Arka Kozsegi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
9/2017.(X.12.) onkormanyzati rendelete
a telepuleskep vedelmerol

Arka Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete a telepiileskep vedelmerol szolo 2016. evi LXXIV.
torveny 12. § (2) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes a)
pontjaban es a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 201 1 evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes
1. pontjaban foglalt feladatkoreben eljarva, a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Allami
Foepitesze; Aggteleki Nemzeti Park IgazgatoSag; a kulturalis orokseg vedelmeert felelos miniszter; a
Nemzeti Media- es Hirkozlesi Hatosag, valamint a telepiilesfejlesztessel, telepiilesrendezessel es telepiileskep
vedelemmel osszefuggo partnersegi egyeztetes szabalyairol szolo 3/2017.(IV.06.) onkormanyzati rendelet
szerinti partnerek velemenyenek kikeresevel a kovetkezoket rendeli el:
I. Fejezet
Bevezeto rendelkezesek
1. A rendelet celja

A rendelet celja Arka epiteszeti, telepiileskepi, illetve termeszeti ertekeinek vedelme es igenyes alakitasa
erdekeben, a telepiiles torteneti multjat, epiteszeti kulturajat es polgarainak onbecsiileset, identitasat elosegito
epiiletek, epiiletreszek, epitmenyek, illetve az azok altal letrehozott utcak, terek, szobrok egeszben vagy
reszben torteno megorzese, minosegi fejlesztese a j5vo nemzedekek szamara. a varosepiteszeti illeszkedessel
es a telepiilesfejlesztesi celokkal osszefuggo kovetelmenyek ervenyesitese. Az epitett kornyezet esztetikus
kialakitasa, telepiileskepenek tarsadalmi bevonas es konszenzus altal torteno vedelme es alakitasa
a)

a helyi epiteszeti orokseg teriileti es egyedi vedelem (a tovabbiakban: helyi vedelem)
meghatarozasaval, a vedette nyilvanitas es a vedelem megsziintetes szabalyozasaval,

b)

telepiileskepi szempontbol meghatarozo teriiletek meghatarozasaval,

c)

telepiileskepi kovetelmenyek meghatarozasaval,

d)

telepiileskep-ervenyesitesi eszkozok szabalyozasaval.

2. A helyi vedelem celja

2.§
(1) A telepiiles telepiileskepe es tortenelme szempontjabol meghatarozo, hagyomanyt orzo, a kozossegek
munkajat es kulturajat tukrozo, sajatos megjelenesu epiteszeti orokseg kiemelkedo, telepiileskepet
meghatarozo erteku elemeinek vedelme, a jellegzetes karakterenek a jovo nemzedekek szamara torteno
megovasa.
(2) A helyi vedelem alatt allo epiteszeti orokseg a nemzeti kozos kulturalis kincs resze, ezert fenntartasa,
vedelmevel osszhangban levo hasznalata es bemutatasa kozerdek.
(3) Tilos a helyi vedett epiteszeti orokseg elemeinek veszelyeztetese, megrongalasa, megsemmisitese.

3. A telepuleskepi szempontbol meghatarozo teriiletek megallapitasainak celja
3.§

A telepuleskep szempontjabol meghatarozo teriiletek megallapitasanak celja a telepuleskephez illeszkedo
telepuleskepi kovetelmenyek megallapitasaval a jellegzetes, ertekes, helyi hagyomanyt orzo epiteszeti
arculat megorzese, a telepuleskep kedvezo alakitasa:

a)

az epitesi tevekenyseggel erintett epitmenyekre ide ertve a sajatos epitmenyfajtakra is,

b)

a helyi egyedi epiteszeti orokseg vedelmere, vedette nyilvanitasara, a vedettseg megsziintetesere,

c)

a reklamok es reklamhordozok, cegerek es egyeb miiszaki berendezesek elhelyezesere,
alkalmazasara, illetve tilalmara vonatkozoan.
4. Ertelmezo rendelkezesek

4-§
E rendelet alkalmazasaban:
1. Cegtdbla: kereskedelmi-, szolgaltato-, vagy vendeglato letesitmeny (helyiseg, helyisegegyiittes) nevet es
az ott folytatott tevekenyseget a bejaratnal feltiinteto tabla, illetve felirat;
2.

Cimtdbla: az intezmeny vagy vallalkozas nevet, esetleg egyeb adatait feltiinteto tabla, nevtabla;

3. Helyi vedett ertek: helyi teriileti vedelemmel erintett es egyedi vedett epitmenyek, epitmenyreszletek,
taj- es kertepiteszeti alkotasok, egyedi tajertekek, novenyek, szobrok, kepzomiiveszeti alkotasok es
utcabutorok osszessege;
4. Hirdetoberendezes, minden olyan reklam-, informacios- es hirdeto-, valamint reklamhordozasra
alkalmas berendezes; melynek feliileten nem a telepiileskep vedelmerol szolo torveny 11/F. § 3. pontja
szerint meghatarozott reklam van;
5. Pasztellszinek: kis telitettsegu szinek, melyek kozott keriilni kell a mesterseges arnyalatokat, leginkabb a
neonszineket es elonyben kell reszesiteni a meleg arnyalatokat, mint a bezs, narancs, sarga, barna, voros
arnyalatai;
6. Uzletfelirat: Kereskedelmi-, szolgaltato- vagy vendeglato, egy vagy tobb egyseget magaba foglalo
epitmenyen, a benne folyo tevekenyseget hirdeto feliratot hordozo berendezes, melynek hossza legfeljebb 1,2
- 2,0 m kozotti, magassaga 60 cm, vastagsaga 10 cm lehet.
II. Fejezet
A helyi vedelem
5. A helyi vedelem feladata

5.§
(1) A helyi vedelem feladata a helyi vedelmet igenylo epiteszeti orokseg
a)

meghatarozasa, dokumentalasa,

b)

vedette nyilvanitasa, nyilvantartasa,

c)

megorzese, megoriztetese.

(2) A vedelem alatt allo epiteszeti orokseg karosodasanak megelozese, illetve a karosodas csokkentesenek
vagy megsziintetesenek elosegitese.

6. A helyi vedelem ala helyezes es a vedelem megszunesenek szabalyai

6.§
(1) A helyi vedettseg ala helyezest vagy megsziintetest barmely termeszetes vagy jogi szemely, jogi
szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet kezdemenyezheti Arka Nagykozseg Onkormanyzata
Polgarmesterenel.
(2) A vedelemre vonatkozo kezdemenyezesnek tartalmaznia kell:

a)

a vedendo ertek megnevezeset, teriileti javaslat eseten egyertelmu koriilhatarolasat,

b)

azonosito adatokat (terulethatar, utca, hazszam, helyrajzi szam, epiilet-, vagy telekresz, emelet,
ajto),

c)

a kezdemenyezes indoklasat,

d)

fotodokumentaciot a vedendo ertekrol es kornyezeterol,

e)

ertekvizsgalatot,

f)

megsziintetesre vonatkozo kerelem eseten az a), b), d) munkareszeket, valamint reszletes indoklast.

(3) A jegyzo a vedelemre vonatkozo kezdemenyezest elokesziti dontesre a Kepviselo-testiilet szamara.
(4) A vedelem megszunik, ha
a)

a helyi vedett ertek helyrehozhatatlanul megsemmisiil,

b)

a helyi vedett ertek miiemleki vedettseget kap, vagy

c)

ha a Kepviselo-testiilet a helyi vedelmet megsziinteti.

(5) A helyi vedette nyilvanitasrol, annak modositasarol, vagy megszunteteserol ertesiteni kell az erintett
ingatlan tulajdonosat.
(6) A helyi vedettsegre vonatkozo kerelmekrol, modositasrol vagy megsziintetesre iranyulo javaslatokrol a
Kepviselo-testiilet evente egy alkalommal dont, kiveve rendkivuli esetben, ha a vedendo ertek miiszaki
allapota vagy egyeb, az ertek megmaradasat befolyasolo tenyezo ezt indokolja.

7. Vedett ertekek nyilvantartasa

v.§
(1) A helyi vedettsegrol nyilvantartast kell vezetni, mely nyilvanos, abba barki betekinthet.
(2) A nyilvantartas tartalmazza
a)

a vedett ertek megnevezeset,

b)

a vedelem szakszerii, rovid indoklasat,

c)

fotodokumentaciot,

d)

a vedettsegi kategoriat (egyedi epiteszeti, teriileti),

e)

a helyrajzi szamo(ka)t.

(3) Egyedi vedettseg eseten a (2) bekezdesben felsoroltakon tiil tartalmaznia kell
a)

helyszinrajzot,

b)

a vedett ertek rendelteteset es hasznalatanak modjat.

(4) Teriilet vedettseg eseten a (2) bekezdesben felsoroltakon tiil tartalmaznia kell a vedett teriilet hatarat
egyertelmuen rogzito helyszinrajzot.
8. Testuleti dontessel osszefiiggo feladatok

8.§
(1) A kezdemenyezes alapjan indulo eljaras soran a dontes-elokeszites a megbizott telepiilesi foepitesz,
annak hianyaban a polgarmester feladata.
(2) A helyi vedelem ala helyezes kezdemenyezesehez kapcsolodo elokesziteshez be kell szerezni az
erintett ingatlan-tulajdonosok egyiittes allaspontjat.
(3) A helyi vedettseg ala helyezesi, illetve annak megsziintetesere iranyulo eljaras meginditasarol a

tulajdonosokat ertesiteni kell
a)

az egyedi ertekre vonatkozo kezdemenyezes eseten irasban,

b)

nem egyedi ertek eseten az onkormanyzat hirdetotablajan valo kifuggesztessel.

(4) A helyi vedettseg ala helyezesi, illetve annak megszuntetesere iranyulo eljaras dokumentumait a dontes
elott legalabb 15 nappal a polgarmesteri hivatalban mindenki szamara hozzaferhetove kell tenni.
(5) A helyi vedettseg elrendeleset vagy megszunteteset az ingatlan nyilvantartasba be kell jegyeztetni.
(6) Az ingatlan-nyilvantartasi bejegyzesrol ajegyzo gondoskodik.

9. A helyi teriileti vedelem meghatarozasa

9.§
E rendelet a telepiiles kozigazgatasi teriileten nem allapit meg helyi teriileti vedelmet.

10. A helyi egyedi vedelem meghatarozasa

10. §
A helyi egyedi vedett epitmenyek listajat a 2. melleklet tartalmazza.
11. Az egyedi vedelemhez kapcsolodo tulajdonosi kotelezettsegek

11.§
(1) A vedett ertekek jo karbantartasa, allapotuk megovasa, a tulajdonos kotelessege.
(2) A helyi vedett ertekek fennmaradasanak, megorzesenek modja elsodlegesen a rendeltetesnek megfelelo
hasznalat.
(3) A helyi vedett epitmenyek rendeltetesszeru hasznalatarol, valamint sziiksegesse valo felujitasarol
annak tulajdonosa koteles folyamatosan gondoskodni. Ennek koltsegei a tulajdonost terhelik.
(4) Amennyiben a rendeltetestol eltero hasznalat a vedett ertek allaganak romlasahoz vagy
megsemmisulesehez vezetne, ugy a polgarmester telepiileskepi kotelezes formajaban a rendeltetes szerinti
hasznalatra, tovabba az epitmeny, epitmenyresz felujitasara, atalakitasara vagy elbontasara kotelezheti a
tulajdonost.

III. Fejezet
A telepiileskepi szempontbol meghatarozo teriiletek
12. A telepiileskepi szempontbol meghatarozo teriiletek megallapitasa
12. §

A telepiilesszerkezet, telepiileskarakter, tajkepi elem es egyeb helyi adottsag alapjan a telepuleskepi
szempontbol meghatarozo teriiletek az 1. mellekletben lehatarolt
a)

falusias es udiilohazas teruletek,

b)

lakoteriileti, meg beepitetlen teruletek,

c)

regeszeti teruletek,

d)

termeszetvedelmi szempontbol meghatarozo teruletek.

IV. Fejezet
A telepiileskepi kovetelmenyek

13. Epitmenyek anyaghasznalatara vonatkozo altalanos epiteszeti kovetelmenyek

13. §
Uj epitmenyek epitese, meglevo epiiletek hejazatanak felujitasa, csereje soran nem megengedett bitumenes
hullamlemez, miianyag es fern hullamlemez, trapezlemez alkalmazasa.

14. Telepiileskepi szempontbol meghatarozo teriiletekre vonatkozo teriileti epiteszeti kovetelmenyek
14. §

(1) A beepites telepites modjat a kialakult allapothoz, a kornyezeti adottsagokhoz igazitottan - a helyi
epitesi szabalyzat keretein beliil - kell meghatarozni. Kotelezoen alkalmazando telepitesi mod nem keriil
meghatarozasra.
(2) A jellemzo szintszamot, a kornyezeti adottsagokhoz igazitottan, - a helyi epitesi szabalyzat keretein
beliil kell megallapitani.
(3) Kerti epitmenyek, mutargyak elhelyezesere a szabalyzat kiilon kotelezo eloirast nem allapit meg.
(4) A szabalyzat kozteriileti alakitasi terv lehatarolasara kotelezo eloirast nem allapit meg.

15. A termeszetvedelmi szempontbol meghatarozo teriiletekre vonatkozo teriileti epiteszeti
kovetelmenyek
15. §

(1) Az epiiletek, epitmenyek szabadon allo, illerve majorszerii csoportos epitesi modban helyezendok el.
(2) Az ujonnan kialakitasra keriilo termelo, tarolo es allattarto epiileteket hosszukasan nyujtott tomeggel,
magastetos kialakitassal kell kialakitani. Ettol elterni csak technologiaval igazolt modon es esetben
lehetseges.
(3) Az ipari funkciqju epiiletek eseten az egyszerii formak alkalmazasa fogadhato el, ezen beliil nagy
fesztavu ipari csarnokszerkezet, felnyeregtetos es lapostetos kialakitasii egyedi szerkezet epitheto.
(4) Kerites csak beton labazat nelkiil epitheto.

16. Telepiileskepi szempontbol meghatarozo teriiletekre vonatkozo egyedi epiteszeti kovetelmenyek
16. §

(1) Az epiileteket ellato kozmiivezetekek (gaz, elektromos, telefon, tv kabel) az epiileteken latszo modon
nem vezethetok.
(2) Utolagos redony, rolo csak a nyilaszaroval megegyezo szinben helyezheto el.
(3) A klimaberendezeseket a sziikseges szellozes biztositasaval nem lathatoan kell elhelyezni:
a)

kozteriiletrol nem lathato homlokzaton, eresz alatt,

b)

bejarati eloteto alatt, megfelelo takarassal,

c)

a vonatkozo szabalyok szerint kialakitott tetofelepitmenyben,

d)

falnyilasban, a kornyezetben alkalmazott, fa spalettaval takarva.

(4) Az epitessel erintett telken tervezett epitesi tevekenyseg a telepiileskepbe illesztes biztositasahoz
igazodjon a kornyezeteben levo
a)

tetoidomokhoz, azok formaihoz, az epiiletek fogerinceinek iranyahoz,

b)

kialakult parkanymagassagokhoz,

c)

tetofelepitmenyek jellegehez, aranyaihoz,

d)

homlokzati aranyokhoz, tomegaranyokhoz.

(4) A fasitasra, novenytelepitesre javasolt novenyfajok listajat az 4. melleklet 1. pontja tartalmazza.
(5) A tiltott novenyfajok jegyzeket a 4. melleklet 2. pontja tartalmazza.
17. Falusias es iidiilohazas es lakoteruleti meg, beepitetlen teruletekre vonatkozo egyedi epiteszeti
kovetelmenyek

17. §
(1) Homlokzatok szinezesehez rikito (nem pasztellszinek) hasznalata nem megengedett.
(2) Zold es kek tetoszin nem megengedett.
(3) Nem alkalmazhato fern es eternit jellegii homlokzat burkolat, mazas keramia burkolat, falszeruen
alkalmazott iiveg es femszerkezet.
(4) Epiilet tetohajlasszoge 30°-nal kevesebb nem lehet.

18. A termeszetvedelmi szempontbol meghatarozo teruletekre vonatkozo egyedi epiteszeti
kovetelmenyek

18. §
(1) A majorszerii telepeken a szelvedelem es a taji latvanyvedelem biztositasa erdekeben intenziv fasitas
sziikseges.
(2) Az epiiletek tetofedese, homlokzati burkolo eleme nem kesziilhet tukrozodo feliilettel. Csak matt
szinezesu anyagok alkalmazhatoak.

19. A helyi vedelemben reszesiilo teruletekre es elemekre vonatkozo epiteszeti kovetelmenyek

19. §
E rendelet helyi teruleti vedelem hianyaban helyi teruleti vedelmi kovetelmenyt nem allapit meg.

20. §
E rendelet helyi egyedi vedelem hianyaban helyi egyedi vedelmi kovetelmenyt nem allapit meg.

20. Egyes sajatos epitmenyek, mutargyak elhelyezese

21. §
(1) A teljes telepiiles ellatasat biztosito felszini energiaellatasi es elektronikus hirkozlesi sajatos epitmenyek,

miitargyak elhelyezesere elsosorban a telepiiles belteriilete alkalmas.
(2) A teljes telepiiles ellatasat biztosfto felszini energiaellatasi es elektronikus hirkozlesi sajatos epitmenyek,
miitargyak elhelyezesere nem alkalmasak az orszagos, valamint a helyi vedelem alatt allo teriiletek.

21. Reklamhordozokra vonatkozo telepiileskepi kovetelmenyek
22. §

(1) Cegtablat, hirdetoberendezest a kornyezettel osszhangban, ligy kell elhelyezni, hogy az ne akadalyozza a
kozteriilet mas reszeinek es a szomszedos ingatlanoknak a rendeltetesszerii hasznalatat, ne sertse a
szomszedok jogait es torvenyes erdekeit, ne okozzon kozlekedesi veszelyhelyzetet, es ne akadalyozza a
terfigyelo kamerarendszer miikodeset.
(2) Az epiileteken legfeljebb 2 m2 feliiletii cegtablak, hirdetoberendezesek helyezhetok el. Osszes feluletiik
nem haladhatja meg az erintett homlokzat vagy teto feluletenek a 20 %-at.
(3) A kozteruleteken a hirdeto berendezes, illetoleg a reklam:
a)

magassaga legfeljebb 2,0 meter lehet,

b)

feliilete nem lehet 3,0 m2-nel nagyobb. A feliilet meghatarozasanal az egymastol 3,0 m-nel nem
tavolabb fekvo hirdeto berendezesek egyiittes feluletet kell figyelembe venni.

(4) Cegtabla, hirdetoberendezes csak ligy helyezheto el, hogy a kozuti kozlekedes iirszerelvenyet ne erintse.
Vilagito berendezesek kizarolag a kozlekedesbiztonsagi szabalyok betartasa mellett helyezhetok el.
(5) Uzletenkent legfeljebb 1 db cegtabla, 1 db cimtabla (a ceg-es cimtabla osszevonhato) es 1 db ceger
helyezheto el, kiveve a sarokepiilet esetet, amikor a sarkon elhelyezkedo iizlet eseteben kozteriiletenkent egyegy ceger helyezheto el.
(6) A kozteriileten allo pavilonokon rendeltetesi egysegenkent, egy darab iizletfelirat elhelyezese
megengedett.
a)

b)

Reklam- es hirdetoberendezest elhelyezese nem megengedett
aa)

utpalya teriileten vagy utpalya felett,

ab)

kozuti jelzesen, vagy annak tartoelemen.

Reklam- es hirdetoberendezes elhelyezese nem megengedett a kozossegi kozlekedesi eszkozok
megallojaban letesitett utasvaro pavilonokkal szerkezetileg egybefuggo, valtozo tartalmu hirdetesek
elhelyezesere szolgalo, egy- vagy ketoldalas, altalaban vilagito hirdetoberendezesek kivetelevel
ba)

kijelolt gyalogos atkelohely, ill. utkeresztezodestol 15 m-en beliil,

bb)

kozossegi kozlekedesi eszkozok megallojatol 15 m-en beliil.

(7) Nem megengedett reklam- es hirdetoberendezes elhelyezese emlekmuveken es kozteri miialkotasokon.
(8) Reklamhordozo celjara szolgalo utanfuto kozteriileten nem helyezheto el.
(9) A kihelyezett reklam- es hirdetoberendezesen tartos kivitelben es olvashato meretben fel kell tiintetni a
tulajdonos nevet es szekhelyet vagy cimet. Az adatokban bekovetkezett esetleges valtozasoknak megfeleloen
a feliratot haladektalanul modositani kell.
(10) Onkormanyzati informacios es egyedi tajekoztato tabla kozteriileten csak a gyalogos kozlekedest nem
zavaro modon helyezheto el.
23. §

A telepiiles teriileten a reklamok kozzetetelenek, illetve reklamhordozok, reklamhordozot tarto berendezesek
elhelyezesenek kozterUletekre es maganteriiletekre iranyado orszagos rendelkezesektol az alabbi esetekben el
lehet term:

a)

epitesi reklamhalo kihelyezese, kizarolag epitesi tevekenyseg idotartamara barmely telepiilesi
teriileten megengedett, valamint

b)

evente osszesen 12 naptari het idotartamra a telepiiles szempontjabol jelentos valamely esemenyrol
valo tajekoztatas erdekeben sziikseges reklam, reklamhordozo, reklamhordozot tarto berendezes
kihelyezese barmely telepiilesi teriileten megengedett.

22. Az egyeb muszaki berendezesekre vonatkozo telepiileskepi kovetelmenyek
24. §

(1) Uj nagy-, kozep-, kisfesziiltsegii, valamint kozvilagitasi-, villamosenergia-ellatasi halozatot epiteni,
meglevo halozat rekonstrukciqjat elvegezni beepitesre szant teriileten kizarolag foldkabeles elhelyezessel
lehet.
(2) Vezetekes elektronikus hirkozlesi halozat fold alatt vagy meglevo oszlopsoron vezetheto, uj oszlop
letesitese nem megengedett.
(3) Gepeszeti es kozmu-csatlakozasi berendezesek az epiiletek utcai homlokzatara elokert nelkuli beepites
eseten nem helyezhetok el.
(4) Epiiletre szerelt antennatarto szerkezet telepiileskepet zavaro modon nem helyezheto el.
(5) Onallo antennatarto szerkezet a telepiiles belteriileten nem helyezheto el.
25. §

(1) Magastetos epiilet eseten tablas napelemeket/napkollektorokat a teto lejtesevel parhuzamosan ugy kell
elhelyezni, hogy
a)

azok a teto szelein, gerincen ne logjanak tiil,

b)

vapakat legfeljebb 50 cm-re kozelitsek meg,

c)

szeleik igazodjanak egymashoz, a teto-felepitmenyekhez es a tetosik ablakok osztasrendszerehez,

(2) Laposteto eseten a teto szeleihez igazodoan, attol legalabb 50 cm-t tartva, a teto teljes teriilete lefedheto
(3) Kozteriilettel hataros 5 meteres teleksavon kiviil elhelyezett mellekepulet teljes tetofelulete tablas
napelemmel/napkollektorral lefedheto.
(4) Napelemcserep a teto teljes feliileten alkalmazhato.

V. Fejezet
Telepiileskep-vedelmi tajekoztatas es szakmai konzultacio
23. Rendelkezes a telepiileskep-vedelmi tajekoztatasrol es szakmai konzultaciorol

26. §
(1) A telepiileskep vedelme erdekeben a telepiilesi foepitesz - alkalmazasa hianyaban a polgarmester szakmai konzultaciot es ezen beliil szakmai tajekoztatast (a tovabbiakban: szakmai konzultacio) biztosit
telepuleskepi kovetelmenyekrol.
(2) Szakmai konzultacio kerheto a kovetkezo esetekben:
a)

uj epiilet epitese, meglevo epiilet atalakitasa, bovitese, fejujitasa, korszeriisitese soran, ha az az
epitmeny vonatkozasaban kozteriiletrol lathato modon, a telepiileskep szempontjabol
megvaltoztatja:
aa)

*

a telepitesi modot,
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b)

ab)

a szintszamot vagy az epiilet legmagasabb pontjat,

ac)

a kerti epitmenyeket, mutargyakat,

ad)

az epitmeny anyaghasznalatat,

ae)

az epitmeny homlokzatanak kialakitasat, tomegformalasat,

af)

a kerites kialakitasat,

ag)

a telek zoldfeluletenek kialakitasat.

lij ceger es reklamhordozo elhelyezese eseten.

(3) A szakmai konzultaciorol emlekeztetot kell felvenni.
(4) A szakmai konzultacio emlekeztetqjet a telepiileskepi eljarasok dokumentaciqjahoz kell csatolni.
(5) A szakmai konzultacio dij es illetekmentes.
VI. Fejezet
Telepiileskepi velemenyezesi eljaras
24. Rendelkezes a telepiileskepi velemenyezesi eljarasrol
27. §

E rendelet a telepiiles kozigazgatasi teriileten nem allapit meg telepiileskepi velemenyezesi eljarasra
vonatkozo szabalyokat.
VII. Fejezet
Telepiileskepi bejelentesi eljaras
25. A telepiileskepi bejelentesi eljarassal erintett epitmenyek, reklamhordozok, rendeltetesvaltozasok kore

28. §
(1) A polgarmester telepiileskepi bejelentesi eljarast folytat le reklamok es reklamhordozok elhelyezesevel
kapcsolatosan.
(2) Telepiileskepi bejelentesi eljarast kell lefolytatni a telepiileskep vedelmerol szolo torveny reklamok
kozzetetelevel kapcsolatos rendelkezeseinek vegrehajtasarol a reklam-elhelyezesi kormanyrendeletben
szereplo altalanos telepuleskepi kovetelmenyek tekinteteben a reklamok es reklamhordozok elhelyezesenel,
valamint reklam- es hirdeto-berendezesek koziil kozteriileten vagy kozhasznalatra nyitva allo maganteriileten
reklam- es hirdeto berendezes elhelyezese eseteben.
26. Telepuleskepi bejelentesi eljaras reszletes szabalyai

29. §
(1) A telepuleskepi bejelentesi eljaras az iigyfel altal a polgarmesterhez benyujtott bejelentesre indul, a
bejelentesi kerelem nyomtatvany jelen rendelet 3. melleklete. A bejelenteshez papir alapii dokumentaciot
vagy a dokumentaciot tartalmazo digitalis adathordozot kell mellekelni.
(2) A dokumentacio tartalmat a jegyzo ellenorzi. Amennyiben a benyujtott dokumentacio nem felel meg az
(1) bekezdesben meghatarozott tartalmi kovetelmenyeknek, a polgarmester a tervezett tevekenyseget
megtiltja.
(3) Amennyiben a benyujtott dokumentacio hianytalan, a polgarmester feltetellel vagy anelkiil tudomasul
veszi a bejelentest, illetve megtiltja, ha a nem felel meg a meghatarozott kovetelmenyeknek, vagy nem
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illeszkedik a telepiileskepbe.
(4) A polgarmester a donteset hatosagi hatarozatban hozza meg.
(5) A polgarmester hatosagi hatarozatat - amennyiben telepulesi foepiteszt foglalkoztat a telepiiles - a
telepulesi foepitesz szakmai velemenyere alapozza.
(6) Amennyiben a telepuleskepi bejelentesi eljaras lefolytatasahoz kotott tevekenyseg kozteriilethasznalati
hozzajarulashoz is kotott, a kozteriilet-hasznalati hozzajarulas kiadasara csak a telepiileskepi bejelentesi
eljaras lefolytatasat kovetoen, a megengedo hatarozat birtokaban es az abban meghatarozott kikotesek
figyelembevetelevel keriilhet sor.
30. §

(1) A telepiileskepi bejelentesi kotelezettseg teljesiteset es a bejelentett tevekenyseg folytatasat a
polgarmester ellenorzi.
(2) Amennyiben a bejelentes elmulasztasat vagy eltero vegrehajtast tapasztal, akkor a kotelezesi eljarast
lefolytatja.
(3) A telepiileskepi bejelentesi eljaras dij es illetekmentes.

VIII. Fejezet
Telepiileskepi kotelezes
27. A telepiileskepi kotelezesi eljaras
31.§
(1) A telepiileskepi kovetelmenyek teljesitese erdekeben a polgarmester telepiileskepi kotelezesi eljarast
folytathat le.
(2) A telepiileskepi kotelezesi eljaras hivatalbol, vagy kerelemre indul, es az alabbi eseteket vizsgalja:
a)

epitesi engedelyhez nem kotott epitesi tevekenysegek es e tevekenysegek eredmenyekent letrejott
epitmenyek, tovabba epitmenyek rendeltetesenek modositasa eseteben a telepiileskepi szempontok
ervenyesitese erdekeben
aa) ha az epitmeny vagy komyezete nem felel meg a telepiileskep vedelmi rendelet eloirasainak,
ab) az epitmeny vagy kornyezete muszakilag, esztetikailag nem megfelelo, homlokzati elemei
hianyosak, toredezettek, szinezese lekopott,
ac) az epitmeny vagy kornyezetenek megjelenese a telepiileskepet kirivo modon rontja,
ad) az epitmenyt vagy kornyezetet nem a szabalyoknak megfeleloen vagy a telepiileskepet kirivoan
ronto modon hasznaljak.

b)

a telepiileskepi bejelentesi eljaras hatalya ala tartozo esetekben
ba) a telepuleskepi bejelentesi eljaras lefolytatasanak elmulasztasa eseten,
bb) a telepuleskepi bejelentesi eljaras soran hozott dontesben foglaltak megszegese eseten.

c)

a telepiileskepet ronto feliratok, cegerek megsziintetese, atalakitasa erdekeben,

d)

a telepiileskep vedelme erdekeben az e rendeletben meghatarozott telepuleskepi kovetelmenyek
megszegese eseten.

(3) A kotelezes a telepuleskepi kovetelmenyek teljesiilese erdekeben az ingatlan tulajdonosat, az epitmeny,
reklam, reklamhordozo es egyeb muszaki berendezes
a)

felujitasara,
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b)

atalakitasara, vagy

c)

elbontasara

kotelezheti.
(4) Az eljarasra a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL.
torveny rendelkezesei az iranyadok.

28. A telepiileskepi birsag kiszabasanak esetkorei es merteke

32. §
(1) A kotelezett ha nem tesz eleget a telepiileskepi kotelezesben foglalt kotelezettsegeknek, egyszeri
felszolitas utan telepiileskepi birsaggal sujthato, mely tobbszor is kivetheto, amennyiben a jogszeriitlen
allapot fennmarad.
(2) A telepiileskepi birsag
a)

felso hatara 1 000 000 forint,

b)

also hatara 10 000 forint.

(3) A telepiileskepi birsag kiszabasanal az alabbi szempontokat kell merlegelni
a)

a jogsertessel okozott hatranyt, ideertve a hatrany megelozesevel, elharitasaval, helyreallitasaval
kapcsolatban felmeriilt koltsegeket, illetve a jogsertessel elert elony merteket,

b)

a jogsertessel okozott hatrany visszafordithatosagat,

c)

a jogsertessel erintettek korenek nagysagat,

d)

a jogserto allapot idotartamat,

e)

a jogserto magatartas ismetlodeset es gyakorisagat,

f)

a jogsertest elkoveto eljarast segfto, egyuttmukodo magatartasat, valamint

g)

a jogsertest elkoveto gazdasagi sulyat.

29. A telepiileskepi birsag kiszabasanak es behajtasanak modja

33. §
(1) A telepiileskepi birsagot a polgarmester hatarozatban allapitja meg
(2) Az erintettet a telepiileskepi birsagrol hozott hatarozatrol tertivevenyes level utjan ertesiteni kell.
(3) A telepiileskepi birsagrol hozott hatarozattal szemben a kezhezveteltol szamitott 15 napon belul
fellebbezes nyujthato Arka Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testijletehez. A Kepviselo-testiilet donteset a
soron kovetkezo rendes iilesen hozza meg.
(4) A telepiileskepi birsag megfizetesenek modja:
a)

kozvetleniil az Onkormanyzat erre a celra szolgalo bankszamlajara torteno befizetessel.

b)

az a) pontban szereplo megfizetesi mod elmaradasa eseten - a 2011. evi CXCV. torveny 42.§ (3)
bekezdese ertelmeben - a meg nem fizetett birsag koztartozasnak minosul, es adok modjara kell
behajtani.
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IX. Fejezet
Zaro rendelkezesek
30. Hatalybalepes
34. §

Jelen rendelet a kihirdetes napjat koveto napon lep hatalyba es rendelkezeseit az ezt kovetoen indult
eljarasokban kell alkalmazni.

Arka, 2017. oktober 12.

,

Kover Janog
jegyzo

VarkolyFerenc
polgarmester

Zaradek:
A rendelet 2017. oktober 12. napjan kihirdetesre keriilt.
Arka, 2017. oktober 12.
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1. szamu melleklet a 9/2017.(X.12.) onkormanyzati rendelethez
Telepiileskepi szempontbol meghatarozo teruletek lehatarolasa
) \

i Jelmagyarazat
: ^^

^B Falusias es udiilohazas teruletek
I I Lakoteruleti, meg beepftetlen teruletek
i-::i Regeszeti teruletek
Termeszetvedelmi szempontbol meghatarozo teruletek

1. abra: Telepiileskepi szempontbol meghatarozo teruletek a telepiiles kozigazgatasi teriileten

I Falusias es udulohazas teruletek
I Lakoteruleti, meg beepftetlen teruletek
!.!::! Regeszeti teruletek
Termeszetvedelmi szempontbol
meghatarozo teruletek

:

2. abra: Telepiileskepi szempontbol meghatarozo teruletek a telepiiles belteriileten
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2. melleklet a 9/2017.(X.12.) onkormanyzati rendelethez
A telepiiles helyi vedelem alatt allo epiteszeti oroksegeinek jegyzeke
1. Helyi egyedi vedelem alatt allo ingatlanok
Utca, hazszam
Hunyadi u. 47.
Hunyadi u. 60.

Megnevez£s
romai katolikus templom
reformatus templom
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Helyrajzi szam
89
1

3. szamu melleklet a 9/2017.(X.12.) onkormanyzati rendelethez
BEJELENTES
Telepiileskepi bejelentesi eljarashoz
Alulirott

(nev) telepijleskepi bejelentest tesz a kovetkezok szerint:

A bejelento adatai:
neve:
cime/szekhelye:

(ir.szam)

(telepules)
(utca)

(hsz.)

(em/aj)

A bejelento elerhetosegei (megadasa nem kotelezo):
e-mail cfme:
telefonszama:
A bejelentessel erintett ingatlan adatai:
cime:

(ir.szam)

(telepules)
(utca)

(hsz.)

(em/aj)

helyrajzi szama:
A reklamok, ill. reklamhordozok megjelolese (leirasa):

A reklamok, ill. reklamhordozok elhelyezesenek tervezett idotartama:

Mellekletek:
a) A reklamok, ill. reklamhordozok elhelyezesenek abrazolasa,
b) egyeb:

Kelt:

,20
alairas
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4. szamu melleklet a 9/2017.(X.12.) onkormanyzati rendelethez
Fasitasra, novenytelepltesre javasolt es tiltott novenyfajok jegyzeke
1. Fasitasra, novenytelepltesre javasolt oshonos novenyek jegyzeke
1.1 Lombos fafajok
tudomanyos (latin) elnevezes
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer tataricum
Alnus glutinosa (allergen)
Alnus incana
Betula pendula (allergen)
Betula pubescens
Carpinus betulus
Cerasus avium (Primus avium)
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb)
Fagus sylvatica
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Juglans regia
Malus sylvestris
Padus avium
Populus alba *
Populus canescens *
Populus nigra *
Populus tremula
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus petraea (Q. sessiliflora)
Quercus pubescens
Quercus robur (Q. pedunculata)
Salix alba (allergen)
Salix fragilis
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Tilia cordata (T. parviflora)
Tilia platyphyllos (T. grandifolia)
Ulmus glabra (U. montana, U. scabra)
Ulmus laevis
Ulmus minor (Ulmus campestris)

magyar elnevezes
mezei juhar
korai juhar
hegyi juhar, javorfa
tatar juhar, feketegyiiru juhar
enyves eger, mezgas eger, berekfa
hamvas eger
kozonseges nyir, bibircses nyir
szoros nyir, pelyhes nyir
kozonseges gyertyan
vadcseresznye, madarcseresznye
sarjmeggy, torok meggy
kozonseges biikk
magyar koris
magas koris
viragos koris, mannakoris
kozonseges dio
vadalma
zelnicemeggy, majusfa
feher nyar, eziist nyar
sziirke nyar
fekete nyar, topolyafa, csomoros nyar
rezgo nyar
vadkorte, vackor
csertolgy, cserfa
kocsanytalan tolgy
molyhos tolgy
kocsanyos tolgy, mocsartolgy
feher fiiz, eziist fuz
torekeny fiiz, csorege fuz
lisztes berkenye
madarberkenye
hazi berkenye, fojtoska
barkoca berkenye, barkocafa
kislevelu hars
nagylevelii hars
hegyi szil
venic szil, lobogos szil, venicfa
mezei szil, simalevelii mezei szil

1.2 Tulevelii fajok (fenyok)
tudomanyos (latin) nev
Juniperus communis

magyar elnevezes
kozonseges boroka, gyalogfenyo

1.3 Lombos cserjek
tudomanyos (latin) nev
Colutea arborescens
Cornus mas
Cornus sanguinea
Crataegus laevigata (C. oxyacantha)

magyar elnevezes
pukkano dudafurt
Msos som
veresgyiiru som
ketbibes galagonya
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egybibes galagonya
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
csikos kecskerago
Euonymus verrucosus
bibircses kecskerago
kutyabenge
Frangula alnus (Rhamnus frangula)
Hippophae rhamnoides
homoktovis
Lonicera xylosteum
iikorke lone, iikorke
kokeny
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
varjutovis (benge)
Ribes uva-crispa
Rosa canina
gyepiirozsa
kecskefuz
Salix caprea
rekettyefuz, hamvas fuz
Salix cinerea
Salix purpurea
csigolyafiiz
kosarkoto fiiz
Salix viminalis
Sambucus nigra
fekete bodza
furtos bodza
Sambucus racemosa**
fuzlevelu
gyongyvesszo
Spirea salicifolia
mogyoros holyagfa
Staphylea pinnata
Viburnum lantana
ostormenfa
Viburnum opulus
kanyabangita
* nem ,,szoszos", him egyedek telepitese javasolt csak
** 500 m felett javasolhato a telepitese
Allergen novenyfajok telepitese kizarolag kulteruleten, belteriilettol es beepitesre szant teriilettol nagy tavolsagra
javasolhato.
2. Tiltott novenyfajok jegyzeke
2.1 Idegenhonos invazios novenyfajok jegyzeke
Magyar nev
Borfa, tengerparti sepriicserje
Kaliforaiai tiinderhinar
Vizijacint
Perzsa medvetalp
Sosnowsky-medvetalp
Hevizi gazlo
Fodros atokhinar
Nagyviragu toalma
Sargaviragii toalma
Sarga lapbuzogany
Kozonseges siillohinar
Keseru hamisiirom
Ordogfarok keseriifii
Kudzu nyilgyoker
Kozonseges selyemkoro
Vekonylevelii atokhinar
Bibor nebancsvirag
Felemaslevelii siillohinar
Kaukazusi medvetalp
Oriasrebarbara
Tollborzfu

Tudomanyos nev
Baccharis halimifolia
Cabomba caroliniana
Eichhornia crassipes
Heracleum persicum
Heracleum sosnowskyi
Hydrocotyle ranunculoides
Lagarosiphon major
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Lysichiton americanus
Myriophyllum aquaticum
Parthenium hysterophorus
Persicaria perfoliata
Pueraria montana var. lobata
Asclepias syriaca
Elodea nuttallii
Impatiens glandulifera
Myriophyllum heterophyllum
Heracleum mantegazzianum
Gunnera tinctoria
Pennisetum setaceum
Alternanthera philoxeroides
Microstegium vimineum
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2.2 Natura 2000 gyepteriileteken termohely-idegen invazios novenyfajok jegyzeke
Tudomanyos nev
Robinia pseudo-acacia

Magyar nev
akac

Fraxinus americana

amerikai koris

Ailanthus altissima

balvanyfa

Elaeagnus angustifolia

keskenylevelii eziistfa

Pinus nigra

fekete fenyo

Pinus silvestris

erdei fenyo

Amorpha fruticosa

gyalogakac

Prunus serotina
Acer negundo

kesei meggy
zold juhar

Phytolacca americana

alkormos

Fallopia spp.
Solidago canadensis

japankeseriifu fajok
kanadai aranyvesszo

Solidago gigantea

magas aranyvesszo

Ambrosia artemisifolia

parlagfu
selyemkoro
siintok

Asclepias syriaca
Echinocystis lobata
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