriileteket

b) azon teriileteket, amelyek az a) pont szerinti sajatos 6pitmenyek, m[tarovak
elhelvez6sere nem alkalmasak. 6s

c) a helvi vedelemmel 6rintett teruleteken a saj6tos 6pitmenyekkel, mtitargyakkal
kapcsolatos anvaqhaszndlatra vonatkoz6 kovetelm6nveket.

Az elektronikus hirk6zl6sr6l sz6l6 2003. 6vi C. t6rv6ny 94. S (1) bekezd6se szerint
biztositani kell a hirk<izl6si l6tesitm6nyek elhelyezhet6s696t.

ror5 auaipesr, (ktr.m !!(a 2l-25 , aeetcir 1525 aldapert. Pr /5 'lele.o.'r-16 11r.57 710c' F&. i1.16 1)356 t52o' a'{!r 
'ntc@nmnhhu



atlagos ertek -,

fenti
keriilet telies

ek alapian az 54'-56 S

ter0let6n a

-ok tiltesai alapje

hirk6zl6si 6Pitm6

n a Hat6s6g nem l5tja biztositottnak a

nyek kiiltin6sen a vezet6k n6lkiili

antennatart6k 6s antennSk elhelYez6s6nek lehet6s6g6t, melyet az Eht. 9a. S (1)
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A mell6kelt rendelet-tervezet hirkoz l6sre vonatkoz 6 eloiresait a fentiek figYelembev6televel
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Az EU elvar6saival osszhangban a jelenlegi jogszabalyi kornyezet is a mar megl6v6
infrastrukt0rak, eszkozok kozos hasznalat6t preferalja. A Hat6seg 6s a hirkozlesi szakma
pedig rendelkezik azzal a szakludessal, amelynek segitesegevel meghatdrozhat6, hogy egy-
egy antennatart6 szerkezet hdny darab antennat, bir el illetve, hogy az eldirt szintrl
lefedettseg ele16sehez milyen egymeshoz viszonyitott tevolsiigra kell elhelyezni egymast6l a
berendezes6ket 6s tart6szerkezeteket.

Egy szolgeltat6 altal lefedett terulet in. cell5kra van osztva. Egy cella megfelel egy
ad6torony vagy ismetl6ad6k eset6n tobb kisebb ad6torony altal lefedett teruletnek. A cella
meretet az ad6 kisugezott teljesitmenye halerczza meg 6s ez forditva is igaz, adott
cellam6rethez adott teljesitm6ny szukseges. A celluldris h6l6zatok alapgondolata az, hogy
alacsony energiaszint( ad6k haszn6lat5val lehet6v6 tegye a hatekony frekvencia-
(jrafelhasznelast. Ugyanis abban az esetben, ha er6s ad6kat haszn6lndnak, akkor az adott
frekvenciat csak tobb 100 kilom6ter tavols5gban lehetne 0jra felhasznelni.

A cellularis mobil hel6zathoz lefoglalt frekvenciasav cellacsoportok kOzott van elosztva. Ez
az elosztas a szolg6ltat6 6ltal lefedett teri.ileten cellacsoportonk6nt ismetl6dik. Az elerhet6
redi6csatornek teljes szemban haszndlhat6ak minden egyes cellacsoportban, 6s ez alkotja a
szolgaltat6 lefedett terulet6t. Egy frekvencia, amelyet egy cella haszn6l, per celleval arrebb is
hasznalhato, de ket, ugyanazt a frekvenciat hasznel6 cella kdzott megfelel6 tavols6gnak kell
lennie az interferencia elkerUlese vegett. A frekvencia-ijrafelhasznelas jelent6sen megnOveli
a h6l6zaton l6v6 felhaszne16k sz5mdban m6rt kapacitast.

A mobiltelefon-szolg5ltat6s akkor teljesiti az el6fizet6k altal tamasztott elvarasokat, ha az
Ugyfelek b6rhol 6s bdrmikor, kival6 min6segben tudnak hlvast kezdemenyezni, vagy fogadni.
A mozg6 (p6ldeul aut6ban utaz6) el6fizet6 szempontjeb6l fontos kovetelmeny, hogy a
fel6pitett dsszekdttetes cellahaterok 5tlep6sekor ne szakadjon meg. Mindez csak tigy
lehetseges, ha a mobiltelefonokkal kapcsolatot l6tesit6 bdzis6llomdsok Sltal kibocsdtott
redi6hul16mok az el6fizet6k tart6zkodasi- 6s mozg6si terUletet h6zagmentesen fedik le.

Az [j antennak telepit6s6nek legfribb oka, hogy a mobiltelefon-el6fizet6k sz6manak
ntiveked6sevel parhuzamosan ndvelni kell a habzal kapacitasdt is, az [j technol6giehoz (pl.
LTE) pedig ij hirl6zal ki6pit6s6re van szuks6g.

Az antennak hely6nek meghaterozesa koriiltekint6 m6rn0ki tervez6s eredm6nye, amelynek
l6nyege, hogy olyan helyekre telepitsek az antennekat, ahol az el<jfizet6k igenybe vehetik
ar, hiszen a mobiltelefont hasznAl6k minden esetben a bAzisellomassal letesltenek
kapcsolatot, es az 5llom6snak a legcelszer(bb olyan helyen allnia, ahol magas a
mobiltelefondl6k szdma.

Egy-egy bazisSllomas telepit6se tervez6sekor minden esetben szuks6ges figyelembe venni
a terep adotts6gait, a kOrnyezetet (pl. szomsz6dos hazauobjektumok magassaga, k6rnyez6
f6Uerd6k magassdga es lombozotts6ga, siiriisege); a helyszin megkozelit6si lehet6s6geit
(pl. Ut, arterulet stb.); a helyszin infrastrukturalis adofts6gait; elektromos 6ram beteplel6s
megval6sithat6s6g5t.

Figyelembe kell venni a k6rnyez6 b5zisdllomdsok elhelyezked6set is, a b6zis6llom6sok
egymasra hatesa miatt; a meglev6 lefedetts6get; hogy hol szuks6ges esetleg javitani a
lefedettseget; hogy a tSrsszolgaltat6k allom6sai hol helyezkednek el.

A mobil bazisallomas akkor tud hat6konvan 6s ootimAlisan m0kodni. ha az antenna tioikusan
3040 m6teres maoasseoban helvezkedik el, de lehetoleo leoalebb 1om-el a k0rnvez6
tereoterovak felett helvezkedien el.



Keresni kell a meglev6 objektumok hasznalatanak lehet6seget (meglev6 torony, viztorony,
kemeny, templomtorony, magasabb ipari l6tesitmenyek, lak6epiiletek, stb.). Ezeket a
teleptjleseknek a sajdt szabalyoz6 eszkozeikben (Telepul6sk6pi rendelet, Telepijleskepi
Arculati KezikOnyv) c6lszer0 biztositani.

Az el6fizet6k igenylik az egyre magasabb aUiteli sebess6get, ami azt eredm6nyezi, hogy
egyre kozelebb kell hozz6juk elhelyezni a bezisellomast, teh6t nem elegend5 a telepul6s
sz6l6re letenni, hanem azt be kell "vinni" a teleptilesre.

A szolgaltat6k mrndig arra tdrekednek, hogy a szolgdltatas biztositdsdhoz optim6lisan a
legkevesebb bazisellomas epitesere es a lehetti legkisebb ad6teljesitmenyre legyen
sztlks6g.

Az antennAkat (bdzisiillom5sokat) a cellds elv alapj6n - els6sorban a stjr(n lakott teriiletekre
kell telepiteni. Ennek oka, hogy itt az el6fizet6k sz6ma, illetve a mobilhaszndlat id6tartama
folyamatosan ndvekszik.

A bezis6llomasok vizszintesen, az aut6k f6nysz616ihoz hasonl6an bocsatanak ki
rddi6hulldmokat, tehdt nagyon kev6s energia jut az antenna alafli teruletre. Az antennak eltal
kibocsetott rddi6hullemok vizszintes iriinyitoftsagab6l ad6dik, hogy kdzveflenul az antenna
alatti tertileteken az elektromegneses 16r intenzit6sa rendkivul csek6ly, 6s a tdvolsaggal
negyzetes ar5nyban csOkken. Az ENSZ Eg6szsegUgyi Vilagszervezet6nek (WHO)
egyertelm[i allasfoglaleseb6l is tud.iuk, hogy a bazisettom6sok takoss6got 6rinto
elektromAgneses hat5sa elhanyagolhat6, eg6szs6gkerosodassal nem kell szamolni.

Fenti v6lem6nyt a telepUl6sfejleszt6si koncepci616l, az integralt telepUlesfejlesztesi
skategi616l es a telepiilesrendez6si eszkozOkr<jl valamint egyes telepUl6srendez6si sajatos
jogint6zm6nyekri3l szbl6 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 43/A.S (6) bekezd6s b) 6s c)
pontja 6s (7) bekezd6se alapjdn adta a Hat6s6g.

A rendelet-tervezet felillvizsoalata utdn az ism6telt v6lem6 es lehet6seq6nek
biztosit6sdra. a Hat6sSo 6rtesit6st r a m6dositott tervezet elkeszUlt6r6l

Jelen v6lemeny a Lechner TuddskOzpont eltal Uzemeltetett digiteljs egyeztetesi feliiletre
feltoltesre kerult.

Budapest, 2017 . november 2

dr. Rajnai J udit
osztalyvezet6
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Kirj iik, wilosza ban hitatkozzon igtira tszdn unkra ! Di.sz; 292119/2017 .

U,int.: Mike Esaer
T*rgy: Budapest XW. keriilet Telepil€skepi
rendelet v6lem6nyezese
Hiv.sz.t t 13 l'l 5- 10212017 .

Kovics P6ter,
polg{rmester

Budapest F6vdros XVI. keriilet 6nkorm{nyzat
Polgirmesteri Hivatal
Budapest
Havashalom u. 43.
l 163

Tisaelt Polg6rmester Ur!

A Budapest F6v6ros XVl. kertilet Telepiil6sk6pi rendelet6vel kapcsolatban a tak.lechnerkozpont.hu oldalra
lettolttitt dokumenteci6 alapjen az aLibbi rill6sfoglal6st adjuk:

A Telepiil6skipi rendelet-tervezetben lehatirolt telepiil6sk6pi szempontb6l meghataroz6 teriiletekkel
Igazgat6s6gunk egyet6rt.
A Telepiil6sk6pi rendelet-tervezet eloinisai figyelembe veszik a kertilet termdszeii 6rtdkeil, a term6szeti
drtdkekkel rendelkez6 ter leteket. Az el5ir6sok dsszhangban vannak a tiij- 6s term6szewddelem szempontjaival,
valamint figyelembe veszik a hatrilyos telepiil6srendez6si eszkiizOk e16inisait.
Mindezek alapjin a Telepiil6skepi rendelet-tervezett el6ir6saival kapcsolatban t6j- 6s termeszetv6delmi
szempontMl 6szrev6telt nem tesziink.

V6lem6nytinket a telepiildsfejlesztesi koncepci6r6l, az integrrilt teleptildsfejleszt6si strat6giar6l 6s a

telepiildsrendezdsi eszkdz6kr6l, valamint egyes telep[ldsrendezisi sajritos jogintdzmdnyekr<il sz6l6 31412012.
(Xl. 8.) Korm. rendelet 43lA. g (6) bekezd6se, tov6bbi a k<imyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6s6gi 6s

igazgatAsi feladatokat ellat6 szervek kijel0l6sdr6l sz6l67l12015.(lll. 30.) Korm. rendelet 37. $ d) pontja alapjrin
adtuk ki.

Budapest, 2017. november I 7

Udv<izlettel:
Fiiri Andris

igazgato me gb izit,s,.ir

', - \ .*..,

dr. K6zdy Pdl
szakmai igazgat6hel
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Kapj6k: I . Cimzett (,,HKP" - xvlPoLc) + lak.lechnerkozpont.hu egyeadd felulcten keresztul
2. lrafler
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Dura-Ip{,ly Nemzcai Park Igazgaa666g

2509 Isztergonl Sr{zsa-hegy L:l 1525 Budapesr. Pf. 86.
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