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On korm6 nyzati rendelete

T6szeg Kiizs6g teleptil6sk6p6nek v6delm616l

T6szeg Kdzsdg Onkorm6nyzatl+nakKdpviselo-testiilete a teleptil6skdp v6delm6rol
szolo 2016.
dvi LXXN , tv 12. $ (2) bekezddsdben, Magyarors zdg helyi onkorm6ny zatair6: sz6lo
201 1

'

,

dvi CLXXXIX. torv6ny 13.$ (1) bekezdds 1,) pontj6ban kapott felhaialmazas alapj6n, az
Alaptdrvdny 32. cikk (1) bekezdds a) pontj6ban meghatdrozon feladatkordben elj[rva
a
teleptildsfejlesztdsi koncepci6r6l, M integr6lt telepiildsfejlesztdsi stratdgi6r6l 6s a

telepiildsrendez6si eszktjzokr6l, valamint egyes telepiildirendezdsi saj6tos jogintdzmenyekrol
s26,16,31412012. (XI'8.) Korm. rendelet 43lA g-ban biztositott veiemenyeldsi jogkcirdben
ellaro

az allamr foepiteszi hat6sktirdben elj6r6 Jdsz Nagykun Szolnok Megyei
Korm6nyhivatal;
- Nemzeti Mddia- ds Hirkozldsi Hatos6g;
- Minisztelelnoksdg, mint a kulturdlis droksdg vddelmddrt felelos miniszter;
- Hortob6gyi Nemzeti Park lgazgatostrga; valamint
- a pattnersdgi egyeztetds szabfiyai szerint bevont partnerek (teljes helyi lakoss6g,
drdekkdpviseleti, civil ds gazd6lkod6 szervezetek, vailasi kozossdgek)
vdlemdnydnek kik6rdsdvel a kovetkez6ket rendeli el:
I. Fejezet

i

ltalti,n o s

r

e

n clel ke zd s e k

L Arendelet cdlja, hatdlya es ulkalmaztisu
1.S
E rendelet cdlja T6szeg Kozsdg sajdtos teleprildskdp6nek, jellegzetes arculattLnakmeg6rzdse,
vddelme ds alakit6sa drdekdben a helyi dpitett ds termdszeti orolsdg meghatinoz1sa,
avddettd
nyilv6nit6s ds vddelem megszrintetes szabiiyozdsa, a teleptil6skdpi-szenipontbol meghatfrozo
terriletek, a teleprildskdpi kovetelmdnyek megd.llapititru es a teleptilesk"p
- drvenyesitdsi
eszko zok szab ttly o ztsa.

2. Ertelmezf

rendelkezdsek

2.S
E rendelet alkalmaz6sftb an:

1'
2'
3

'

4'
5.

Ertdkvizsgdlat" atelepiildsi 6rtdk helyi vddel
em aldhelyezds6nek szakmai megalapo z6s6ra
szolgftlo' a megfelel6 szakkepzettsdggel
rendelkez6 szem6ly(ek), szervezet(ek) 6ltal
k6szftett, esztdtikai, mriszaki, tcjrtdneti
Es termdsz eti vizsgiiatot tartalmazo
munkaresz.
itan kerftds:
kerit6s, amelynek a keritds sikj6ra meroleges
6tt6thatos6ga 59vo-nal
fJran
nagyobb mdrldkben
nem korliit ozott.
Tomor kerftds: olyan keritds, amelynek
a kerit6s sikj6ra mer6leges fttathatos;ga 90%-n6t
nagyobb mdrtdkben korl6tozott.
Pasztell szin: a.szinek nagyon vil6gos 6s
kis telitettsdgri innyalatai,melyeknek (a szin
mel I ett) csak feh6rt artalma van, fekete
nincs.

Fold sztnek (terra szinek); tort, sot6t, meleg
szinek, meryek szintartomtnya a vciros _
narancs - sftga_ zoldessiirga

6' cdgtdbla" kereskedelmi-,
llijil:tFJiJiltes)
7

'

8'

:#r'.#r':;

szorgtitato-,

vagy venddgl6t6 rdtesitmeny (heryisdg,
a bejaratnal r*riii,rt.to 't6bt;',

nevdt es az otirolvtatott t.ier.."yrdgei

az intezmdny vagy vrillalkoz6s nevdt, esetleg egydb

adatait feltunteto tftbla,

Egyedi tdidkoztatd tdbta" olyan
- .rdgzitett, egyedi mdretri, 6lland6 tarralmri
hirdetoberendezds, mery gazd,as6gi-,
kereskelelmi-, szorglltato_, venddgl6t6
tevdkenysdget vegzok helydrol, irdnydr6l,
megnevezdsdrol, tevdkenysdgdrol,
telephelydrol, nyitvatarl6sir6l, megkozeliteserot,
ill- a teleprilds szolg altato dprileteirol

utc6ir6l ad inform6ci6t;
9

'

)nkormdnyzati informdci,s tdbtarogzitett, egyedi mdretri hirdeto-berendezds,
lfranrendizerese
mely a helyi lakosok szttmfna nyujt,
n viItozo tartalommal, kozdrdekri
inform6ci6kat.

10' uzletfelirat; kereskedelmi-, szorgilrtatoyugyvenddgl6t6 , egy
vagytobb egysd getmagtha
-ielirattt
foglal6 dpftmdnyenl
foly6
tevdkenysdget
f,ira.to
noroJio berendezds,
1 9g*.
melynek hossza legfeljebb
r,2 - 2,0 m kcizotii, -'ugu;ragu 60 cm, vastags;gal0
cm lehet,

IL

Fejezet

A helyi vddelem

-t
(l)

Ahelyivddelem cdlju

3.$
Az epitett kotnyezet fenntart6sa, a jelen 6s a jov6 nemzeddke
k szttmiraval6 megorzdse
drdekdben az onkormdnyzat a koiigazgat6si
tertiletJn .rrltihat6 kiemelked6 epiteszeti',
kdpzomrivdszeti ds termdszeti 6rtdkeket ri.ryi
ueo.i. m awhelvezi.

(2) A helyi drtdkvddelem feladata

a kiilcinleges oltalmat ig6nyl6 telepiildsszerkezeti,
v6ros- 6s
utcakdpi, epiteszeti, tcjrldneti, regeszeti, kdpzS- 6s iiarmrivdszeti,
mtiszaki-ipartortdneti
szempontb6l vddelemre drdemes tertiletek, dpiilet-egyiittesek,
6pfim6nyek, 6priletrdszek,
k<;z- ds mitatgyak' novdnyek vagy ndvdny-egyritl;sek
sz6mbavdtele, meghat;roz6sa,
nyilvtntartdsa, dokument6liisa, valamint u ttyitualtrors6ggal
tdrtdno megismertetdse.

4. A helyi vddelemfujtdi

4.$
(1) A helyi v6delem tertileti vagy egyedi v6delem

lehet.

(2) Az tinkorm6nyzatnemjelol ki helyi teriileti vddelem
alatt illl6teniletet.
(3) A helyi egyedi vddelem a jellegzetes, drtdkes, illetve
ar

culatot,

te

I

epiil

d

sk arakt

ert me ghatfuro z6 val am e ly

a) dpitmdnyre, dpftmdnyrdszletre vagy az
tcimegform 6ltsra, homlokzati kialakitdsra,

b)

hagyom6nyt 6rzb dpitdszeti

alkalmazott

anyaghasznfiatra,

- 6s kertepiteszeti arkot6sra, e gyedi tf\ erter<r e,nrivdnyzetre,
szoborra, kepzomiveszeti alkotdsra, utcabritorra, valamint
t6j

c)
d) az a)-c) ponthoz
terjedhet ki.

kapcsol6d6

an

M

drintett ftldrdszlet, telek egds zerc vagy rdszdre

(4) Az dnkorm6nyzat helyi egyedi v6delem al6 nem helyez
ingatlanokat, mrivi
mualkot6s okat, tertilet et, terml,szeti drtdkeket.
5'

6rtdkeket,

A helyi vddelem ald helyezeis, valumint megsziintetds szubtityui

s.$
(1) A helyi

vddettsdg al6 helyezdsr6l, annak megszrinds erbl aKdpviselo-testtilet
dont.
(2) A vddettd nyilv6nit6shoz, annakmegsziintetesdhezbe kell
szereznia telepiil6s i f1epitesz
vdlemdnydt.

(3) Helyi 6rtdk vddettd nyilv6nitds6ravagy a vddelem tcjrldsdre
b6rmely jogi vagy termeszetes
szem'ly, telepiildsrendez6si terv keretdben vagy on6ll6an
tesziteJt orciksdgvddelmi
hatastanulm6ny ds on6ll6an kdszitett ertekviisgillat is javaslatot
tehet, melyet a
polg6rmestern6l kell benyrijtani. A javaslatnak
az alabbiakat kell :rrrtalmaznia:

a) a javasolt vagy 6rintett drt6k megnevezdse,
b) a javasolt vagy drintett drtdk hely6nek meghataroz6sa
e

gydrtel mris it6 s 6rd ekdb en s zriks d g

es

(utca, h6zsz6m,helyralzi szftm),

et6n h ely szinraj z'i ftbl6z ol6ss al,

4

a

javaslattev6 termdszetes vagy jogi
szemdly, ezut6bbi esetdn annak kdpviseloj6nek

megnevezdse, eldrhetosdge,

d) a javasolt vagy drintett 6rtdk fot6dokument6ci6ja,leiritsa,ismertet6se.
e) avddelem fajt6ja,

fl

a vddettd

nyilv6nit6stavagy

a vddelem megszrintetdsdre vonatkoz6

(4) A vddettd nyilv6nftott helyi

javaslat indokl6sa,

drtdket
1ablhval meg kell jelolni. A tabla elhelyezdsd 16l az
onkorm6nyzat a jegyzo utlilngondoskodik,
aztu tluruioo"os 6s a haszntiotrirni koteles.
(5) A vddettsdg megsziintet6s6re akkor keriilhet sor,
ha a vddettd nyilv6nitott helyi drt6k
a) megsemmisi.il,

b) dletveszdlyessd v6lik, ds az eredeti illlapotbatort6no visszatilitasaarinytalanul
kciltsdggel jdrna, illetve ntivdnyegdszsdgiigyi szempontb6l magas

allapota

visszafordithatatlanul k6rosodik,

c)
d)
(6)

A

a vddelem alapjat kepezo drtdkei helyre6llithatatlanul
elvesztek, vagy avddelemmel
dsszeftggo szakmai ismdrveknek m6inem felel
meg,
magasabb rendrijogszab6ly ftltalvedettsdget
(mriemldki, termdszetvddelmi) kap.

vddettsdg megsztintetdsdre irrinyul6 kdrelem
melldklete

dokument6ci6, amely tartalmazza:

a) az eintett elem helys zinrajztfi,
b) dptilet, vagy 6pitmdny esetdn a felmdrdsi tervet (alaprajzminden
homlokzatok, mriszaki leir6s).

az

1trapotrogzito

szintr6l, metszetek,

c) termdszeti drtdk 6llapot6t bemutat6 leir6st, felmdrdsi tervet
d) fot6dokument6ci6t,
e) amennyiben sztiksdges - 6ptilet,. vagy dpitmdny eset6n

tart6szerkezeri tervez1si
tertileten jogosults6ggal rendelkez6,teimeszeti
drtdk esetdn rendelkezo okleveles t6jds kertdpitdszmdrncik, kertdszmdrncik
6ltal kdszitett _ szakvdlemdnyt.
(7) A vddettsdg megsztintetdsdre irdnyul6
eljdr6sban a vddettd nyilv6nit6s ra vonatkozo
rendelkezd s eket ke ll me gfel el 6 e n alkalmazij.

6. A helyi

vddett drtdkfenntsrt(isa

6.$
(1)

A vddettd nyilviinitott helyi drtdk fennt artitsa a tulajdonos
feladata, o kciteles az efiek jo
karbantartas6rol gondoskodni'
rdszletes eloirdsokat be

(2)

Fehijitds, korszertisiids esetdn a jelen rendeletben
fbglalt

kell tarlani.

A

fennmaradas feltdtele az eredeti rendeltetdsnek
megfelelo haszn alat.
vddett 6rtdket nem veszdl y eztetheti.

A
T

A

haszniiat

a

(3)

A helyi vedett drtdk tulajdonosa kdrheti az onkorm [nyzat
tkmogatBstrt a felijit6s,
heryre'llitls 6s ez6ltal az ertekntegorzes drdekdben.
A t6mogat6s megft6lesnek feltdtele a
rendeltetds szeri haszntiat.

(4) A helyi vddett drtdk tulajdonosa a tulajdonviszonyokban
, a kezeloben es a haszniioban
tcjrtdnt vdltozdsokat a iegyzlnek a vtitozdstol
szimitott 30 napon behil koteles fr6sban
ielezni' Ennek elmaraddsa esetdn a vddett drtdkre onkormany
zati tttmogatlis nem adhato.
(5) A koztertileten dll6 vddett fak esetenkdnt
sziiksdges novdnyvddelm6rol, rendszeres
fenntart6s 616 l az onkorm tny zat kotel
es gondo sko dni.-

III.

Fejezet
A terepiirdskdpi szempontbht meghutdrozd teriiretek

7' A telepiildsszerkezet, tetepiithkaraktea tdjkepi elem
ds egtdb helyi
a I upi dn

uclottstig
u telep ill ds kdp i szemp o ntb d t mig h at,iro
ter
zd
illete k le h utdro lds u

7,$
(1) A

teleptildsszerkezet, telepiildskarakter, t6jk6pi
elem.ds egydb helyi adott s6,g alapjan a
teleptildsk6pi szemp-ontb61 meghatfrozo i.rril.t.k
tdrkdpi lehat6rol6s6t a belteniletre
vonatkoz6an e rendelet 1. mell6klete tartalmazza.

(2) Teleprtldskdpi szempontb6l meghat6roz6
teriiletek:

a) a belteriileti vegyes teleprildsrdsz
b) kiilteriilet vddett tertiletei:
ba) Jaszkatajenoi Puszt6k kiemelt jelentosdgri
termeszetm egorzesiteriilet
b b) Kdzep
T
isza
kiemelt j elent6 s6gu termdszetme gorzdsi te*ilet
b c) J itszkaraj enoi puszt6k
krildnleges maddrv6delmi teriilet
(3)

a) A telepiildskdp szempontjdb6l megh atfroz6, termdszeti
vddelemmel
5' $ (2) b) pont szerinti tertiletek.ter"epiiresr<Jpi,
teleprildskarakteri
bedpitdsre nem sz6nt teleprildsrd sz

b) Teriileti lehat6rol6sukat

rcsz€tkepezii.'

drintett
szempontb6l a

az orsz6gos jogszabdlyok alapj6n kell
meg6llapitani.

IV. Fejezet

A

t e lep

iil ds kdp i kdv ete lmd ny e k me g h at dr o zds u

8' Telepiildskdpi szempontbdl meghatdroui
dp ftds zeti

teriiletekre vonutkozd teriileti

ki)v ete lmd nv e k

8.S

(1) A bedpitds

telepitds m6dj6t a kialakult illlapothoz, a kornyezeti
adottsdgo khoz igazitottan
kell meghatarozni. Kcjtelezoen alkalmazanio t.t"piteri
moo nem keriil ileghataroz6sra.
(2) A szabLlyzat kcjztertileti alakft6si terv lehat6r olfusfraktitelez6
el6ir6st nem 6llapft meg.

9'

Telepiildskdpi szempontbdl meghatdrozd teriiletekre
vonutkoni egteeli dpfteszeti
ki)vetelmdnvek

e.$

(r)

Az dpriletek, dpftmdnyek tetoszerkezete nem fedhetok 6s
nem fjithat6k fel hull6mpala,
muanyag hulldmlemez 6s trapezlemez,valamint
bitumenes hullamlem ez alkalmazasixal.
(2) A.tetofed6 anyagok kozril a rikft6 szinek (pl. dl6nk
v6r6s, kdk) nem, helyette a foldszinek
alkalmazhat6k.

(3) Lak6dpi.iletek csak magastetovel 6pfthet6k
(4) A lak6telkeket lehatdrol6 keritds kciztertilettel hat6ros
resze tfitdrtkivitehi, maximum 1,g0
m6ter magassiigri
lehet.

(5) A bedpitds telepitds m6dja a kialakult illlapothoz igazodjon.
Kcjtelezoen
telepitdsi m6d nem kenil meghatfroztsra.

alkalmazand,o

(6) Az dptilet szdlessdgdnek, hosszanti mdretdnek,
ar6nyainak megvtiasztksa a
kialakult |llapotfthoz igazodjon. A heterog6n tomegform
fi6s

kcirnyezet

miatt egyedi kcivetelm6nyt

nem 6llapit meg a szabitlyzat.

(7) E rendelet a homlokzatok kialakitilsfraa teleprildsrdsz
heterogdn megjelen6se miatt nem
allapit meg egyedi kcjvetelmdnyt. A kornyezeth ez
valo illeszkedds hatirozza meg az
egyedi
homlokzatkialakit6s m6dj 6t.

(8) A megldvo dpiiletek b6vitdse, ftalakittsa sor6n az
ij epiletrdsznek a meglevo 6prilethez
kell illeszkednie' Kivdve akkor, ha meglevd dptilet is tttalakithsra,
felijit6sra keriil.
1_
Ekkor gysd
ges epite szeti kialakitds s al kell a homlokzatot
kial akitani.
szabiiyzatkozteriileti alakitrisi terv lehat6r olfsfrakrjtelez6
el6ir6st nem
e

(9) A

(10)

A kriltenilet vddett tertiletein
fenntart6sdt biztositani kell

6llapit meg.

a termdszetvddelem 6s trijvddelem elsddle ges,
azdl6hely

(11) A t6jkdpvddelem

drdekdben a t6jkdpvddelmi tenilet cjvezet6ben az
epriletek t6jba
illesztdse drdekdben az elheiyezheto epiii"t.r. megengedetr
legnagyobb
dpitmdnymagass6ga 4,00 m lehet, epitoanyafl<ent
fa epitlanyag alkalmazhato, natir

szinben kivitelezve.
10.

Egdb, dltuldnos teriiretekre vonutkoz| teriireti
kdvetelmdnvek
10.$

ds eg,tecri dpitdszeti

(1)

A belterrileten lak6telkeket lehat6rol6 keritds kozteriilettel
hat6ros
maximum
1,80 mdter magass6gri lehet.

(2)

r6,sze ifithrtkivitehi,

inTri gazdasdgi terrileten
lz.
dpitmdnyek

a kciztertilet fel6 epiteszetiles nem kialakitott homlokzatri
(pl.: nyitott vasv6zas szin, stb.) nem kertilhetnek.
Takar6sukr6l a f6dprilettel, vagy cirokzcild novenyzettel
gondoskodni kell,
11.

Egtes sujdtos berendezdsek, mfitdrgtak erheryezdse
11.S

(1)

A

teleptildskdp szempontj6b6l meghattroz6 tertileten
a felszini hirkcjzldsi saj6tos
dpitmdnyek (antenna tafio atj6tsz6.toiony) treh.tyerhetok
el, kivdve, iu ura telepiilds
J-

teljes ell6t6s6nak biztosit6sa drdek6ben

(2)

A

rrtik.eg.r.

felszini energiaellat6s nyomvonalas dpitmdnyei elheryezdsdre

igazgathsi tenil ete alkalmas.

a

telepiilds teljes

(3) Ahol vezetdkes

megengedett ott fj vezetek foldk6belben vagy
.h619271
megldv6
oszlopsoronvezethetl,
rij oszlopsor csak elliltatianteri.iletek esetdn 6pithst6.
(4) A teleprildskdp szempontiabSl meghatfroz6
tenileten a teleprilds ell6t6s6hoz sziiksdges
kozmti mtit6rgyak (transzformiitor, kapcso16szekrdny,
eloszt6szekr6ny, g6znyom6sszabhlvozo stb') sor6n takartan, koztlrriletb
megjelendssel
helyezendo el.

" tarui"yii;"ffi;.i6

(5) Termdszetvddelemmel 6rintett tenileteken

a) amennyiben mriszakilag lehetsdg es, az energiaell6t6st fcjldk6bellel
kell biztositani.
b) rekl6mhordoz6 berendezdsek nem helyezhet6k el.
c) ktiltdri vildgitris csak biztonsrigi.szempontok (dlet- vagyonvddelem,
te lj

es

en erny o zott, s ikbur6s v iragit6 eszkbzzer lehlts.
1

2.

stb.)

esetdn,

ge s.

Rekldmo k, rekldmhorclozd k

12.$

(r)

Az dpiiletek homlokzatain elhelyezheto cdgdreket, cdg
ds cimtabl1katds rizlet feliratokat
fgy kell kialakitani, hogy azok ,r.ru.r"nlileszkedjelnek a
homlo kzatokmegldv6, vagy
tervezett vizszintes.es fiiggoleges tagolasdhoz, "a
nyil6sz6rok kiosztttsithoz, azok
ritmus6hoz irgy, hogy egyutlesen osszhangban
legyenek az dptilet dpitdszeti

r

eszletkepzd s dver, szinezes ever,

dp itd

szeti han gsriryai vat.

(2) TetSfeltiletre cdgdr nem helyezheto el.
(3) Inform6ci6s vagy m6s cdlf berendezds, amennyiben
rekldmot is tartalm az, azelokertben
nem helyezheto
el,

(4) uzlethelyisdgenkdnt legfeljebb egy mobilt6tla
helyezhet6 el a kcjzteriileten, mely az
maximum 1,5 m6tene 61lhat, a
iyalogosforgalmar nem akad fiyozo

m:t#:*"6t61

(5) onkorm imyzati inform6ci6s t6bla

6s egyedi tfjekoztatd tftblakLztertileten csak
a gyalogos
kozlekeddst nem zavar6 m6don helyezheto el.
13.

Egtdb mlhzaki berenclezdsek

13.$
(1) Kdztertileten L1j kcizmrivezetdket (vizellirtds, szenny-,
6s csapaddkvi z-elvezet6s,
foldgdzvezetdket) csak terepszint alatti elhelyezdssel,
mfg kozdp- ds kisfesziiltsdgti,
valamint klzvilagitasi, t6v- ds egydb hirk6zl6 vezetdkeket
tdrszin alatti,illetve ldgk6beles
form6ban szab ad I dtesiteni.

(2) A tervezett gdznyomis-szabftlyozok az dpriletek
utcai homl okzat1ranem
A berendezds a telkek el6kertj6ben, udvar6n, vagy az epiletal6rendeltebbhelyezhet6ek

el.
homlok zatira

szerelhetoek.

V. Fejezet

Onkormdnyzuti tdmoguttisi ds dszt6nz6 renclszer
14, Helyi vddelemmel drintett ingutlanok tdmogurdsi
renclszere

14.$
E. rendeletben helyi v6delemmel 6rintett
ingatlanok tdmogatdsi rendszere nem kertil
elrendel6sre,

VI. Fejezet
Te lep
1

illds kdp- drv dny es ftd s i

e s zkd

zd k

5. A telep iilds kdp-vddermi tdj 6koztutris ds s
zukruti konzultticid

ls.$
(1) A telepiildskdpi. kcivetelmdnyekrol a foepitesz

apolg6rmester az dpitdssel drintett telken tervezett epitesi -munk6k vegzesehez,
kdrelemre, szakmai
ko nzult6ci
6

t bizto sit.

alkalmaz[sahitnyftban

(2) Szakmaikonzultttci6 azdpit6s

a) telepiildskdp
aa)

ij

megkezddse el6tt legaldbb egyszer kotelezo:

szempon u abdl meghattroz6 tertileten

dpiilet dpitdse

ab) meglev6 dpiiret iltarakitasa. b6vitdse,
ut6lagos h6szigetel6se
ac) megrev6 dpiilet homlokzatszinezdsser j6ro

felqit*sa

ad) utcai keritds dpitdse
ae) uj cdgdr, rekl6mhordoz6 elhelyezds
eseteiben.

b) A telepiildskdp
bd)

ti

szempontj rib6l Sltal6nos besorol6sri teruleteken

lak6dptilet dpitdse

be) meglevo lak6dpril et atalakititsa, b6vitdse
eset6n, ha az eredeti dprilet tomege,
tetoszerkezete, koztertilet feld es6, illetve
az old,alkert iranyab,ankcizteriilet fel6l
l6that6 m6don megv6ltozik.

(3) A teleprildskdpi konzult6ci6 sor6n a flepitesz

- alkarmaz[sahiany1ban apolg'rmester
teleptildskdpi kovetelm6nyek er"lry.rltese m6dj
aira.
(4) Konzultaci6r6l emldkeztet6 kdsziil, melyben
foglaltakat az epitessordn be kell tartani.
(5) A telepiil6skdp-vddermi tajekozLatls 6s szakm
aikonzurtitci6 diimentes.
j avaslatot tesz a

1

-

6. A telep iilfukdpi vdlemdnyezdsi eljdrds

16.$
E

rendeletben telepril6sk6p v6lem6nye z6si
eljaras nem ke*il bevezet6sre.

I

7.

A

telep iilds kdpi bej elentdsi elj drds

17.$
(

1

)

Teleptildskdpi bej erentdsi elj rir6st keil refolytatni

a)

a 31212012. (xL g.) Korm. rendelet l. melldklete
szerinti 6pit6si engeddlyhez nem
kotott dpitdsi tevdkenysdgeket megel6z6en,

b) megldv6 dpitmdnyek rendeltetdsdnek rdszleges
vagy
rendeltet6
s

c)

i

e

gys

d

g szfumfnak me gv iitoztatdsa es Jtdn.

teljes

megv6,ltoztaldsa,

kcizteri.ileten vagy kozhasznilratu mag6nteriileten
inform6ci6s vagy m6s cdhi
b erendez d s e lhe l yez 6 s e, ftarakitfusu,
*. g'i,ilto rtii, ue s etdn.

(2) Amennyiben u:
bekezdds c) pontja szerinti inform6ci6s
vagy m6s c61i
\1)
elhelyez6sdre kdzteruleten
r.ettit sor, a kcjzterr.ilet hasznillatira

berendez6sek
szerzodes
csak a
teleprildskdpi bejelentdsi eljrir6s lefolytat6srit
t ciueioen, a bejelentds tudom6sulvdteldt
igazolils alapjfn, d,s az abLan meghatar'ozott
kikc;idsek figyelembev6tetdvel
trf,f;:ti'u

(3)

A teleptildskdpi bejelentdsi elj6r6s az iigyfdl dltal a polgarmesterhez
.
benyirjtott
bejelentdsre indul'
A bejelenteshe-1 papiralipi dokument6ci6t vagy a dokumen
t1ciot
tartalmazo di gitdl i s adathordo z6t kelt _"it
et.mi.

(4)A dokument6ci6nak - a bejeleit:: jTgy6nak megfeleloen
- a teleprildsfejlesztdsi
koncepci6r6l,
integrrilt teleptildsfejtJLtesi ,truiegiarot ds
a telepuldsrendezdsi
Y
eszkozdkrol, valamint egyes

ieleprildsrenoezeJ- saj6tos jogintezmdnyekr6l
szolo
8') Korm. rendeletben eloirt munkardszeket
kell rartalmaznia.
(5) A tevdkenysdg a b.ejelentds alapj6n a polg6rmester
6ltal kiadott igazolas birtok1ban, az
abban foglalt esetleges t<it<citeset figyeiemievdtelevei
- megkezdf,et6, ha ahhozegydb
hat6srigi engeddly nem szriksdges.
31412012'

(xI'

(6) A polg6rmester fital kiadott rgazolfs
sztntitva:

drvdnyessd

ge az igazol6s kirillit6s6nak datum.tol

a) 6lland6 dpitmdny esetdn vdgleges,
b) legfeljebb 180 napig fenn6l16 dpftmdny esetdn legfeljebbl

4

rekl6mcdlf hirdetmdny ds hirdet6-berendezdse

-

g0 nap,

kivdve cdg6r

-

esetdn legfeljebb 2

d) Qeger' valamint cegtrelzl' 6s cimjelzo_hirdetmdnyek 6s hirdet6-berendez6sei
mrikcjdds befejezdsdnek id6pontja, de legfelj.UU j
Ju,

e)

esetdn a

itbaigazito hirdetmdny esetdn a mrikcjd6s befejezdsdnek
id6pontja, de legf.eljebb 2 dv.
1

8. A telep iildskdpi ki)telezds

18.$
(1) A polgdrmester a
kdrelemre

-teleptildskdpi kovetelm_dnyek teljesitdse drdekdben - hivatalb6l, vagy
kdtelezdst rendelhet el.

- teleprildskdpi

(2) A telepiildskdpi kdtelezds bedpitdsi, heryrehozatari
kotelezettsdg
(3) A polg6rmester.a kotelezesi eljfuisban,az drintett
vddelme drdekdben
rogzit.

(4)

A

-

lehet.

ingatlan tulajdonos6t - a telepiildskep
keritds dpitdsre kcjtelezheti, m?lyet hattrozatban,
emlekeztetoben

polg6rmester a

,hatfurozatban, emldkeztetoben foglaltak
figyelmeztetdst tartalm azo ferszorii6 levelet
kiird. az6rintettnek.

be nem

tar116sa esetdn

(5) Amennyiben a felszolitaffa az elkdvet6 8 napon
belr.il nem rcagii, a Kdpvisel6-testiilet
telepiil6skdpi birs6got
szabhat ki.

(6) A teleprildskdpi

birsrig osszege:

a) Keritds dpitdst 6rint6 mulaszt6s esetdn 50 - 200 000 fbrint,

l0

VII. Fejezet
Zdrd rendelkezdsek
19.$

(1) Erendelet 2015. januar t_j6n l6p hattiyba.
(2) E rendelet hat6lybal6p6sdvel egyiq:i{l9s.
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a) 3.$ (3) bekezddse
b) 6.$ (2) bekezdds t.) pontja
c) 6.$ (3) bekezdds l.) pontja
d) 6.$ (4) bekezdds i.) ponrja
e) 8.$ (4) bekezdds k.) ponda

/)

15.9 (2) bekezd6se

s)

22.5

e)

bekezdds e.) pontja

h) 24.5
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