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FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2017.(……) önkormányzati rendelete 
FÜLÖP KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL 

 
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § 
(2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 43/A. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró  

- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal; 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság; 
- Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, valamint 
- az erről szóló külön önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek  
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 

 
 

I. Fejezet  
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
 

 
1. A rendelet célja 

1. § 
A község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és 
alakítása 
a) a helyi építészeti örökség egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározá-

sával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával; 
b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával; 
c) településképi követelmények meghatározásával; 
d) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával, 

 
2. A helyi védelem célja 

2. § 
(1) A település településképe és történelme szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, a 

közösségek munkáját és kultúráját tükröző, sajátos megjelenésű építészeti örökség ki-
emelkedő, településképet meghatározó értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakteré-
nek a jövő nemzedékek számára történő megóvása.  

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért 
fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.  

(3) Tilos a helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, meg-
semmisítése. 
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3. A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja 
3.§ 

A településkép szempontjából meghatározó területek megállapításának célja a településképhez 
illeszkedő településképi követelmények megállapításával a jellegzetes, értékes, helyi hagyo-
mányt őrző építészeti arculat megőrzése, a településkép kedvező alakítása: 
a) az építési tevékenységgel érintett építményekre – ide értve a sajátos építményfajtákra is, 
b) a helyi egyedi építészeti örökség védelmére, védetté nyilvánítására, a védettség megszünteté-

sére, 
c) a reklámok és reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, al-

kalmazására, illetve tilalmára vonatkozóan. 
 

4. A rendelet területi hatálya és alkalmazása 

4.§ 
(1) E rendelet területi hatálya Fülöp Község teljes közigazgatási területére terjed ki. 
(2) E rendelet előírásait az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadásra 

kerülőtelepülésszerkezeti tervvel, helyi építési szabályzattal együtt kell alkalmazni. 
(3) A beépítésre nem szánt területeket a helyi építési szabályzat és a hozzá tartozó szabályozá-

si terv tartalmazza, ezen belül a településkép szempontjából meghatározó, természeti, táji 
védelemmel érintett területeket a szabályozási terven kell beazonosítani. 
 

 
5. Értelmező rendelkezések 

5. § 
 
E rendelet alkalmazásában: 

(1) Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál 
nagyobb mértékben nem korlátozott. 

(2) Cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény (helyiség, együttes) 
nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve felirat, mely 
nem minősül reklámnak. 

(3) Címtábla: e rendelet szempontjából reklámnak nem minősülő, az intézmény vagy 
vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla. 

(4) Egyedi mobil tájékoztató tábla: információs vagy más célú berendezésnek minősülő 
olyan nem rögzített, egyedi méretű és akár változó feliratú tájékoztató, hirdető 
berendezés, mely a kereskedelmi- szolgáltató-vendéglátó tevékenység szolgáltatásairól – 
pl. étlapjáról stb. – ad tájékoztatást. 

(5) Egyedi tájékoztató tábla: információs vagy más célú berendezésnek minősülő olyan – 
rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú – hirdető berendezés, mely gazdasági-, 
kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet végzők helyéről, irányáról, 
megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, nyitvatartásiról, megközelítéséről, ill. a 
település szolgáltató épületeiről utcáiról ad információt; 

(6) Épület fő gerince: Az épület tömegét meghatározó, jellemzően az utcai traktus 
legmagasabb és leghosszabb gerince.  

(7) Eredeti állapot: a védett építmény építésekor fennálló állapot vagy egy olyan későbbi 
állapot, melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értékként határozott 
meg. 

(8) Földszínek: (más néven terra színek) tört, sötét, meleg színek, melyek színtartománya a 
vörös-narancs- sárga-zöldessárga. 

(9) Helyi védett érték: helyi egyedi védett épület, műtárgy (építmény) egyedi védett 
növényzet összessége. 

(10) Információs és más célú berendezés: egyedi tájékoztató tábla, egyedi mobil tájékoztató 
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tábla, önkormányzati információs tábla, totemoszlop, oszlop tartószerkezetű információs 
tábla, reklám pylon és reklámzászló, napvédő ponyva, transzparens vagy molinó 
amennyiben ezek részben reklámnak nem minősülő információs célt és közérdeket 
szolgálnak. 

(11) Önkormányzati információs tábla: olyan rögzített, egyedi méretű információs és más célú 
berendezésnek minősülő hirdető-berendezés, mely a helyi lakosok számára nyújt, 
rendszeresen változó tartalommal, közérdekű információkat, továbbá lehetőséget biztosít 
lakossági apróhirdetések, kisméretű hirdetések elhelyezésére. 

(12) Pasztellszín: a színek nagyon világos és kis telítettségű árnyalatai, melyeknek (a szín 
mellett) csak fehértartalma van, fekete nincs. 

(13) Részben áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 
50 és 90 % között korlátozott. 

(14) Tömör kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 90%-nál 
nagyobb mértékben korlátozott. 

(15) Rikító szín: nagyon élénk, erőteljes, figyelemfelkeltő színek, melyeknek nagy   a 
színtelítettsége. 

(16) Üzletfelirat: kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó, egy vagy több egységet 
magába foglaló építményen, a benne folyó tevékenységet hirdető feliratot hordozó 
berendezés, mely nem minősül reklámnak. 

(17) Vállalkozást népszerűsítő felirat: vállalkozást népszerűsítő felirata benne folyó 
tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés, mely nem minősül reklámnak. 

(18) Transzparens vagy molinó: kifeszített vagy köztér felett átfeszített textil vagy textil 
jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó 

(19) Majorszerű csoportosítás: Az épületek külterületen történő elhelyezésének az a módja, 
amikor az épületek viszonylag kis helyen, művelésből kivett területen, egyszerű 
különálló tömegekben (egy major területén) kerülnek elhelyezésre, nem szétszórtan, 
egymástól 

 
II. Fejezet  

A HELYI VÉDELEM 
 
6. A helyi építészeti örökség területi és egyedi védetté nyilvánítása, a védelem nyilvántar-

tása, a védelem megszüntetése 
6. § 

 
(1) A helyi védettség alá helyezésről, annak megszűnéséről a Képviselő-testület dönt.  
(2) A védetté nyilvánítást, annak megszüntetését települési Főépítész készíti elő. 
(3) Helyi érték védetté nyilvánítására vagy a védelem törlésére bármely jogi vagy 

természetes személy, településrendezési terv keretében vagy önállóan készített 
örökségvédelmi hatástanulmány és önállóan készített értékvizsgálat is javaslatot 
tehet, melyet a jegyzőnél kell benyújtani. A javaslatnak az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 

a) a javasolt vagy érintett érték megnevezése, 
b) a javasolt vagy érintett érték helyének meghatározása (utca, házszám, 

helyrajzi szám), egyértelműsítés érdekében szükség esetén helyszínrajzi 
ábrázolással, 

c) a javaslattevő természetes vagy jogi személy, ez utóbbi esetén annak 
képviselőjének megnevezése, elérhetősége, 

d) a javasolt vagy érintett érték fotódokumentációja, leírása, ismertetése, 
e) a védelem fajtája, 
f) a védetté nyilvánításra vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat 

indoklása. 
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(4) A helyi értékvédelemmel járó nyilvántartást önkormányzati települési Főépítész készíti.  
(5) A védetté nyilvánított helyi értékek listáját és térképi ábrázolását e rendelet 1. 

melléklete tartalmazza. 
7.§ 

 
(1) A védetté nyilvánított helyi értékek nyilvántartása - e rendelet 1. mellékletének 

megfelelően – tartalmazza a védetté nyilvánított helyi érték 
a) megnevezését, 
b) nyilvántartási számát, 
c) azonosító adatait (alkotó megnevezése), 
d) védelem típusát, rövid indokolását, 
e) pontos helyét (utcanév, házszám, helyrajzi szám), 
f) fotókat, 
g) állapotfelmérésének adatait, állapotát  
h) befolyásoló átalakításokat, tevékenységeket történeti sorrendben, 
i) a védett értékhez fűződő korlátozásokat, 
j) a védett értékhez kapcsolódó támogatásokat. 

(2) A védetté nyilvánított helyi értéket, növényt, növény-együttest táblával meg kell jelölni 
a védett értéken, növény, növény-együttes esetén annak közvetlen környezetében. A 
tábla elkészíttetéséről, elhelyezéséről, fenntartásáról, pótlásáról az önkormányzat 
gondoskodik, azt a tulajdonos és a használó tűrni köteles. 

(3) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a védetté nyilvánított helyi 
érték 

a) megsemmisül, 
b) életveszélyessé válik, és az eredeti állapotba történő visszaállítása aránytalanul 

magas költséggel járna, illetve növényegészségügyi szempontból állapota 
visszafordíthatatlanul károsodik, 

 
c) A védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztek, vagy a 

védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg, 
d) magasabb rendű jogszabály által védettséget (műemléki, természetvédelmi) 

kap. 
(4) A védettség megszüntetésére irányuló kérelem melléklete az állapotrögzítő 

dokumentáció, amely tartalmazza: 
a) az érintett elem helyszínrajzát, 
b) épület, vagy építmény esetén a felmérési tervet (alaprajz minden szintről, 

metszetek, homlokzatok, műszaki leírás), 
c) természeti érték állapotát bemutató leírást, felmérési tervet 
d) fotódokumentációt, 
e) amennyiben szükséges - épület, vagy építmény esetén tartószerkezeti tervezési 

területen jogosultsággal rendelkező, természeti érték esetén rendelkező 
okleveles táj- és kertépítészmérnök, kertészmérnök által készített 

– szakvéleményt. 
(5) A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban a védetté nyilvánításra vonatkozó 

rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

7. A helyi védett érték fenntartása 
8. § 

 
(1) A védetté nyilvánított helyi érték fenntartása a tulajdonos feladata, aki köteles annak jó 

karbantartásáról gondoskodni. 
(2) A védettség alatt álló építményhez tartozó földrészlet, annak jellegzetes növényzete, 
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szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor és egyedi tájérték védelméről a 
tulajdonosnak, kezelőnek gondoskodnia kell. 

(3) A fennmaradás feltétele az eredeti rendeltetésnek megfelelő használat. A használat a 
védett értéket nem veszélyeztetheti. 

(4) A helyi védett érték tulajdonosa kérheti az önkormányzat támogatását a felújítás, 
helyreállítás és ezáltal az értékmegőrzés érdekében. A támogatás megítélésnek feltétele 
a rendeltetésszerű használat. 

(5) A helyi védett érték tulajdonosa a tulajdonviszonyokban, a kezelőben és a 
használóban történt változásokat a jegyzőnek a változástól számított 30 napon belül 
köteles írásban jelezni. Ennek elmaradása esetén a védett értékre önkormányzati 
támogatás nem adható. 

(6) A közterületen álló védett fák esetenként szükséges növényvédelméről, rendszeres 
fenntartásáról, az önkormányzat köteles gondoskodni szakértő bevonásával. 
 
 

8. A helyi védett érték fogalma, annak fajtái  
9. § 

 
(1) E rendelet alapján helyi védett értéknek minősül minden olyan, magasabb szintű 

jogszabály által nem védett épített alkotás és természeti érték, amely e rendelet 1. 
mellékletében felsorolásra, valamint térképi ábrázolásra került. 

(2) A helyi védett értékek kategorizálása: 
a) helyi védett utcakép, jele: HU, 
b) helyi védett épület jele: HE, 
c) helyi védett természeti érték, jele: HTE. 

 

 

III. Fejezet  
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK ÉS TELEPÜ-

LÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 
 

9. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása  
10. § 

 
 

(1) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a te-
lepülésképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását a belterületre vonat-
kozóan e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(2) Településkép szempontjából meghatározó területek 
a) átépülő falusias lakóterületen belüli meghatározó terület 
b) helyi jelentőségű védett érték területe, 
c) régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe, 
d) NATURA 2000 terület, különleges természet megőrzési terület, országos jelentőségű 

és a fokozottan védett természetvédelmi terület, „ex lege” védett–természeti emlék te-
rületek, az országos ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai folyosó területe, 

e) tájképvédelmi terület, egyedi tájérték területe, 
f) helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték, 

(3)  
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a) A településkép szempontjából meghatározó, természeti és régészeti védelemmel érin-
tett 10. §(2) c) – (f) pontok szerinti területek településképi, településkarakteri szem-
pontból a beépítésre nem szánt településrész részét képezik.  
b) Területi lehatárolásukat a 4. § (3), (4) bekezdések előírásai figyelembe vételével, 
továbbá az országos jogszabályok alapján kell megállapítani.  
 

10. A teljes közigazgatási területen az építmények anyaghasználatára vo-
natkozó általános építészeti követelmények 

11. § 
(1) Az anyaghasználatra vonatkozó követelmény kiterjed az építmény, és a sajátos 

építményfajták építőanyagának településkaraktert befolyásoló valamely minőségi 
jellemzőjére. A településképi szempontból meghatározó területek építészeti 
követelményei az alábbi lehetőségeket szűkítő, kiegészítő szabályokat is 
megállapíthatnak! 

(2) Tetőfedés: Tetőfedő anyagként a helyben hagyományos anyagokon és színeken kívül, 
más anyagok és színek nem alkalmazhatóak. Utcai homlokzaton, tájidegen építészeti 
elemek, anyagok, színezés nem alkalmazható. Ennek értelmében nem minősül tájidegen 
megoldásnak: 
a) Földszintes épület tető héjazatául cserépfedésen, cserépmintázatú- nem tükröző 

felületű lemezfedésen, nád és fazsindelyen fedésen kívül, más nem alkalmazható.  
b) Emeletes épületek esetében, az a) pontban felsoroltakon kívül további anyagok – a  

korcolt fémlemez fedés és palafedés kivételével – nem alkalmazható. 
c) A tetőfedő anyagok közül a rikító színek, különösen élénkvörös, neon kék, lila nem, 

helyette a földszínek alkalmazhatók. 
d) Kiegészítő épületrészek (előtető, toronysisak, párkányok) a teljes tetőfelület 20% - 

át meg haladó össz felületű egyedi megformálású tetőfelületek) fémlemezzel történő 
fedése nem megengedett. 

(3) Homlokzatok: színezésére a pasztell árnyalatú földszíneken túl további színek nem 
alkalmazhatók. A színek közül nem használható olyan szín, mely nem illeszkedik, nem 
harmonizál az épület egyéb homlokzati és tetőfedő anyagainak színvilágához. 

(4) Kerítések:  

a) A kerítések színében vöröses-barna, szürkés- barna, szürkés-zöld színeket és 
árnyalatait, valamint a szürke árnyalatain kívül mást nem lehet alkalmazni.  

b) A kerítés mezőket deszka, léc, fémpálcás vagy kovácsoltvas kialakítás nélkül, vagy 
a hagyományosnak számító vízszintes tagolású előre gyártott betonelemek jellegétől 
eltérő módon, valamint nem falazott kivitelben – vakolt nélkül nem lehet készíteni.  

c) Lábazat és osztás (mezőkre való osztás nélküli), tömör lemezkerítés nem építhető. 
Fémlemezből kerítés abban az esetben nem készíthető, ha osztásrendszerében, 
felületi struktúrájában, színében nem hordozza magán a deszkakerítés településképi 
jellemzőit. 
 
11. településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó  

területi követelmény: 
12. § 

(1) Kerítések:  

a) A kapukat és a kerítéseket a környezetében kialakult magassághoz illeszkedően kell 
építeni, a közintézmények áttört- vagy jelzésszerű kerítései kivételéven nem 
megengedett. 

b) A kerítéseken létesülő gyalogos bejáratot közrefogó oszlopok között (a kapu felett), 
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a helyi hagyományoknak megfelelő vízszintes- vagy íves keretezés/ esőtető szerű 
felső lezárás készíthető. 

c) A helyi hagyományoknak akkor felel meg a kerítés, ha: 
d) ca) Előkertes beépítés esetén: lábazattal és függőleges oszlopokkal tagoltan, a teljes 

utcai homlokzat hosszon áttört kerítésmezőkkel készül, vagy 

(2)  

a) cb) Előkert nélküli beépítési mód esetén, a főépület utcavonaltól távolabb történő 
elhelyezésekor, vagy a ca) pont szerinti kerítés készül, vagy lábazattal és függőleges 
oszlopokkal tagoltan, tömör kerítésmezőkkel készül, de az utcai ablakos homlokzat 
előtt áttört kerítésmezővel. 

b) cb) Utcavonalon álló épületelhelyezés esetén (kivéve a közösségi épületeket): 
Lábazattal és függőleges oszlopokkal tagoltan, tömör kerítésmezőkkel, vagy a ca) 
pont szerinti kerítés készíthető. 

c) Függőleges tagolás nélküli (mezőkre történő osztás) és lábazat nélküli teljesen 
tömör kerítés nem létesíthető. 

d) A kerítések anyag- és színhasználata a 11.§. (4) rendelkezései szerint. 
 
 

13. § 
 

a) A beépítés telepítési módja: Az épületek utcavonalhoz viszonyított távolságát 
(hagyományos értelemben előkert méretét, vagy előkert nélküliséget) a Hész. illetve 
az annak mellékletét képező szabályozási terv határozza meg, annak figyelembe 
vételével, hogy a rendeltetési egységet magába foglaló épületek az utcavonalon, 
vagy attól 2-3,0 méter távolságra is el lehessen helyezni, az oldalhatáron álló 
beépítési mód szabályai szerint. 

b) Építmények telepítése: Az épületek építési helyen belüli elhelyezésének szabályait, 
a terület sajátosságainak figyelembe vételével, a Hész. övezeti előírásai határozzák 
meg. 

c) Szintszám: A beépítés földszintes. Az előírt szintszámból is következő, megengedett 
legnagyobb homlokzatmagasság értékét a Hész. övezeti előírásai határozzák meg.  

d) Legmagasabb pont: Bizonyos rendeltetésű építmények (templom, kilátó, 
technológiai építmények) megengedhető legnagyobb magasságát a Hész. övezeti 
előírása meghatározhatja, illetve korlátozhatja. 
 
 
12. településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó  

egyedi építészeti követelmény: 

 
14. § 

(1) Rikító színű, fémlemez, cserepes lemezfedés nem alkalmazható. 
(2) Rönkfából gerendaház nem építhető.  
(3) Az épület szélességének, hosszanti méretének, arányainak megválasztása a környezet ki-

alakult állapotához igazodjon.  
(4) Az építéssel érintett telken tervezett építési tevékenység a településképbe illesztés biztosítá-

sához igazodjon a környezetében lévő: 
a) tetőidomokhoz, azok formáihoz, az épület főgerinc irányokhoz, 
b) kialakult párkánymagasságokhoz, 
c) tetőfelépítmények jellegéhez, arányaihoz, 
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d) homlokzati arányokhoz, tömegarányokhoz. 
(5) A környezethez való illeszkedés határozza meg az egyedi homlokzatkialakítás módját az 

alábbiak szerint: 
a) az illeszkedés érdekében a településrészen jellemző homlokzati nyílások arányrendszere, 

teljes homlokzati felülethez való aránya, a homlokzati díszítő elemek és tagozatok, to-
vábbá színezés veendő figyelembe, 

b) a tetőszerkezet kialakítása, hajlásszöge, a tetőgerinc magassága, tetőfelépítménye, anyag-
használata, annak színhasználata a környezet adottságaihoz illeszkedjen, akár lépcsőzetes 
magasságok alkalmazásával is, 

c) az épület-ornamentika (díszítőelemek), anyaghasználat, homlokzati felületi megjelenés 
tekintetében az épülethez legyen arányos, illetve illeszkedő a környezetéhez. 

 
15. § 

(1) Az építmények elhelyezésénél biztosítani kell a lehető legnagyobb összefüggő zöldfelület 
kialakítását: 

a) az épület környezetében kialakult előkerttől nem eltérő telepítésével,  
b) a táj és a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos, nem allergén fásszárú növé-

nyek telepítésével.  
(2) A zöldfelület kialakítása során  

a) nem ültethető: nem őshonos, allergén növényzet, különösen zöld juhar, szürke nyár és 
kanadai nyár fafajok, 

b) a telekhatár mentén nem telepíthető fás szárú növényzet úgy, hogy az a szomszédos 
telek használatát korlátozza és ezzel szükségtelen zavarást okozzon, 

c) amennyiben közcélú épület elhelyezés történik, úgy az épület – a helyi építési sza-
bályzat keretein belül - mélyebb előkerttel is telepíthető, ha az így kialakított megnö-
vekedett előkertet közkertként alakítják ki és azt megnyitják közhasználatra. Ettől el-
térően nem lehet mélyebb az előkert. 
 
 

16.§ 
(1) Épületen, építményen, előkertbe az energiafogyasztást mérő berendezések takarás nélkül 

nem helyezhetők el. 
(2) Épületeken újonnan utcaképben megjelenő parapet konvektor, vagy klímaberendezés köz-

területről is látható kültéri egysége nem helyezhető el. 
(3) Épületeken utcaképben megjelenő, látványt zavaró antenna, hírközlési egység nem helyez-

hető el. 
(4) A bejárati elő lépcső, az akadálymentesítésre szolgáló építményt (rámpát és elemeit), közte-

rületbe nyúló épületrészt és az utcai kerítést nem lehet úgy kialakítani, hogy  
a) az a kapcsolódó közterület funkcionális használatát akadályozza, és ne igazodjon annak 

használatához. 
b) a rámpa az utcaképben - előkert nélküli épület elhelyezés esetén - részben takarást biz-

tosító építészeti kialakítás nélkül jelenjen meg. 
(5) Magastetős épületen utcaképben megjelenő síktáblás napelem, napkollektor a ferde tetősík-

tól eltérő hajlásszögben nem helyezhető el. Lapostetős épületen utcaképben megjelenő sík-
táblás napelem, napkollektor takarás nélkül nem helyezhető el. 
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13. A beépítésre nem szánt, településkép szempontjából meghatározó természet - és régé-
szeti védelemmel érintett területekbe ékelődő 

állattartó-, üzemi-. mezőgazdasági üzemi, különleges, valamint tanya funkciójú épületek 
tájba illesztési szabályai 

17. § 
 

(1)  

a) A mezőgazdasági építmények szabadon állóan, vagy majorszerűen csoportosítva 
kell elhelyezni. Az épületek homlokzati képében a fehér, vagy a tájban 
hagyományosan alkalmazott világos színű homlokzati megjelenés az előírás. 
Tájidegen színezés különösen kék, élénkpiros nem alkalmazható. Az épületeket 
magas tetővel kell kialakítani. 

b) Az építmények megengedett legnagyobb épületmagassága ne haladja meg a tájra 
jellemző, hagyományos épületek magasságát, mely értéket az elvárások figyelembe 
vételével a Hész határoz meg. Ezen előírás alól kivételt képeznek a mezőgazdasági 
üzemi területeken létesülő technológiai építmények, de ezen építmények esetében az 
épület falazata, tetőzete nem készülhet tükröződő felülettel.  

c) Tájképet zavaró építménynek számítanak, ezért nem helyezhetők el olyan 
építmények, melyek a táj alapvetően hagyományos jellegével szemben erősen 
modern, ipari mezőgazdasági karaktert hordoznak, a hagyományos tájalkotó 
elemektől, a tájból erőteljesen elütnek. 

 
 

14. A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó  
építészeti követelmények 

18. § 
 

(1) Amennyiben a helyi védett érték magasabb szintű jogszabály alapján országos védelemre 
kerül, azt az értéket jelen rendelet 2. mellékletéből törölni kell. 

(2) Helyi védett érték felújítása esetén a védett érték méltó településképi, illetve tájképi meg-
jelenésének biztosítása érdekében az épület hordozta örökséget képviselő műszaki megol-
dások és építőanyagok elsődlegességét biztosítani kell, az épület felújítás és a külső tér-
használat esetén is. 
 

15. Helyi egyedi építészeti követelmény 
19. § 

 
(1) A helyi egyedi védett épület felújítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése során meg 

kell őrizni az épület: 
a) tömegformáját, tömegarányait, 
b) tetőformáját, tetőfelépítményeit, 
c) homlokzati tagozatait, 
d) homlokzati díszítőelemeit, 
e) nyílásrendjét, nyílásosztását és nyílásméreteit, 
f) nyílászáróinak, falfelületének, lábazatának, tetőfedésének anyaghasználatát. 

(2) Az eredeti állapot szerinti épülettartozékok, különösen rács, vasalat, világítótest, korlát, 
kerítés, helyettesíthetők. 

(3) A helyi védett épület homlokzati színezésénél a környezetébe illeszkedő színezést, vagy 
ha fellelhető az eredeti színt kell elsősorban alkalmazni. Kerülni kell a rikító színeket és a 
túlzott kontrasztokat. 
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(4) A helyi egyedi védett épületeket bővíteni oly módon lehet, hogy a bővítésnek a védett 
épület eredeti állapotának formai megjelenésével, szerkezetével, anyagaival összhangban 
kell lennie. 

(5) A helyi egyedi védett épületeket belső korszerűsítése, belső átalakítása, tetőterének be-
építése a védett értékek megőrzését szolgáló szabályok betartása mellett megengedett. 

(6) A helyi egyedi védett épületek közterületről látható homlokzatán épületgépészeti beren-
dezések, azok tartozékai nem, hirdetés és reklám csak a rendeltetésével összefüggően he-
lyezhető el. 

 
 

16.  Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények 
20. § 

 
1) A település igazgatási területén hírközlést szolgáló antennatornyok, ha egyéb előírás 

valamely területen egyénként ezt nem tiltja, elhelyezhető, de belterületen csak akkor, ha 
egyéb közösségi funkciót is ellátó építményen kerül elhelyezésre, vagy ilyen funkciót is 
ellátó módon létesül. (különösen kilátó, vadász les, templomtorony, tűzjelző torony, 
víztorony). 

2) Hírközlést szolgáló antennatornyot nem szabad elhelyezni: 
a) a lakóterület határától 50 méteren belül,  
b) védett természeti területen, 
c) az ökológiai hálózat magterület övezetébe tartozó területen. 

3) Előkert nélküli épület esetén az épület közterület felől látható homlokzati- és 
tetőfelületein, parapet-konvektor, vagy klímaberendezés kültéri egysége, továbbá 
közművezetékek nem helyezhetők el. 

4) A településen törekedni kell a légvezetékes kábelhálózatok egy tartószerkezeten 
történő elhelyezésére. 

5) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi 
megjelenésre, esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. 

6) Középnyomású földgázellátású területeken telkenként egyedi 
nyomásszabályozókat kell elhelyezni. A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek 
utcai homlokzatára nem helyezhetőek el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, 
vagy az épület alárendeltebb homlokzatára szerelhetőek. 
 

IV. fejezet 
REKLÁMHORDOZÓKRA VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

17. Reklám közzétételére és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelye-
zésének területi szabályai 

21. § 
(1) Közterületeken és köztulajdonban álló ingatlanok esetén reklám közzététele és reklámhor-

dozó, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése 
a) a beépítésre szánt területen belül a vegyes és lakóterületeken kizárólag utcabútor 

igénybevétel esetén lehetséges, 
b) a beépítésre nem szánt területeken nem megengedett. 

(1) Magánterületen reklám közzététele és reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezések 
elhelyezése 
a) beépítésre szánt területen belül a buszpályaudvar és a vasútállomás területét kivéve nem 

megengedett. 
b) beépítésre nem szánt területeken nem megengedett. 

(2) A területi besorolások alatt a 104/2017. (IV.28.) Korm. r. 2. § (4)-(5) bekezdéseiben foglal-
takat kell érteni. 
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18. Településkép szempontból meghatározó és egyéb besorolású területek 
22. § 

(1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cég- és címtáblákat napvédő ponyvákat, 
reklámzászlót és üzlet feliratokat egyedi tájékoztató táblákat úgy kell kialakítani, hogy 
azok illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy tervezett vízszintesés függőleges tago-
lásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban 
legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival. Ha 
cégérek, cég- és címtáblák, valamint egyedi tájékoztató táblák utólagos elhelyezésénél ez 
nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés nem engedhető meg. 

(2) Közterületről látható épületek egy-egy homlokzatának 10%-ánál nagyobb felületén nem 
helyezhető el cég- és címtábla, információs, vagy más célú berendezés. 

(3) Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz a magánterüle-
ten nem helyezhető el. 

(4) Közvilágítási berendezésen, egyéb közműberendezésen, hírközlési oszlopon reklám célú 
felület nem helyezhető el.  

(5) Önkormányzati információs tábla és egyedi mobil tájékoztató tábla, oszlop tartószerkezetű 
tábla, továbbá egyedi tájékoztató tábla és transzparens közterületen a közlekedést nem za-
varó módon helyezhető el. 

(6) Totemoszlop csak üzemanyag töltő állomáson és 300 m2-nél nagyobb ipari-, kereskedel-
mi- és szolgáltató egységek esetén lehet elhelyezni. Reklám pylon elhelyezésére nincs kor-
lát. 

19. Meghatározó területekre vonatkozó kiegészítő előírások 
23. § 

(1) Tetőfelületre cégér nem helyezhető el. 
(2) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú berendezés 

épületdíszítő tagozatot nem takarhat el. 
(3) Üzlethelyiségenként legfeljebb két egyedi tájékoztató mobil tábla helyezhető el a közterü-

leten, legfeljebb 75/150 cm méretű kialakítással, a gyalogosforgalmat nem akadályozó 
módon. 

(4) Üzletenként legfeljebb két cégtábla és egy darab cégér helyezhető el. Saroktelek esetén 
mindkét közterület irányába elhelyezhető a cég és címtáblák és 1-1 db cégér. 

(5) Üzletfelirat hossza legfeljebb 3,0 m, magassága 1,0m, vastagsága 15 cm lehet. 

20. Reklámhordozókra vonatkozó követelményektől való eltérés szabályai 
 

24. § 
(1) 

a) A település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében egy évben 
összesen 12 naptári hét időtartamára köztulajdonban álló ingatlanon lakó- és vegyes terü-
leten nem csak utcabútor igénybevételével lehetséges, míg a különleges- és egyéb terüle-
ten utcabútor igénybe vételével lehetséges. 

b) Beépítésre nem szánt területek közül közkertben és közparkban és egyéb területen bur-
kolt vagy fásított köztéren utcabútor igénybe vételével lehetséges. 

c) Önkormányzat által támogatott rendezvényekről tájékoztatás transzparensen (molinón) is 
lehetséges. 

(2) Építési reklámháló az építés időtartamára alkalmazható. Ennek során az építési naplóban 
kell igazolni az építés-felújítás megkezdését. 

(3) A reklám közzé tevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló 
írásbeli kérelmével kezdeményezi. 
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V. Fejezet 
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER 

 
21. Helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendszere 

25. § 
 
(1) Az ingatlantulajdonosnak a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a jó 

karbantartást meghaladó munkálatok – ezen belül a műemléki szakértés, előkészítő 
kutatás, rekonstrukciós tervezés, értékvizsgálati munkarészek 
Elkészítése, építési munkák – finanszírozásához az Önkormányzat évente meghatározott 
keretösszeg erejéig támogatást adhat. 

(2) A támogatás forrását az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete tartalmazza, 
melynek felhasználására pályázatot kell kiírni. 

(3) A támogatás mértéke nem lehet több, mint a bekerülési összeg legfeljebb 50 %- a, 
amely tartalmazza az áfát, az egyéb adókat és a köztereket is. 

(4) Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a tervezett felújításhoz a 
támogatáson felül szükséges önrésszel rendelkezik, és a saját forrás rendelkezésre 
állását pénzintézet által kiállított dokumentummal igazolja. 

(5) A pályázat benyújtásának időpontja előtt megkezdett előkészítési és építési munkához 
támogatás nem nyújtható. 

26. § 
 

(1) A pályázatokról a Képviselő-testület a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt. 
(2) A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerződést köt. 
(3) Az önkormányzat a támogatás összegéből legfeljebb 10% előleget biztosíthat, melyet a 

támogatási szerződés aláírását követően 8 napon belül kell folyósítani. 
(4) A támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről a támogatott írásban nyilatkozik, 

melyhez a támogatás felhasználását bizonyító számlákat eredeti példányban becsatolja. A 
teljesítést a jegyző ellenőrzi. 
 

VI. fejezet 
TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ 

TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG 
 

22. Rendelkezés településkép-védelmi tájékoztatásról és szakmai konzultációról 
 

27.§ 
(1) A településképi követelményekről a főépítész– alkalmazása hiányában a polgármester – az 

építéssel érintett telken tervezett építési munkák végzéséhez, kizárólag kérelemre, szakmai 
konzultációt biztosít.  

(2) A szakmai konzultáció iránti kérelmet a polgármester részére címezve kell benyújtani. A 
kérelemnek tartalmaznia kell az építtető vagy kérelmező nevét, és címét, telefonos elérhe-
tőségét, valamint a tervezett építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát, 
az építési tevékenység rövid leírását, indokolt esetben az építési munka jellegétől függően 
rajzi munkarészek csatolását. 

(3) A településképi konzultáció során a főépítész – alkalmazása hiányában a  polgármester 
– javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítése  módjaira. 

(4) Konzultációról emlékeztető készül, melyben foglaltakat az építés során be kell  tarta-
ni. 
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23. Településképi bejelentési eljárás 
28.§ 

 
A polgármester településképi bejelentési eljárást folytathat le - nyilvántartott műemléki értékek 
vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvé-
delmi engedélyhez kötött tevékenységek kivételével – a településkép fokozottabb védelme érde-
kében a Község közigazgatási területén levő közterületen, és köztulajdonban álló ingatlanokon 
valamint közterületnek nem minősülő magánterületen közterületről látható esetekben reklám 
közzétételére, reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezéséhez.  
 

29. § 
 

(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre 
indul, a bejelentési kérelem nyomtatvány jelen rendelet 3. számú melléklete. A bejelentés-
hez papír alapú vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.  
A településképi követelményeket igazoló építészeti-műszaki dokumentációnak – a beje-
lentés tárgyától függően – az alábbiakat kell tartalmaznia: 
a) meglévő állapotról fényképfelvételt 
b) műszaki leírást 
c) a tervezett állapot formáját, mennyiségét, méretét és technológiáját, 
d) a műszaki berendezés által igénybe vett helyszínt és elhelyezésének módját, 
e) elrendezési rajzot, 
f) reklám elhelyezésének helyétől – amennyibe indokolt - színtervet, környezetbe illesz-

tett látványtervet. 
(2) A dokumentáció tartalmát a polgármester ellenőrzi. Amennyiben a benyújtott dokumentá-

ció nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott tartalmi követelményeknek, a pol-
gármester a tervezett tevékenységet megtiltja. 

(3) Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiánytalan, a polgármester feltétellel vagy a nél-
kül tudomásul veszi a bejelentést, illetve megtiltja, ha az nem felel meg a követelmények-
nek vagy nem illeszkedik a településképbe. 

(4) A polgármester a döntését a kérelem benyújtását követő 15 napon belül hatósági határo-
zatban hozza meg. 

(5) A cégjelzések, reklám- és hirdető-berendezések esetében az igazolás időtartama 3 év, 
egyéb esetekben az igazolás határozatlan időtartamra szól. A bejelentéstől számított 1 
éven belül kell megkezdeni a tevékenységet, ellenkező esetben ismételten be kell jelenteni. 

(6) Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység közte-
rület- használati hozzájáruláshoz is kötött, a közterület-használati hozzájárulás kiadására 
csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a megengedő határozat bir-
tokában és az abban meghatározott kikötések figyelembe vételével kerülhet sor. 

 
 

24. Településképi kötelezési eljárás, településképi bírság kiszabásának esetei, és mértéke 
30.§ 

 
(1) A településképi követelmények teljesítése érdekében a polgármester – hivatalból vagy 

kérelemre – településképi kötelezési eljárást folytat le. 
(2) A településkép védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció betartását a főépítész – alkal-

mazásának hiányában a polgármester - ellenőrzi. 
(3) A településképi követelményekkel szembeni mulasztásokat, amennyiben tudomására jut, 

kivizsgálja, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény alapján jár el. 

31. § 
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(1) A településképi követelmények be nem tartása esetén a polgármester településképi bírsá-

got szabhat ki az építtetőre, mely többször is kivethető, amíg a jogszerűtlen állapot fenn-
marad. 

(2) A településképi bírság összege 
a) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti köve-

telmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt érint 100. 
000 - 200.000 forint, 

b) településképi szempontból meghatározó területeken területi és egyedi építészeti köve-
telmények be nem tartása esetén, amennyiben az egyedi védett építményt nem érint 
50.000 - 100.000 forint, 

c) egyéb településképi, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó-
követelmény be nem tartása esetén 25.000 - 50.000 forint, 

d) minden más esetben 10.000 - 20.000 forint 
 
25. A településképi bírság kiszabásának és behajtásának módja 
 

32. § 
 

(1) A polgármester a bírság kiszabása során a következő szempontokat mérlegeli 
a) jogsértés milyen mértékben sérti vagy akadályozza a településkép védelméről szóló 

2016 évi LXXIV. törvény 11/A.§ (1) bekezdésében meghatározott értékek megőrzését 
vagy kialakítását, 

b) jogsértés időtartama, 
c) a jogsértés ismételtsége. 

(2)         A településképi bírság befizetésénekmódja: 
 a)        a bírság kiszabásáról szóló határozatban meghatározott határidőre és  az ab-
ban megjelölt önkormányzati bankszámlaszámra történő befizetéssel. 

 b)        az a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén – az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében – a meg nem fizetett bírság köztartozásnak 
minősül, és adók módjára történik a behajtása. 

 
 

VI. Fejezet  
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

 
26. Hatálybalépés 

33. § 
 
E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

 
 
Fülöp, 2017. ............. 

 
 

polgármester  jegyző 
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1. melléklet a …./2017. (……) önkormányzati rendelethez 
 
 

Helyi védett épületek, értékek 
 

Ssz. Megnevezés,  
a védelem típusa Cím, hrsz. Leírás 
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2. melléklet a …./2017. (……) önkormányzati rendelethez 
 
 
Meghatározó karakterű területek lehatárolása - Belterület 
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3melléklet a …./2017. (……) önkormányzati rende-
lethez 

 
BEJELENTÉS 

Településképi bejelentési eljáráshoz 
 
A Bejelentő neve:  ..................................................................................................... 

 
 lakcíme:  ..................................................................................................... 

 
telefonszáma:   .....................................................................................................  

 
e-mail címe: ................................................................................................... 

 
Szervezet székhelye: ................................................................................................... 

 
 
A folytatni kívánt  építési  tevékenység,  rendeltetés-módosítás,  vagy  reklámelhelyezés 
megnevezése: 

 
.............................................................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................................................. 

 
A folytatni kívánt építési tevékenység, rendeltetés-módosítás, vagy reklámelhelyezés  

helye:..................................................................................................................Hrsz.:.................. 

 
A folytatni kívánt építési tevékenység, rendeltetés-módosítás, vagy reklámelhelyezés 

tervezett időtartama: 

..…..................................................................................................................... 

 
Dátum:..................................................... 

 
 
 

............................. 
aláírás 
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