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A településkép védelméről

-tervezet-

csénye KözséB Önkormányzatá nak Képviselő-testülete a te|epüléskép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a MagyarorszáB helyi önkormányzatairó| szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 13. § (1)

bekezdés 1. pontjában, és a településkép védelméről szóló 2016. évi üXlV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében e|járva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált teIepülésfejlesztésistratégiáról és a teIepülésrendezési eszközökrő|, vaIamint egyes telepü|ésrendezési sajátos jogintézményekről szőló 374/2o12. (Xl. 8.) Korm. rendelet 43lA. § (7) bekezdésébenbiztosított Véleményezésijogkörében eljáró Vas Megyei Kormányhivatal állami főépítész,Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Kulturális Örökség VédelméértFelelős Miniszter és az Őrségi Nemzeti Park lgazgatórendeli el:

sága véleményénekkikérésévela következőket

l. Feiezet

Álrnuruos

RENDEtKEzÉsEK

1, Értelmező rendelkezések

1.§
E rendelet alkalmazásában:

a\ természeti érték:a védelem alatt

á||ó természeti értékekösszefog|aló

megnevezése (országos

Védettségű terület, Egyéb Védettsé8ikate8Óriák é5 területek, Ökológiai hálózat).
b) cégtábla: a cég nevét és székhelyét feltüntető tábla
c) címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, vagy e8yéb adatait feltúntető tábla
d| harsány színezés:oIyan színhasználat, mely során a színezés a környezet színvilágából kirívó, ahhoz képest túlságosan feltűnő

ll. Fejezet

A HELYl ÉRTÉKVÉDEtEM
2,

A helyi védelem célja és feladata

2.§

(1)

Az építettkörnyezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése érdekében,

Csénye Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közi8azgatási terü|etén található, csénye szempontjából kiemelkedő és országos szintű örökségvédelmi védettséggelnem rendelkező építészetiértékeket heIyi védeIem alá helyezi.
(2l A védett értékekmegóvása a településen élő minden polgárnak és működő minden szervezetnek
kötelessége.
(3)

A helyi építészetiértékek védelmének feladata különösen:
a) a védett értékekkörének számbavéteIe és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása és a
közvéleménnyel történő megismertetése;

b) a védett értékekkárosodásának megelőzése, eIhárítása, a károsodás megszüntetésének elősegítése.
3. A helyi védelem

fajtái

3.§
A helyi védelem a jelIegzetes, értékes,illetve hagyományt őrző építészetiarcuIatot, településkaraktert
meghatározó valamely:
a) utcaképre,
b) építményre,építményrész|etrevagy az aIkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati kialakításra,
c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, valamint
d| a b)-c)ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részéreterjed ki.

4. A helyi védelem alá helyezés és a

védelem megszüntetésének szabályai

4.§

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

A helyivédelem a|á helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes vagy jogi személy

-

továbbá jogi személyiséggelnem rendelkező szervezet - az Önkormányzathoz írásban benyújtott
kezdeményezésealapján kerül sor.
A helyi védelem alá helyezésre Vonatkozó kezdeményezésnektartalmazniá kell:
a) a védelemre javasolt értékmegnevezését,egyedi védelem esetén címétvagy helyrajzi számát,

területi védelem esetén a terület lehatárolását,
b) a védendő értékrövid leírását, a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
c) a kezdeményező nevét, megnevezését,lakcímét, székhelyét.
A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnektartalmaznia kell:
a) a Védett értékmegnevezését,egyedi Védelem esetén címét,helyrajzi számát, területi Védelem
esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat részletes indokolását,
c) a kezdeményező nevét, megnevezését,lakcímét, székhelyét,
d) a védettségmegszüntetését megalapozó, 1évnélnem régebbi értékvizsgálatot,
A helyi védelem alá helyezési, vagy megszüntetési eljárásban érintettnek kell tekinteni:
a) a javaslattal érintett földrészlet, in8atlan, ingatlanok tulajdonosait,
b) szobor, képzőművészeti alkotás esetén az élő ismert alkotót, vagy a sze rzői jog jogosu ltját,
c} a kezdeményezőket.
A helyi védelem alá helyezés Vagy annak megszúntetéseiránti eljárás megindításáról
a) írásban értesíteni kell a (4) bekezdésben meghatározott érintetteket,
b) tájékoztatni kell az illetékes építésügyihatóságot és öröks.egvédelmi szervet.

5. Képviselő-testületi döntéssel összefüggő

feladatok

5.§

(1)

A heIyi védettségalá helyezésre, módosítá5ra vagy megszüntetésre irányuló kezdeményezésekről,
javaslatokról, a főépítészbevonásával, a Képviselő-testület dönt,

(2)
(3)
(4)

Ahe|yi védelem alá he|yezésre, vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó - főépítészálta I készi
tett - kezdeményezésről szóló előterjesztésben szerepelnle kell a védelem a|á helyezés eIrendelését vagy megszüntetésétvizsgáló értékvizsgálatnak és az érintettek észrevételeinek.
Az e|készült értékvizsgálat nyilvános dokumentum, azzal kapcsolatosan írásban bárki észrevételt
tehet.
A helyi védeIemmeI kapcsolatos képviselő-testületi döntésrő|
a) írásban értesíteni kel| a 4. § (4) bekezdésben meghatározott érintetteket,
b) tájékoztatni keIl az illetékes építésü8yihatósá8ot és órökségvédelmi szervet.
6.

A helyi értékekkel összefüggő korlátozások, kötelezettségek

6.§

(1)
(2)

A védett értékkarbantartása, á|lapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.
A Védett értékmegfeIe|ő fenntartását és meBőrzését, elsósorban a rendeltetésnek megfelelő hasz-

kell biztositani.
helyi értékekhasználata és fenntartása nem veszélyeztetheti azok építészetiértékeinek megőr-

ná |atta l

(3) A
(4)

zését,
A Védett értékekeredeti külső megje|enését

a) e8észének és rész|eteinek külső 8eometriai formáit, azok rész és befog|aló méreteit,
b) eredeti anyaghatását, építészetidíszítő elemeit egészében és részIeteiben,

c)

ha lsmert, eredeti színhatását, ha nem ismert, a feltételezhetően hasonló színhatását,

d)

az eredeti épü|et tartozékait és felszerelését

az értékvizsgá |attó

l

fúggően, az e rendeletben fogIaltak figyelembe vételéveI kell megőrizni és hely-

reá ||íta ni.

(5)

Ha a Védett értéke8yes részét,részletét korábban az eredetitől eltérő megjelenésűVé alakították
át, az építményegészére vagy |ehatárolható - az átalakított részt is magában foglaló - részegységére kiterjedő fe|újítás során azt

a) az eredeti állapotnak megfelelően, vagy
b) ha az átalakitott rész eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fe| és azt köVet-

(6)

keztetésekke| sem lehet valószínűsíteni, a hom|okzatot a megfelelően megmaradt eredeti e|emeinek, vagy hasonló stílusúépülethomlokzatok, mai kortárs építészetielemekkel kel| átépíteni.
Védett értékfelújítása során az épület új, kortárs építészetielemmel is kiegészíthető, amennyiben
a kiegészítésnem károsítja a Védett értéketés ahhoz új építészetiértéketad.

7. A helyi

védelem alatt álló értékek nyilvántartása

7.§

(1)
(2)

A védett értékekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet, amely nyilvános.

A nyilvántartás naprakész vezetéséről a polgármester, az á|tala megbízott szakember, vagy a főépítész 8ondoskodik.
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8. A védettséggel kapcsolatos támogatás

8.§
(1) A helyi védelem tárgyát képező építészetiörökség, védett értékekfennmaradásának ós értékéhez
méltó felújításának támogatásá ról az Önkormá nyzat - pénzügyi lehetőségei függvényében - az éves

(2)

(3)

(a)
(5)
(6)

költségvetési rendeletében dönt. Ezen támogatás a védett értékeknek a szokásos karbantartási
munkálatokon tú|menő, a Védettséggel összefüggésben felmerülő, a tuIajdonost terhelő munkálatok részbeni fina nszírozásá ra szolgál.
A támogatás i8énybe Vételénekszándékát a tulajdonos írásban jelenti be az Önkormányzat fe|é,
me|yben részIetezi az eIvégezni tervezett munkálatokat. Az Önkormányzat - a döntését követően,
a támogatásról, annak felhasználásáról és az elszámo|ási szabályokról- a kedvezményezettel támogatási szerződést köt.
A helyi védett értékekfelújításával kapcsoIatos esetleges adókedvezmény a vonatkozó adójogszabályok keretei között, az ott meghatározott fe|tételekkeI vehetó igénybe,
A helyi védett értékfelújításának végrehajtását - az esetleges adókedvezmény igénybe vétele céljából - kéreIemre a polgármester igazolja.
A védett értékekfelújításakor az építésimunkák idejére fizetendő közterü|et-haszná|ati dúat külön
kérelemre az Önkormányzat részben, vagy egészben elengedheti.
Az Önkormányzat a telepü|és szépítése,kulturá|is, építetté5 természeti értékeinek megőrzése érdekében Vé8zett tevékenység elismeréseként düat alapít és p|akettet adományoz. Az e|ismerés
adományozásának feltételeit külön önkormányzati rendeIet szabá|yozza.

lll. Fejezet
TELEPÜtÉSKÉPlKÖVETELMÉNYEK
9. A

településképszempontjából me8határozó teíületek megállapítása

9.§
Az Önkormányzat, a településkép szempontjából meghatározó területként, az 1. számú me||ékletben
feltüntetett, a|ábbi területeket jelöli ki:
a) Történelmi (XX. század előtti) beépítésa te|epülésközpontta l
aa} Ady Endre utca
ab) Petőfi Sándor utca
ac) Damjanich lános utca
b) Mikszáth Kálmán utca keleti o|dali beépítés(,,Tizene8y ház")

c)

Füztű

d) Deák Ferenc utca a stációsorral és kápolnával
10. Építményekkialakítására és anyaghasználatára vonatkozó, általános építészetikövetelmények
10. §
(1) Utcafronti kerítés teljes nyersbeton felü|ettel nem építhetó, lábazati anyagaként Való alkalmazása

megengedett.
(2) Főépület tetőfedésére, bitumenes- és egyéb hullámlemez, azbesztpala, alumínium, vagy acél tra-

pézlemez, cserepes lemez és kék színű tetőhéjazat alkalmazása nem megengedett.

(3) Lakóépü|etek, a helyi építészetihaByományoknak

megfele|ően, Vakolt homlokzati megjelenésseI

alakíthatók ki.

11. A településképiszempontból me8határozó területekre vonatkozó általános követelmények
11, §

Kerítéskialakításánál az aIábbiakat keIl figyelembe venni:
a) A telkek utcai határán max. 1,8 méter magasságú |ehet.
b) ÚtcsatIa kozáso kná l, a szabad|átást akadályozó |étesítményeketeIhelyezni, valamint 0,60 m-né|
magasa bb nöVényzetet ültetni tilos,
c) Az épületek homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt rész|eges átalakítással
vagy átfestéssel megbontani nem szabad.
(2)Az épületet az alábbiak alapján kell kialakítani, átalakítani:
a) Az utcai főépü|et tetőformája mindenütt a kia|akulthoz igazodó hagyományos, oromfalas vagy
lekontyolt nyeregtetős lehet.
b) Az egy telken léVő építményektömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket)úgy kell kia|akítani, hogy azok egymással összhangban |egyenek és formai szempontbó| egységes épít(1)

mény-e8yüttes hatását keltsék.
c) A szomszédos épületeknek építménymagasságukkal,tömegformálásukkal és színvilágukkaI illeszkedniük keIl egymáshoz,
d) Az épületek hom|okzati felületeinél vi|ágos, te|ítetlen színek alkalmazása szükséges. A nyílászárók, ereszek, |ábazatok és egyéb építészetielemek színezése ettől eltérhet, de harsány színezés
azokon sem alkaImazható.

e) Gépészeti berendezések közül: t,2 méterné| magasabb fém kéményt,szellőzőí, szélkereket utcafronti hom|okzatra nem lehet eIhelyezni. Napelemet kizáró|ag abban az esetben, ha az épü|et
sajátos tájolásából és beépítésimódjábó| adódóan, egyéb homlokzati oldalra nem tehető. Klímaberendezés kültéri egysége csak építészetielem takarásával helyezhető az utcafronti hom-

f)

Iokzatra.

Épü|ethomlokzaton eIhelyezendő egyedi árnyéko|ó-berendezésnek, a homlokzatfelület tago|ásához, színéhez és nyí|ászáróihoz megjelenésében illeszkednie, azokkal harmonizálnia kell.
g) Meglévő épületek nyí|ászáróinak felújítása, cseréje esetén, a történelmileg kialakult hagyomány
szerinti ajtók-ablakok arányát és számát elsődlegesen meg kell őrizni.

12. §

lakótelkek előtti közterületi sáVokon önkormánYzati hozzájáíulással ültethető nöVényzet, a közművek védőtávolságának betartásával.
(2) A lakóterületek előírt zö|dfelületének minden 100 mz-e után legalább egy, nagy lombkoronájú fa
ültetése szükséBes.
(1) A

12. A településképi szempontból me8határozó, történelmi településrész területére vonatkozó,

egyedi építészetikövetelmények
13. §
A történeti telepü|és területén, ópületeket, az alábbiak betartása mellett lehet kialakítani:

a)

Új épületet közterülettel

vagy a Sza

b)

c)
d)
e)

f)

Való homlokzati kapcsolattal kell építeni,előkert kialakítása nélkü|,

bá lyozá si Tervbe n meghatározott előkert-mérette|, oly módon, hogy az oda telepí-

tett növények ne takarják el a főhomlokzatot.
A magastető meredekségének 40' és 45" között kell lennie.
Az utcafronton áttórt kerítéslétesíthető, |egfe|jebb 50 cm magasságú lábazat felett, fém
illetve léckerítéskészüljön.
Meglévő épületek tornácának beépítésetilos.
Nyílászárók felújításakor, cseréjekor, fa anyagút, de legalább fa mintázatút kelI alkaImazni.
Az utcafronti főépület tetőfedése vörös és barnásárnyaIatú |ehet.

13. A településképiszempontból me8határozó, falusias területekre vonatkozó, egyedi építészeti

követelmények
14. §
A falusias területeken, épületeket, az alábbiak betartása mellett Iehet kiaIakítani:

a) A magastető meredekségének40" és 45' között kell lennie.
b) Új éptiletet etokert nélkü| kell elhelyezni, va8y előkert a szabályozási terv alapján alakítható
ki.

c) A Mikszáth Kálmán utca keleti olda|án

a kialaku|t beépítéshezigazodóan lehet az új épü|etet

kialakítani, meg|évőt bővíteni, átépíteni.Az utcafronti telekhatártó| 5 méter táVolságon belül
a hagyományosan itt álló épületek tömegkialakítását (szélesség,pá rká ny- és gerincmagasság
oromfalas,45" hajlásszögű nyeregtető) keII köVetni. Keresztirányú töme8bőVítés, tetőgerinceme|és csak az 5 méter táVolsá8on túl létesíthető.
d) A Fűztű teIepü|ésrészen meg kell őrizni a műemléki védettségűgazdasági épületek környeze-

tének karakterét.

e) A Deák Ferenc utcai stációsor mögötti épületek tömeBformálása és utcai homlokzata, annak
színezése során tekintette| kell lenni a zarándokhely közvetlen közelségére, az utcaképi egység harmóniájára.

lV. Fejezet
EGYÉB TELEPÜtÉSKÉPlKÖVETELMÉNYEK
14. A felszíni energíaellátási és elektronikus hírközlési, valamint egyéb sajátos építmények,műtár-

gyak elhelyezésének szabályai közterületen

és közterületről

látható in8atlanrészen

15. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Közműlétesítmények (nyomvonalas |étesítmények,elelitromos transzformátor, közvilágítási
kapcsolószekrény, távközlési elosztószekrény, gáznyomás-szabályzó) eIhelyezésénélfigyelemmel kell lenni a faluképi megjelenésre.
Vezetékes elektronikus hírköz|ési hálózat föld a|att vagy meglévő oszlopsoron vezethető, új
oszIop nem létesíthető.
A közép-, a kisfeszü|tségű erőátviteli és közvi|ágítási hálózatokat, illetve a vezetékes elektronikus hírközlési hálózat nyomvonalas létesítményeitföldalatti elheIyezéssel kell kivitelezni.
Gáznyomás-szabályzók csak az előkertbe, az udvarra vagy az épület alárendeltebb homlokzatára helyezhető, utcai homlokzatra nem,

(5)

Kisméretű (maximum 30 cm átmérőjű,50 cm magasságú hengerbe foglalható) mobilhálózati
bázisállomás (mikrocella) meglévő közműoszlopokon az épületek utcai homlokzatán takart
módon he|yezhető el.
(6) Önálló antennatartó szerkezet (torony) és lakóterület között legalább 500 méteres távolságnak
kell lennie,
(7} Homlokzati napelemeket - az építménytelepülésen belüli fekvésébő|, Védettségébőlkövetkező egyedi építészetiköVetelmények betartása melIett - úgy kell elhelyezni, hogy azok igazodjanak az épület nyílásméretéhez,kiosztásához.
(8} Közterülettel határos 5 méteres teIeksávon kívül elhelyezett melléképület teljes tetőfelülete
táblás napeIemmel/napkollektorral lefedhető.
(9) Felszíni csapadékvízelvezetéscéljára új beépítésreszánt terület kialakítása esetén csak zárt
csapadékvíz-elvezető csatorna létesíthetó.
(10} A településképi szempontból meghatározó területeken mielőbb meg kell va |ósítani a nyíltárkos
csapadékvízelvezetészárt csapadékcsatornára történő cseréjét.

v. Fejezet

REKLAMHoRDozóxne ÉsrevÉg MÚszAKl BERENDEzÉsEKRE VoNATKozó TELEPütÉsKÉPl KöVETEtMÉNYEK
15. Reklámhoídozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények
16. §

(1)

(2)

Az épúletek homlokzatain elhelyezhető cégéreket,cégtáblákat és cé8feliratokat úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meg|évő, vagy tervezett vízszintesés függőleges ta8olásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy
együttesen összhangban legyenek az épület építészetirészletképzésével,
színezésével,építészeti hangsúlyaival. Ha cégérek és hirdetőtáblák utólagos eIhelyezéséné|ez nem biztosítható,
akkor az utólagos elhelyezés tilos.
TeIepülésképileg meghatározó területen, helyi egyedi Védett épület homlokzatán, az ingatlant használó válIalkozások számára, rendeltetési egységenként vagy üzletenként Iegfeljebb
1db, az adott épülethez megtervezett és elkészített, homlokzati síkra merőleges, a homlokzat nyílásrendjével és építészetitagozataival összehangoIt nagyságú és kialakítású cégérhelyezhető e|.

(3) Tetőfelü|etre cégérnem helyezhető el.
(4) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs

(5)
(5)

vagy más célúberendezés épületdíszítő tagozatot nem takarhat el.
Közterületről látható épületek egy-egy homlokzalának So/*ánál nagyobb felületén nem helyezhetó e| cég- és címtábla, információs berendezés. "
lnformációs berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz:
a) e|őkertben nem helyezhető el,
b) Al-es íVméretet(840x597 mm) meghaladó mérettel nem helyezhető el a településközpont területén, a történelmi település területén és a falusias területeken.

17. §

(1)
(2)

Reklámvilágítással, térvilágítással kápráztatást, Vakítást, ártó fényhatást okozni, és ezá|tal in8atIanhasználatát korlátozni nem szabad. Az épü|etek homIokzatfelületein és tetőzetén csak

áttört és vonalszerű fényfelirat helyezhető el.
Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 |umen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg, fehér színű fényforrások használhatók.

(3) Háromdimenziósreklámtár8yakatelhe|yezninem Iehet.
(4) Közvi|ágítási berendezésen, hírköz|ési oszlopon reklám célúfelület
(5)
(6)

(7)

nem helyezhető e|. Egyéb
közműberendezésen legfeljebb 2 darab, Al-es méretet me8 nem haladó méretű helyezhető
el a beépítésrenem szánt területeken.
Üz|ethelyiségenként legfeljebb egy mobiltábla he|yezhető eI a közterü|eten, mely az üzletkirakatátóI maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforga Imat nem akadályozó módon.
A helyi területi és egyedi védelemme| érintett épületek közterületi homlokzati Vonala előtt
utcabútoron reklámhordozót elhelyezni nem lehet.
Molinó kizárólag építkezésVédőhálójára tehető ki, illetve időszakos rendezvény népszerűsítésére,szabadtéri, időszaki kiá|lítás prezentálására használható.

Vl. Fejezet
ESZKÖZÖK
TELEPÜtÉSKÉPÉRVÉNYESÍTÉSl
16. Szakmai konzultáció
18, §

(1) A szakmai konzu|tációt a po|gármester, vagy az általa me8bízott főépítészfo|Watja le

a ter-

vezés kezdeti, vaBY az azt megelőző szakaszában, amennyiben nincs tervezés úgy a kivitelezést megelőzően.
(2) A szakmai konzu|táció során a polgármester vagy az általa megbízott főépítészjavasIatot temódjára.
het a telepü|ésképi követeImények érVényesítésének
(3) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben foglaltak a teIepülésképiés kötelezési

(4)
(5)

eljárás során a feIeket köti.
Az emlékeztetőt a polgármester aláírva az ügyfé|nek és a tervezőnek 15 napon belül postai
úton, vagy elektronikus üzenetben megküldi.
Amennyiben a polgármester Vagy az általa megbízott főépítészszükségesnek tartja a szakmai
konzultáció megismétlését,akkor arra az emlékeztetőben javaslatot tehet, ebben az esetben
az építtető és a tervező új szakmai konzultációt kezdeményez.

(6) Az építtetőköteIes szakmai konzultációt kérni Csénye polgármesterétől
a) műemléki_, illetve természeti véde|em alatt á||ó területeken megvalósuló építkezések
megkezdését,
b) lakóépület építésénekegyszerű bejeIentésévelmegvalósuló beruházások egyszerű bejelentését,
c) he|yi védett épületek külső fe|újítási, helyreállítási, bőVítési Vagy bontási munkálatainak,
továbbá a védett építményjellegét, megjelenésétbármilyen módon érintő munkák megkezdését
megelőzően, Csénye teljes közigazgatási területén.
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17. Településképi bejelentési eljárás
19. §

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

(1) Az építésü8yiés építés-felügyeletihatósági eljárásokról

és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásró| szóló 372/2O72. (XI. 8.) Korm.rendelet 1. számú mellékletében felsorolt, építésiengedé|y nélkül végezhető építésimunkák közül:
a) meglévő építményekrendeltetésének - részleges vagy teljes - megváltoztatása esetén,
va|amint az önálló rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben az új rendeltetés szerinti terü letha sz ná lat
aa) a korábbi rendeltetéshez képest jelentősen megvá|toztatja az in8atlanon belü|i gépkocsi-forBalmat,
ab) többlet-parko|óheIyek kialakítását teszi szükségessé,
ac) érintia közterület kialakítá5át, a közterü|eten léVő be ren d ezéseket Vagy nöVényzetet,
ad) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyaIogos, kerékpáros forgalmát.
b) megfelelőség-igazo|ássa| - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében te|jesítménynyilatkozatta| - rendeIkező építményszerkezetűés legalább 30 napig fennál|ó
ba) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatVányos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szoIgáló építmény,
bb) kiállítási Va8y eIsősegé|yt nyújtó építmény,
bc) levegőveI felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
bd) ideiglenes fedett lovarda,
be) legfe|jebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - á|lvány jellegű építményépítése,

(2)

c)

rek|ámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében.
A teIepüléskép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásá ról szóló 7o4/2o77. (lV, 28.) Korm.rendelet szerep|ő általános településképi

követelmények tekintetében a reklámok és rek|ámhordozók elhe|yezésénél,az a|ábbi esetekben:

a) településképet meghatározó területek az építményekhomlokzatára, tetőfelületére, az
építésitelek kerítésére,kerítéska pujára vagy támfa |ára rögzített 1 m' területet meghaladó
rek|ámtá bla, kirakat elhelyezése esetén;
b) a helyi védett területen az építményekhomlokzatára, tetőfelületére, az építésitelek e|őkerti kerítésére,kerítés kapujára vagy támfalára rögzített, az építésitelek e|őkertjében
álló cégjelzés, rek|ám- és hirdető berendezés elheIyezése,
c) helyi védett értékencégér,üz|etfelirat elhelyezése esetén.

18. Településképi kötelezések

20. §

Településképi köVetelmény megszegésének minősüI a bejelentési kötelezettség

a) elmu|asztása,
b) a bejelentési eljárás alapján lefolytatott eljárásban hozott döntéstől eltérő Végrehajtása,
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21. §
(1)

Ha az ingatlan tulajdonosa a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket megsértette, az önkormányzat polgármestere felhívja az ingatlantulajdonos figyeImét a
jogszabálysértésre, és végzésbenmegfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszünte-

tésére.

l2l

Az (1) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén, az önkormányzat polgármestere településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósá8i döntéssel - a településképi
köVetelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény,építményrész
fe|újítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi, egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmibírság megfizetéséreis kötelezi.

(3)

Az önkormányzat képviselő-testúlete a településképi köVetelmények hatósági döntésben
megállapított határidőre történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben

(4)

A bírság a jogsértó állapot előírt határidőn belüli megszüntetésének elmulasztása miatt ismételten is kiszabható.
Az (1) - (2) bekezdés szerinti településkép-védelmi bírság kiszabása során a polgármester,

maximum 1.000.000,- forintig terjedő településkép-Védelmibírság kiszabását rendelheti el.

(5)

illetve a képviselő-testület mérleBeli a jogsértő magatartás súlyát, különösen a jogsértések
számát és a településkép Védelméhezfűződő érdek sérelmének mértékét,a jogsértésismételtségét,időtartamát, a jogsértésselelért előny mértékét.
(6) Az (1) - (2) bekezdés szerinti közigazgatási bírság me8fizetése nem mentesíti a kötelezettet
a jogsértő állapot meBszüntetésének kötelezettsége alól.
(7\ Az Önkormányzat a településkép-védelmi bírság címen befolyó összeget elkülönített alapba
helyezi, amit a telepúlésképVédelmét, javítását célzó támogatásokra fordít.

ul. áRó

RENDELKEzÉsEK

19. Hatályba léptető rendelkezések
22, §
(1) E rendelet

napján lép hatályba.
(2l Hatályát Veszti csénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének,alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilaImáról
és a településképibejelentési eljárásról szólő7/2oL8. (1.19.) önkormányzati rendelete.

uchné Király Zsuzsanna

Pál Tibor

Ra

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve:
Csénye, ............,,,,
Rauchné Király Zsuzsa nna
jegyző

11
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melléklet a ..,/ZOL9. |.../...\ önkormányzati rendeIethez
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