Vereb Köuég Önkormányzat Ktpviselö-testületének 712018.(V.31.) önkormányzati
rendelete a telepOJéskép védelméről

Vereb Község Önkormányzatának Képviselö-test!llete a településkép védelmén'.\! szóló 2016.
évi LXXIV. tötvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés l. pontjában
és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVDI. törvény 57. § (2)(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 314/2012. (Xl. 08.) Korm. rendelet 43/A.
§ (6) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljá.ró a Fejér Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízo1ti Kabinet Állami Fóépítész, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Iiazgatóság, Miniszterelnökség Kulturális Orökségvédelemért Fclclös Helyettes
AllElllltitkársága, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és örökségvédelmi Osztálya valamint a Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. FEJEZET
Bevezető rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya

1. S (1) E rendelet célja Vereb sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által
történő

a)

b)
e)

d)
e)

védelme és alakítása:
a helyi építészeti örökség terűleti és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem)
meghatározásával, a v6detté nyilvánítás és a védelem megszüntetésének
szabályozásával,
telepiílésképi szempontból meghatározó területek meghatározásával,
telepiílésképi követelmények meghatározásával,
településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,
településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

(2) A rendeletet hatálya Vereb közigazgatási területére terjed ki.

(3) E rendelet mellékletei:
1. melléklet: Településképi szempontból rneghetározó területek és a település védett
értékei
2. melléklet: Helyi egyedi védelem és helyi védett természeti értékek
3. melléklet: Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz
(4) E rendelet függelékei:
1 . függelék: Emlékeztető településképi szakmai konzultációról
2. függelék: Védett építmények önkormányzat támogatása
3. függelék: Telepítésre javasolt közterületi növények jegyzéke
4. függelék: Telepítésre javasolt nem javasolt idegenhonos növények jegyzéke

2. trtelmezó rendelkezkek
2.§ (1) E rendelet alkalmazása során:

a) Cégtábla: a vállalkozási tevékenységet folytató ingatlanon elhelyezett cégér, cúntábla,
cégfelirat, címfelirat, amely a vállalkozás nevét és székhelyét, logóját vagy egyéb
adatait tartalmazza.
b) Üvegezett vUág1tií reklámtábla: függőleges elhelyezésű üvegezett berendezés, amely
legfeljebb 2 m2 reklám közzétételre alkalmas felülettel rendelkezik.
c) Egyéb grafikai elem: A vállalkozással kapcsolatos egyéb információ, adatközlés, ábra,
felirat.
d) Épiiletszélesség: Az épület utcai - saroktelek esetén a rövidebbik - homlokzatának
szélessége. Az utcai homlokvonal szélességéhez hozzá kell számítani azokat az
oldalirányú épületkíugrásokat is, amelyeket az utcai homlokvonal sarokpontjain, a
homlokvonal síkjára állított - a telek mélysége felé eső - 45 fokos egyeneseken kívül

esik.
e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

Főépület:

a helyi építési szabályzatban megállapltott építési övezetben illetve övezetben
meghatározott rendeltetés szerinti épület.
Háromszintes növényállomány: C$erje- és faszintet is tartalmazó növénytársulás.
Helyi védett épillet (Hl): helyi egyedi védelem alatt álló olyan épület, építmény, amely
a
hagyományos
településkép
megőrzése
érdekében, továbbá
épltészeti,
településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy ipartörténeti szempontból
jelentős alkotás.
Helyi védett műtárgy, műalkotás (82): helyi egyedi védelem alatt álló műtárgy,
műalkotás amely a hagyományos településkép megőrzése érdekében, továbbá épltészeti,
településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti vagy ipartörténeti szempontból
jelentős alkotás, jellemzően emlékmű, szobor, sfremlék (sírkö), kereszt, kút, dombormű,
kerítés, kapuzat.
Közterületi eligazodást segítő, tájékoztató tábla: közérdekű infonnációt nyújtó olyan
közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési
szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb köz.érdelii tájékoztatás;
Molinó: olyan, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra
vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem
képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét.
Önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából
létesltett és fonntartott, elsődlegesen az önkormányzat testűleteí, szervei, tisztségviselői
tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkollllányzat működését
szolgáló épületek homlokzatán keriil elhelyezésre és felületének kétharmadán a
közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;
Önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából
létesített és fenntarwtt, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős
információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a telepíllés életének jelentős
eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett
tábla, mely felületének kétharmadán a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan
reklámok közzétételére is szolgálhat;
Tömör kerítés: az a kerítés, amelynek a közterület felőli merőleges vetOletének összes
felületének kevesebb, mint 50%-ban átlátható. Az össies felület a lábazatot is
tartahnazza.

II. FEJEZET
A helyi Yédelem

3. A helyi védelem alá helyeúsnek b a helyi védelem megszlinéséoek szabályai
3.S {l} A helyi védelem alá helyezési vagy annak megszüntetése iránti eljárást bánnely
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
ke:r.deményezheti írásban.
(2) A helyi védelem alá helyezést kezdeményező javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a helyi védelemre javasolt építészeti örökség megnevezését, egyedi védelem esetén a
elmét és helyrajzi számát, terűlcti védelem esetén a terület térképi lehatárolását a
helyrajzi számok megjelölésével,
b) a helyi védelem alá helyezés kezdeményezésének indoklását,
o) a kezdeményező megnevezését, lakcímét vagy székhelyét, egyéb elérhetőségét,
(3) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a helyi védett érték megnevezését, cúnét és helyrajzi számát,
b) a helyi védelem megszüntetésére irányuló kezdeményezés indokolását,
e) a lceu!eményero megnevezését, lakcímét vagy szeKhelyét, egyéb elérhetőségeit,
(4) Amennyiben a helyi védelem alfl helyezést vagy annak megszüntetését kezdeményező
javaslat nem tartalmazza a jelen rendeletben meghatározott kellékeket, a polgármester a
kezdeményezőt 30 naptári napos határidővel hiánypótlásra lúvja fel. Amennyiben a
hiánypótlási felhívás eredménytelenül eltelik a polgármester a javaslatot érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja.
(5) A helyi védelem alá helyezési vagy a helyi védelem megszüntetése iránti eljárásban
érdekeltnek kell tekinteni:
a) a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan tulajdonosát, haszonélvezőjét,
b) műalkotás esetén az alkotót Vllgy a szerzői jog jogosultját,

e) a kezdeményezőt.
(6) A helyi védelem alá helyezés vagy a helyi védelem megszüntetése iránti eljárás
kez.deményezéséről, az önkormányzat honlapján 15 napon belül tájékoztatást kell
közzétenni, továbbá ír.ísban értesíteni kell a 3.§ (5) bekezdés szerinti érdekelteket.
(7} A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek egyedi védelem esetén az értesítés
átvételét követö 15 napon be1111 írásban észrevételt tehetnek.
(8) A helyi védelem alá helyezésröl vagy a helyi védelem megszüntetéséröl a képviselő
~stület a 3.§ (5) bekezdésben meghatározott érdekeltek észrevételeinek figyelembe
vételével dönt.
(9) A helyi védelem alá helyezéssel vagy a helyi védelem megszüntetésével kapcsolatos
képviselő-testületi döntésről IS napon belül írásban értesíteni kell a 3. § (5) bekezdés
szerinti érdekelteket.
(10) Ha egy helyi védelem alatt álló érték ors2ágos védelem alá kerül, a helyi védelem
megszűnik.

(11) Helyi védelem elrendelése, illetve megszüntetése csak jelen rendelet módosításával
történhet, kivéve a (1 0) bekezdésben szeTCpló esetet.

4. A helyi védett értékek megjelöléte
4,!i (1) A2 Önkormányzat a helyi egyedi védelem alatt álló értéket - annak értékeit nem sértő
módon, de a közterületről jól láthatóan - az e célra rendszeresltett, egys~ges táblával jelöli
meg.
(2) A helyi egyedi védelem tényét közlő tábla cllcészlttetése, kihelyezése, karbantartása az
önkormányzat feladata. A tábla kihelyezését az érintett ingatlan tulajdonosa,
haszonélvezője túrni köteles.

S. A helyi védelem aJatt álló értékek nyilvántartása
5.§ (1) A helyi védelem alá helyezett értékek nyilvántartásának vezetéséről a jegyző a killön
jogszabályban foglaltak szerint gondoskodik.

6.§ (1) Helyi egyedi védelem alatt állnak a 2. mellékletben meghatározott értékek.
(2) A helyi egyedi védelem alatt álló érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos,
haszonélvező kötelezettsége.
(3) A helyi egyedi védelem alatt álló érték megfelelő fenntartását és megőrzését megfelelő
has7.nálattal kell biztosítani.
(4) Helyi egyedi védelem alatt álló érték nem bontható le.
(S) Helyi védelem alatt álló műtárgyak, műalk.otások közül a kereszt, szobor, emlékmű
á1helye7.hetö.
7 .S ( 1) A helyi egyedi védelem alatt álló építmények eredeti külső megjelenését:
a) egészének és részleteinek külső geometriai fonnáít, azok rész és befoglaló méreteit,
b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,
e} ha ismert eredeti szlnhatását, ha nem ismert a feltételezhetően hasonló szlnh.atását,
meg kell őrizni és/vagy helyre kell állltani.
(2) Ha a helyi egyedi védelem alatt álló épltmény egy részét vagy részletét korábban az
eredetitől eltérő megjelenésűvé alakították át, az épltmény egészére vagy lehatárolható - az
átalakitott részt is magában foglaló - részegységére kiterjedő felűjítás során azt
a) az eredeti állapotnak megfelelően, vagy
b) ha az átalakított rész eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel és azt
következtetésekkel sem lehet valószlnüsíteni, a homlokzatot a megfelelően megmaradt
eredeti elemeinek, vagy hasonló stilusú épülethomlokzatok, eredeti és analóg
formaelemeinek alkalmazásával kell helyreállitani.

DI.FEJEZET
A településképi szempontból meghatérozó területek
6. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása
eltérő karakterű területként megállapított
településképi szempontból meghatározó területek (a továbbiakban: MT) lehatárolását a 1.
melléklet tartalmazza, amelyek az alábbiak:
a) Klasszikus falusias beépítésű lakóterületek (KL),
b) Családi házas lakóterületek (CL),
e) Településközpont (TK.),
d) Szőlőhegyi kertek (SZ),
e) Gazdasági tevékenység területei {G),
f) Zöldterületek és jelentős zöldfelülettel rendelkező különleges területek (K.2),
g) Egyéb, beépítésre nem szánt teriiletek (E).

8.S Vereb területén az arculati kézikönyvben

7. A településképi szempontból meghatározó területek szabályai
9.§ (1) A helyi védett értékre előí!1 településképi követelmények és a védett érték
elhelyezkedése szerinti MT-re vonatkozó településképi követelmények együttesen
alkalmazandók. Ellentmondás esetén a helyi védett értékre elö!rt telepillésképi
követelményeket kell figyelembe venni.
(2) Az általános településképi követelmények a2 összes MT-re vonatkoznak - amennyiben az
MT elölrásaí másképp nem rendelkeznek.

IV. FEJEZET
A településképi követelmények
8. A helyi védett értékekre vonatkozó egyedi épltéueti követelmények
10.§ (1) A helyi védett épületen (Hl) állagmegóvási munkák végzése, felújítás, helyreállltás,
korszerűsítés, tetötérbeépltés, bővítés során az eredeti épület aoyaghasm álatát, léptékét és
fonuavilágát használó, vagy ahhoz illeszkedő építészeti megoldások alkalmazhatók.
(2) Helyi védett épületen (Hl) törtéaö éllagmegóvási munka végzésénél, felújításnál,
bclyreáll!tásnál, korszerűsítésnél, tetötérbeépítésnél, bővítésnél
a) az épület j ellegzetes tömegét, lömegkapcsolatait eredeti formában és arányban kell
fenntartani, bövítés esetén a meg1évö és új épülettömegek arányai, fonnái és
anyaghasmálataí illeszkedjenek egymáshoz,
b) az épületnek a közterilletröl látható homlola.atán meg kell tartani, illetve szükség
esetén az eredeti állapotnak megfelclöen vissza kell állitani:
ha) a homlokzat felületképzését,
bb) a homlokzat díszítö elemeit,
be) a nyílászárók formáját, azok jellegzetes szerkezetét, az ablakok osztását,
bd) a tornácok kíalak!tását,
be) a lábazatot, a lábazati párkányt.
o) az alaprajzí elrendezés - különösen a fii tartószerkezetek, föfalak, belső elrendezés
clemeí -, valamint a meghatározó épftészeti részletek és szerkezetek megörzendök.
(3) Helyi védett épület (Hl) közterületről látható homlokzatán parabolaantenna, reklám.felirat,
klímaberendezés kültéri egysége nem helyezhető el.
(4) Helyi védett műtárgyak, müalkotások (H2) fclújftása során az eredeti anyaghasználatot és
formai elemeket kell továbbra is alkalmazni.

9. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi
építészeti követelmények

11 .!i A HÉSZ készítése során az alábbi területi épitészeti követelményeket kell figyelembe
venni:
a) Az utcafronti kerítéssel egybeépített, legföljebb 2,0 méter magas hulladéktart.ály tároló
helyezhető el.
b) Az Egyéb, beépítésre nem szánt területem (E) lábazat nélküli, őshonos, a termőhelyi és
táji adottságol..'lJak megfelelő cserj esor kíséretében létesíthető kerítés.
e) A Szőlőhegyi kertek (SZ) MT-n 3,5 m beépítési magasságnál nagyobb épület nem
helyezhető el.
10. A t.elepöl~épl uempontból megllatlirozó területekre vonatkozó egytdi
épit&zeri követelmények

12.S (1) Az épületek vakolt, színezett homlokzati falfelületének színezésénél csak a fehér, tört
fehér, világos földszínek, tégla- és terrakotta színek, ílletve természetes építöanyagok
esetén azok természetes szlnei alkalmazhatók. Faburkolat, faszerkez.etek esetén a fent
emlftett színek mellett az ehhez illeszkedő színek is al.kalmazhatók. Nyerstégla homlokzati
felillet esetében csak a sárga, világos okker és terrakotta szfnű tégla használható.
(2) Intézményi rendeltetésű épülete.ken - az (1) bekezdésben megfogalmazott
követelményektől eltérően - sötét tónusú szlnek, valamint kis felületen, kiegé&ítésként
használhatók.

(3) Műanyag hullámlemez, előregyártott kiselemes fémlemez, bitumenes zsindely,
csempeburkolat, lambéria te1őhéjalásként, épUletburkolatként nem alkahnazha1ó amennyiben az MT-re vonatkozó előírás másként nem rendelkezik.
(4) Fémlemezfedés korcolt kivitelben létesíthető.
(5) Az épületek tetöhéjalásánál a natúr égetett agyagszín, vörös, bordó, barna, antracit, grafit,
s:cüike, réz és a természetes nád szln árnyalatai alkalmazhatók - amennyiben az MT -re
vonatkozó előírás másként nem rendelkezik.
(6) Épületek tetöslkja fülé vezetett fém kémények kizárólag burkolt kivitelben, kő, tégla,
vakolt felülettel létesíthetők.
(7) Egy épületen e11ak egymással hannonikus egységet alkotó, azonos színcsaládba tartozó
szlnek alkalmazhatók.
(8) Köztt:rületek felől az épületek homlokzatait részlegesen színezéssel ellátni nem lehet,
kivéve, ha az épület homlokzati struktúrája, tagozódása ezt lehetővé teszi.
(9) Az MT-k terilletén a főépülethez anyagában és szlnében nem illeszkedő utcafronti kerítés
nem léteslthetö.
helyezhető el.
lépcsőzetesen kell kialakítani.

13.§ (!)Az MT-k területén tömör kerltés nem
(2) 10%-nál meredekebb terepen a kerítést

14.§ (1) Az MT-ken kizárólag 30-45° köz.ötti tetöhajlásszögű magastetős épnlet helyezhető elamennyi.ben az MT-re vonatkozó elö!rás másként nem rendelkezik. Az összes tetöfelUlet
vízszintes síkra vetített területének legfeljebb 15%-án kialakítható alacsonyabb hajlásszögű
tető

is.

(2) Ikres, zártsorú beépítés esetén a csatlakozó épíllet tetökialakítása, tetöhajlássz.öge a
közterület felől nem lehet eltérő.

(3) A melléképület tetöhajlásszöge a füépnlet tetőszerkezetének jellemző hajlásszögéhez
illeszkedő módon alakltható ki.
(4) Klasszikus falusias beépítésű lakóterületek (KL) MT-n 38-45° közötti tetöhajlásszögű
épület helyezhető el.
(S) Klasszikus falusias beépítésű lakóterületek (KL) MT-n a tető fü gerincvonala kizárólag a
közterületre merőleges irányban alakítható ki.
(6) Klasszikus fitlusias beépítésű lakóterületek (KL) MT-n nem alkahnazható tetöfelépltmény,
tetösíkból kiemelkedő tetőablak.
(7) Klassziln.lS falusias beépítésű lakóterületek (KL) MT-n lakóépület épületszélessége nem
lehet szélesebb, núnt 8,0 méter.
(8) Gazdasági tevékenység területei (G) MT-n 35°-nál alacsonyabb hajlásszögű magastetö,
valamint lapostetö is építhető.
(9} Szőlőhegyi kertek (SZ) MT -n 30-45° közötti tetöhajlásszögü magastetös épület helyezhető
el.

15.§ ( 1) Klasszikus falusias beépltésű lakóterületek (KL) és Telepillésközpont (TK) MT -n a
hagyományos épltészetí elemek, homlokzati tagozatok, díszek megőrzendők, nem
bonthatók el.
(2) Klasszikus falusias beépítésű lakó1erületek (KL) MT-n a közterület felé néző homlokzaton
- a telek közterülettöl mért 20 m-es területén belül • garázskapu nem létesíthető.
(3) Klasszikus falusias beépltésű lakóteriiletek (KL) MT-n a meglévő tornácok megtartandók,
oldalai a homlokzati síktól mért 5,0 m-ig nem falazhatók be.

16.S (1) Az épületek közterület

felőli

s7.erelt égéstermék-elvezetöt,

homlokzatán (beleértve a homlokzati tetőfelületet is)
parabolaantennát, légkondicionáló berendezés kültéri

egységét és kivezetését (kifolyó}, valamint egyéb technikai berendezést - a riasztó külteri
egységét kivéve - elhelyezni nem lehel
(2) Klasszikus falusias beépítésű lakótertlletek (KL) és Településközpont (TK) MT terilletén
új villamosenergia ingatlan-bekötést kizárólag földalatti csatlakozással kell léteslthetö, ha a
közhálózat oszlopsoron halad.
(3) Napenergiát hasznosító berendezés (napkollektor, napelem) - tetőfelületre történó
telepítésnél - magastetö esetén -a tetöslktól nem térhet el.

l7.§ (1) Új épület nem helyezhető el, ha a tömbbelsőben egybefüggő zöldfcliilet nem alakul
ló a szomszédos telkekkel közösen.
(2) Kizárólag őshonos, a termőhelyi és táji adottságoknak megfelclö növényfujok telepíthetők,
a 3. függelék ajánlása szerint.
(3) ) Meglévő fasorok pótlása csak a fasort meghalározó fafajokkal történhet.
(4) Zöldterületek és jelentős zöldfelülettel rendelkező különleges területek (KZ) MT-n lévő
értékes növényzet védelméről gondoskodni kell, funkciója megörzendö, növényzete
felújítandó, A területen lévő növényállomány felűjftása során dendrológiaílag értékes
előnevelt fákat szükséges telepíteni.
(S) Klasszikus falusias beépítésű lakóteraletek (KL) és Családi házas lakóterületek (CL) MTn a zöldfelületek kialakítására vonatkozó előírások:
a) minden megkezdett 150 m 2 beépítés után legalább 1 db lombos fa ültetendő.
b) az építési telken az elő irt zöldfelület legkisebb mértékének legalább 50%-án lombos
fával rendelkező háromszintes növényállományt kell kialakítani,
c) építési telkein belül, a területhasználat lehatárolására élö sövényen kívül más nem
al kahnazható.
(6) Gazdasági tevékenység teriíletei (0) MT-n a zöldfelületek kialakítására vonatkozó
elöirások:
a) legalább kétszer iskolázott facgyedekböl fasort kell telepíteni
aa) Klasszikus falusias beépftésü lakóterületek (KL),
ab) Családi házas lakóterúletek {CL),
ac) Településközpont (TK),
felé esö telekhatárok mentén.
11. A közterületekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

18.§ (1) A gyorsan öregedő, könnyen törő, s.zemetelö, illetve allergiakeltő faf.ajok telepítése a
település területén tilos.
(2) Meglévő, kiegészítendő fasor egyedeinek pótlása, kiegészítése a meglévő fafajjal azonos
fajjal lehetséges.
(3) Tervezett, új fasor létesítésekor egy-egy utcaszakaszon kizárólag azonos fafaj ültethető.
(4) Közutak fásítása elönevelt, többször iskolázott egyedekkel létesíthet6. A közterületi
fasorok egyedei 6,0 méteres tőtávolságra teleplthetők.
(5) Új 1'.lt építése, vagy egy utcaszalrasz Mépltése során legalább az egyik oldalon - ha a
műszaki feltételek lehet.övé teszik - fasor, vagy egyéb növényzet telepitendö, a közlekedés
biztonságának figyelembe vételével.

1:2. A cégtáblákra és egyéb grafikai elemekre vonatkozó egyedi épltészeti
követelmények
19.§ (1) Vállalkozáson.ként 1 db cégtábla helyezhető el az épület homlokzatán, vagy a
kerítésen.
(2) A cégtábla mellett egyéb grafikai elem is elhelyezhető.

(3) Az elhelyezett cégtáblák és egyéb grafikai elemek az elhelyezési magasság, a betűnagyság
és a szlnvilág tekintetében egymáshoz illeszkedően alakítandók ki, figyelembe véve az
épület homlokzati architektúráját.
(4) Új épület elhelyezésénél, meglévő épület átalakltásánál, funkcióváltásánál, homlokzati
felújltásán.ál a cégtáblák, egyéb grafikai elemek elhelyezését a homlokzattal együtt kell
kialakltani.
(5) Cégtábla, egyéb grafikai elem még részben sem takarhatja az épület, épúletegyúttes
nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját és egyéb meghatározó építészeti elemét.
(6) Cégtábla, egyéb grafikai elem kialakításánál a kábeleket a falon belül, vagy takartan kell
vezetni, villogó, zavaró fényű cégtábla, egyéb grafikai elem nem helyezhető el.

13. A reklámhordozókl-a vonatkozó településképi követelmények
20.§ {l) Az utcabútoi·ok közUI reklám célra kizárólag az utasváró, a közmüvelödési
hirdetőoszlop és az infonnációs vagy más célú berendezések használhatók.
{2) Információs vagy más célú berendezésnek minősül
a) a közérdeket alapvetően szolgáló
aa) kerékpártároló
ab) hulladéktároló, -gyűjtő
amelyen reklámhordozó elhelyezhető.
b) a közérdeket a - hirdetöfelületének legalább egyhannadán közzétett - közérdekű
információval szolgáló
ba) parkolót határoló korlát,
bb) megállltó tábla,
be) önkormányzati hirdetőtábla,
bd) önkormányzati faliújság,
be) közterületi eligazodást segítő, tájékoztató tál>la,
amelyen reklám a hirdetöfelület legfeljebb 2/3-án helyezhető el.
(3) Az Önkonnányzati hirdetőtábla és az Önkormányzati faliújság llZ alábbi gazdasági
reklámnak nem minöslllő közérdekű infonnáció közlésére létesíthető teriileti korlát nélkül:
a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk,
b) a település szempontjából jelentős eseményekkel l<apcsolatos információk,
c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel k.apc.solatos
tájékoztatás nyújtása,
d) idegenforgalmi és közlekedésí infunnációk, vagy
e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő információk.
(4) A buszmegálló építményen üvegezett világító reklámtábla elhelyezhető.
{5) A település területén reklámcélokat nem szolgáló utcabútorok elhelyezése nem
korlátozott.
(6) A teleplllés szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében - az esemény
előtt és annak időtartama alatt - időszakosan, de legfeljebb összesen 12 hétig molinó,
plakát, egyéb hirdetés elhelyezhetö(7) A település területén építési reklámháló nem helyezhető el.
(8) Régészeti érdekű területen reklám, re.klámhordózó, reklámhordozót tartó berendezés csak
abban az esetben helyezhető el, ha az adott terület védelmi besorolás szerinti jelleget nem
befolyásolja.

21.§ {l) Reklánlhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem
változtathatja meg hátrányosan.
(2) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó
hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.

(3) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is kO?.zétehetó.
14. Az egyes sajátos épltmén.yek., műtárgyak elhelyezésére vonatkoz6
településképi követelmények

22.§ (1) Nem helyezhető el új felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos
építmény, műtárgy
a) Klasszikus falusias beépítésű lakóteriiletek (KL) MT-n,
b) Családi házas lakóterületek (CL) MT-n,
e) Telepfilésközpont (IX) MT-n,
d) közparkokban, közkertekben, játszótereken,
e) temetők területén,
f) védett természeti területen,
g) tájképvédehni területen.
(2) Klasszikus falusias beépltésü lakóterületek (KL) és Településközpont (TK) MT-n új

léteslt.ésekor, ílletve meglévó kiváltásakor az energiaellátási és elel.1.ronikus hírközlés
hálózatot földkábeles formában kell kialaldtani.
(3) Családi házas lakóterületek (CL) MT- n füld felett vezetett villamosenergia, elektronikus
lúrközlési hálózatok esetén - villmnosenergia és/vagy közvilágítási hálózati rekonstrukció
során a vezetékeket a meglé\'Ö oszlopsorra illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös
oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az épltendö hálózat csak
földalatti elhelyezéssel kivitelezhet.1.1.
(4) Öntl.116 tartószerkezetre telepített antenna nem helyezhető el
a) oktatási, egészségügyi, szociális létesltmények telkén, valamint ezek telekhatárától
mért 150 méteren belül,
b) Zöldterületek és jelentős zöldfelülettel rendelkező különleges területek (KZ) MT-n,
e) közparkokban, közkertekben, játszótereken,
d) temetök területén,,
e) védett természeti területen,
f) tájképvédelmi területen.
(5) Önálló t.artószerkezetre telepített antenna - a tartószerkezettel együtt - nem lehet
magasabb, mint az építési övezetben, övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság
értélcének kétszerese, de legfeljebb 20,0 méter.
(6) Építményekre helyezhető elekll'onikus hírközlési antenna nem helyezhető el
a) Klasszikus falusias beépítésű lakóterO.letek (KL),
b) helyi védett értéken,
e) közparkokban, közkertekben, já.tszótereken,
d) temetők területén,
e) védett természeti területen,
f) tájképvédelmi területen.
(7) Építményekre helyezhetö elektronikus hlrkllzlései antenna az éptllet - épületmagasság
S2ámftásánál figyelembe veendO - legmagasabb pontját legfeljebb 6,0 méterrel haladhatja
meg.
(8) Műemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen, valamint az azokat határoló
közterületen, tová.bbá helyi jelentöségú tennészetvédelmi területen transzfonuátorállomás
csak épnletben helyezhetö el.

15. A természeti értékekre vonatkozó településképi követelmények

23.§ (1) A telepUlés terilletén található a térségi jelent6ségű tájképvédelem sz.empontból
kiemelten kezelendő terület övezetbe tartozó reruleteket (a továbbiakban: tennészeti terilletek
és értékek) az l. melléklet tartalmazza
(2) A természeti területek és értékek megőrzendők, megóvását biztosítani kell, ennek
érdekében
a) a helyi hagyományoknak megfelelő lépték-, fonna- és színvilágú új építmény
létesíú1ető,

b) a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében új épület elhelyezésénél a tájba

illeszkedés látványtervvel igazolandó,
e) az egyedi tájértékek a helyszínen megőrzendők.
(:3) Tájképvédelcm szempontból kiemelten kezelendő területbe tartozó szőlőhegyeken
a) a szölökataszterböl kivett terilletck és utak kivételével a teriilell'e jellemző tájhasználat,
szőlőművelés fenntartandó,
b) a történeti szőlőművelés fenntartandó, legalább 80%-ban a telket szőlővel kell
megművelni,

e) csak az épület vagy boltpince bejáratnál alkalmazzunk kis gyepfelületet,
d) egyéb területeken alkalmazandó növényegyedek:
da)
tájhonos gyümölcsfa, főként csonthéjasok, és cserjék,
db)
a tájidegen növényzet alkalmazását mindenképp kerülni kell.

V. FEJEZET
A kötelező szakmai konzultáció
16. A kötelez:ő szakmai konzultáció esetei

24.§ (J) Az építtet() vagy megbfzottja köteles szakmai konzultációt kémi a tervezett építési
tevékenységet megelfü·.öen, ha:
a) a telek településképi szempontból meghatározó területen található, és
b) a lakóépület egyszerű bejelentése, építési engedélyezési eljárás hatálya alá tartozik,

vagy
e) helyi védett értéket érint.

17. A szakmai konznltáció szabályai
25.§ (1) A szakmai konzultáció folyamata az önkonnányzatnak benyújtott lrásos kérelemre
indul.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell legalább:
a) a kérelmező nevét és elérhetőségét,
b) az érintett ingatlan pontos beazonosításához szükséges adatokat és
e) a tervezett településképet érintő tevékenység ismertetését.
(3) A szakmai konzultáció szóban történik.
(4) A szakmai konzultáció az önkom1ányzat hivatalos helyiségében vagy kérésre, a
polgármester döntése alapján a helyszínen is lefolytatható.
(5) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyet a konzultáció résztvev6i
aláírásukkal látnak el.

VI. FEJEZET

A településképi bejelentési eljArás
18. A településképi bejelentési eljárás esetd
26.§ (1) Településképi bejelentési eljárást az épitésügyi és épltésfeliígyeleti hatósági
eljárásokról és ellenörzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
konnányrendeletben építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A §-a szerinti egyszerű
bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek tekintetében lehet lefulytatni.
(2) Települé.sképi bejelentési eljárást kell lefolytatni minden közterületről, közforgalom által
használt területről vagy közforgalom céljára átadott magánteriiletről látható, építésügyi
hatósági engedélyhez nem kötött épitési tevékenység megkezdése elött, - amennyiben az
épittetö nem a helyi önkormányzat - az alábbi esetekben:
a) Építési engedéllyel építhető építmény homlokzatának megváltoztatása esetéhen, ha az
építési tevékenység az építmény tartószerkezeti rendszerét, alapozását nem érinti,
b) Meglévö épltmény utólagos bŐliZigetelése, homlokzati nyílászáró áthidalót nem érintő,
de méretét tekintve a meglévötól eltérö cseréje esetén, a homlokzatfelület színezése

esetén,
c)

Új, önálló, homlokzati falhoz rögiített vagy szabadon álló égéstennélc-elvezetö
kémény építése esetén, melynek magassága nagyobb, mint 4,0 m, dc 6,0 m-t nem
haladja meg,
d) Nettó 20,0 m 2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű
kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület épltése, bővítése
esetén,
e) Nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot az épltési tevékenységet követően
sem meghaladó méretű, de legalább 10 m3 térfogatot és 20 m2 alapterületet, vagy 3,0
m épületmagasságot elérő, nem emberi tartózkodásra szolgáló építm ény építése,
bővítése, átalakítása, felújítása esetén,
t) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak a
talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
g} Növénytermesztésre szolgáló üvegház vagy fóliasátor építése, bővítése,
megváltoztatása esetén, ha alapterület.e meghaladja a 20 m2-t, de nem éri el az 50 m2-t,
h) Meglévő épület homlokzatához illesztett elötetö, védőtető, emyöszerkezet építése,
meglévő
felújítása,
helyreállltása,
átalakítása, korszerűsítése,
bővítése,
megváltoztatása esetén,
i) 6,0 m vagy annál kisebb magasdgó, illetve a 60 m 3 vagy annál kisebb térfogatú siló,
ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot
tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minösülö, füld feletti tar1ály, tároló
elhelyezéséhez szükséges é'pftmény építése, meglévő építmény bővltése esetén,
j) Közterülettel határos kerítés, s azzal egybeépített építmények építése, átépítése esetén;
k} Napkollektor, szellözö-, klímaberendezés, ám- és pénzautomata létesítése esetén,
1) Cégtábla és egyéb grafik ai elemek elhelyezése esetén.
(3) Tel epülésképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények .rendeltetésének részleges vagy teljes - megváltoztatása esetén_
(4) Telepiílésképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a település területén önálló reklámtartó
építmény építése, reklám-elhelyezés esetén.
19. A településképi bejelenté$i eljárás részletes szabályal
27.§ (1) A településképi bejelentési eljifrás a 3. melléklet szerinti kérelem benyújtásával indul.
(2) A bejelentést papír alapon kell benyújtani. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt
vagy a dokwnentációt tartalmazó digitális adathordozót kell me!lékel.ol. A digitális
adathoTdo:zón benyújtott dokumentáció pd.f vagy jpg file formátumú lehet.

(3) A polgármester csak hiánytalanul összeállított építészeti-műszaki tervdokumentációt
véleményez. Egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, melynek kérelmező 15
napon belül eleget tesz.
(4) A településképi bejelentéshez kötött tevékenység a bejelentés alapján, a tudomásul vételt
igazoló hatósági határozat birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések
figyelembevételével, vagy hatósági határozat hiányában a bejelentéstől számított 16. napon
- megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.
(5) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a
kiadmányozástól számított egy év, de indokolt esetben a polgármester ettől eltérő
érvényességi határidőt is megállapíthat.

vn.

FEJEZET
A településképi kötelezési eljárás és a településképi bírság
20. A településképi kötelezési eljárás részletes szabályai
28.§ (1) A kötelezési eljárás hivatalból vagy kérelemre folytatható le.

(2) Kérelemre folytatott telepűlésképí kötelezés a polgármesternek benyújtott
kezdeményezhető. A kérelemnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kérelmező nevét, címét, elérhetőségét, és
b) a kcz.deményezett településképi kötelezési eljárás indoklását.

k:~elemmel

21. A településkép-védelmi birsiig

29.§ (1) A polgármester a településképi követelmény megszegése, valamint a településképi
kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén, e magatartás elkövetőjével szemben
t .OOO.OOO forintig terjedő blrság {településképi bírság) kivetését rendelheti el.
{2) A településképi bírságot a településképi kötelezettség teljes elmulasztása, a csak részbeni
végrehajtásának mértéke, valamint a településkép romlásának mértéke, azaz:
a) a jogsértéssel okozott hátrány, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával,
helyreállításával kapcsolatban felmerült költségek, illetve a jogsértéssel elért előny
mértéke,
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatósága,
e) a jogsértéssel érintettek körének nagysága,
d) a jogsértő állapot időtartama,
e) a jogsértő magatartás ismétlődése és gyakorisága,
t) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartása, és
g) a jogsértést elkövető gazdasági súlya,
alapján kell kiszabni.
(3) A településképi bírságot az önkormányzat 11736082-15361590-04640000 számú
számlájára kell megfizetni.
(4) A településképi bírság az önkormányzat kömyezetvédelmi alapjának bevételét képezi.

VID. FE.JEZET
Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
ZZ. A védett építmények fenntartásának támogatása
30.§ Az Önkormányzat a védetté nyilvánltott helyi építészeti értékek megóvásának,
fennmaradásának, megőrzésének elősegítésére forrást biztoslthat.

31.§ ( 1) Az önkormányzati támogatás kérelem alapján nyerhető el.
(2) A kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani.
(3) A benyűjtott kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős építési engedélyt, amennyiben
a tervezett építési tevékenység építési engedély köteles,
b) amennyiben a tervezett építési tevékenység nem építési engedély köteles:
ba) a tervezett felújítás részletes lelrását,
bb) helyszlnrajzot,
be) az ingatlan tulajdoni lapját,
e) a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést,
d) a kérelmezett összeg megjelölését,
e) az Önrész rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot,
t) a mwlka elkészülésének határidejét, és
g) előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott
összeget az elöfrt feltételek szerint használja fel.
(4) Csak azok a kérelmek részesíthetők támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése előtt
nyújtanak be és a felújítás költsége részletes kalkulációval igazolható, hitelt érdemlően
alátámasztott.
(5) A támogatás odaítélését követően a kérelmezővel megállapodást kell köttú.
(6) Az önkonnányzatí támogatás a helyi egyedi védelem alatt álló épületek: felújítása mellett
tájékoztató füzetek, kiadványok megjelentetésére, kiállítások szervezésére, védettség
tényét megjelölő táblák elhelyezésére, népszerűsítő előadások megtartására és a védett
é1ték megmentését elősegítő pályázati források lehívására is felhasználható.
IX. FEJEZET
Zéró rendelkez~ek
23. Hatályba léptető rendelkezfsek

jegyző

Kihirdetve:
Vereb, 2018. május 3 1.
J:.,-.{, J. ,Á... l.- I

Szabné Ánosi Ildikó
jegyző

l.mellalet a 712018.{V.31.) önkormányzati rendelethez
Településképi szempontból meghatározó területek és a település védett émkei
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2.melléklet a 712018.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Helyi egyedi védelem és helyi védett tennészetí ér1ékek
Helyi egyedi védelem
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hrs:r.
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fimkció
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.
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1.
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2.
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3.
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4.
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Helyi védett természeü értékek
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027 hrsz-ú út mentén
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037 hrsz-ú terület
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3.

580/15 hrsz-ú út mellett
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J.melléklet a 7/2018.{V.31.) önkonnányuti rendelethez
Kérelem településképi bejelentési eljÍlllÍShoz

Iktató szám: ....... „

... „ ............ . .. .

KÉRELEM
településképi bejelentési eljáráshoz
Kére!mező(k)

neve: ........ „„ ..• „

o o • • • 0 0 o o oo o o o • o o o 0 •OOO 1. 00 o o o o O o OOO o 0 0 0 o H

................ .. ...... „

.... „ ................ „

o o o o • o o o o U . o o o o u . o o o 0 • • • 0 0 0 0 0 • I • • o o o o Oo o o o o o o o o o H

Lak,cimc: ...........•............................... „ .„ .... ..... . „ ...... . „„ ..... „
Elérhetősége
Kérelmező

(telefon és e-mail): ............... „

neve (aláhúzandó):

............. ...... „

„. „ .. ... . .................. .

0000 0 oO 0 0 o 0 U O • . 11o 1 o o o o o o o o o o o o o 0 0 0 o • 0 0 o o o 0000 0 o 0• o o o o O o

.••••„ .••. ••••••• • „

................ „

.• „ ... „ ........... „.„„ .......... „ „ „ „ „ ....„ ••••• „

építtető

tulajdonos

terve~.ö

.... • • • • „

. .... . .

..........„ „ „... .

megbízott

A kérelmezett tevCkenvséggel érintett ingatlan pontos helyének megjelölése: .... „„„.„........ hrsz
cúne: ............................ „ ....„

...... ...................... .............. „

A kérelmezett tevékenvség rövid ism ertetése. tárgya:
0> 00000.00 00 000000000000000000000o000 0• 0 0 0 • 0 > 0 l • H • 0 0 0000 0000 0

0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • • • • • • • • • • • O OOO •

••.....••.....•.

utca ...........„ .................. hsz.

„ ... „ ....•.•. „„.„„„ .. „ „ . „ „ .•...•.•. „„.„„ .. „ .••..

000 000 0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 > 0 1 0 0 • 0 0 0 0 0 H 0 0 0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 000 00 • 0 0 0 0 j

OOOOOOOOOOOOOOOOO•OOOO H O O O ooOOO 0 0 0 0 • • • • • oo 0 0 0 0 0 0 „ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..... 0 0 0 0 0 . . . . . . .

A lrérelmer.ett tevékenység tervezel!

.

.

0•00000000000000000000000

„ •...•.. ....•.•..•••... .•..•••••..•.

időtartama: .................. „ . ••••. ...... „ .......... „

... „ ••••• „

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

A kérelem tárgyában korábban született engedélyek. véleménvek. emléke:iletök száma. kelte:
(másolatot mellékelni is kell) .................„ ••. .................................„ ••............................. „ ...•.........
• .•.. •••.• •• .... „ •...•••....••..•• ....••••••••••• •••...••....•... • ••..••....•.....• ··••••••••••••··•·····••····• ·•····· •••• •••••• ·••····•····••···••··

A b~Wjtandó egvszerűsített műszaki dokumentáció tartalma:
építési munkákhoz

müszald

leírás: rendeltetés, funna,
an~u méretPlr szín stb. leírással
helyszínrajz, alaprajz, a megértéshez

szübéees metszetek.
homlokzatok, nézetek anyaghasmálat
és színek ielölésével
utcakép vagy fotó / látványterv vagy

futó
közterületi elhelyezés esetén M= I :500
méretarányú, a közmű-szolgáltatókkal
dokumentál tan
egyeztetett
hel""zinraizot,

-

rendeltetésváltáshoz

tulajdoni lap másolat, alaprajz.,

külső

tenykh.

helyszlnrajz,

a

változással

érintett

alanr:ajz
műszaki

leírás, mely kitér a rendeltetésváltozásból adódó környezetterhelés
ismertetésére, a gépjármű-elhelyezés
technológiai
igazolására,
üzletnél
famertctésére
reklámelhelye-..:éshez műszaki leírás: rendeltetés, forma,
anva.:>. méretek, szín leírással

terv vai:>V fotomontázs
201 .. .................... „„„„.hó „ ......... nap

a kérelmező sajátkezű aláírása

J. függelék a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez
Emlékeztető településképi

szakmai konzultációról

Iktató szám: ............................. .

EMLtKEZTETÓ
településképi sznkmal konzultációról
Ké5Ztilt: dátum: .............. „ ... „ ............... „ .. hely: .......... „

Je!en vannak:

...................•...•............................ „

•.••••••.••••....... „

.....•.... •. ...•.. „

.. •.•......PMH

.........•••••••••••.••••..............•..... . • • •••••••.. .. .... • .........

••• ••.•••••• ••••• „ ••••••••••••••• „ •••• „ ........................... ...... . . .... ............................ . . ............................. ••••••·• ••••••••

Kezc!eménvezó jogcíme (aláhúzandó):

építtető

tervező

tulajdonos

megbizott
A szakmai konzulracióval érintett íngatlan helvrajzi száma:

„ ..•• „.„ „„.„ .... „

..... „ „ „ „... „„.„.„.„.

címe: ...............................„ ....... ....................................•„ ..••......... „ .. utca ............................... hsz.
~:

•• ••••.••••...•• ....•...•••.......•.....•... •...... „ •••. • •••

Felvetett kérdések/javaslatok: ... „
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„ .......................................................................... .
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..........•.

„ .. „ ....... „

...........•..... •

„ .....................

•••0•00••••0010000000.0oo••••••• • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••• • •••• • ••10•001000•0••••••••0&•• • • • • • • u • • • • •oooo•••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

..................................•.. „ ... „ ....•....•........................ ... „

.....•.•••••••••••...............•..... . ..••••••• , .. ...••..........
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.......-...··-....-·····-··...........................-·····.......•..........-··········........... ....'"'................................................
~

•••..•••.....• ....••....•.....•.••.•••• „ ••.. „ •....•....•....•••••••••.•••• . ...••....•.....•..•.••••••.••••••....•....••....•...••••....•....•••••„ ...

Alá.lrások:
polgármester

Kérelmező

' Megjegyzés: A fentiekben rögzltett nyilatkozatok kötik a települési önkormányzatot a településképi
vélemé"}'e2ési, bejelentési és kötelezési eljárás során.

2.függelék a 7/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Védett építmények önkormányzati támogatása
VÉDETT ÉPÍTl.\l.IÉNYEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA

Figyelem!
kitölti a kérelmet, győződjön meg mól, hogy a felújitandó épi.ilet szerepel-e a
.. ./2018.{ ..•) Ök. rendelet helyi egyedi védett épületeket és épltményeket felsoroló 2.

Mielőll

mellékletében.
kérelmező

A

neve

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••• „ •••••••••••••••• 1

••• 1 ••• 1 •••••• 1 •••• 1.

Lakcíme:
••••••••••••••••••••••• „ ••••••••••••••••••••• „ ••••••••• 1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Telefonszáma:
•••••••••• „ •••••• „ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A településképi jelentőségű épület. építmény oontos helyének megjelölése:
Vereb, ..........................•................................................. {út, utca stb),
(házszám)
Helvraj;r.i szám; „. -.. „

„ .•......• „ .....

„

Épületrész megnevezése <pl. homlokz.at. oromfal. tetőzet. ablak, kapu. kerítés stb):
••••••••••••••••••••••••• „ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „.„ ••• „ ••••••••••••••••••••• „ •••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••••••••• „

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A felújítani kívánt épület, épületrész jelenlegi állapotának rövid ismertetése, leírása:

...............................................................................................................
• • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • „ .•.•••••••••••••.•.•••••••.••••.••••••••.••••
• • • • • • • • • • • „ •••• „ ••• „. „ ••••••••••••••••• „ ••• „ ••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••• „ •••• „. „ ••••

~.

·········~·~··~·~········~·················································································~···

·········~··~··············································~········~··········································

•••••••••••••••••••••••••••••••••• „ •••• „ ••••• „. „ •••••••••••••••••••••••••••••••.••••• „ •••

A támogatási kérelem indoklása:

~.

„ •••••••• „ •• •••••••
~

• ••••••••• ••••••••••• •••••••.•••••• •• „ • ••••• • •••• ••• • •••• ••••••••••• • - ••• „ ••• ••• „ • ••••••••••••• • • • •••••••••• - ••

Kötelező mell~kletek:

a meglévó eredeti állapotról színes fotók, rajzok stb~ helyszínrajz
tulajdoni lap
építési engedélyezési tervdokumentáció, jogeros engedélyezési határozat, ha épltési
engedély köteles a megvalósítani kívánt beruházás
költségvetés-tervezet a munka során felmerüló összes költségről, az önrész és az
igényelt önkormányzati támogatás részletezesében a szükséges önrész rendelkezésre
állásáról szóló igazolás

A kérelem benyújtója alálrásával kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati
támogatás elnyerése esetén a kapott összeget 82 építési engedélyben leírt munkálatokra, az
esetlegesen a Képviseló-testület által megszabott feltételekkel használja fel.
201.. . ..... ..... .. ..... ........... hó ........... nap

a kérelmezö sajátkem aláfrása

3.függelék a 7/2018.(V.31.) önkonnányzati rendelethez Telepítésre javasolt közterületi
növények jegyzéke
NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE JAVASOLT NÖVÉNYEK
JEGYZÉKE

Magyar név
Lombos fák
Arer campestre
Aoer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer tataricum
Alnus lrlutinosa
Alnus incana
Caminus hetulus
Carpinus orientalis
Cestanca sativa
F a2us syl vatica
Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica
Fraxinus cxcelsior
Fraxinus omus
Juglans regia
Mai us sylvestris
Prunus av:ium
Pyrus pyraster
Quercus cenis
1
s farinetto (Q. fametto, Q. conferta)
'
Quercus petraea
Quercus pubescens
Ouercus robur
Salix alba
Sorbus aria
Sorbus aucupalia
Sorbus dégenii
Sorbus domestica
Sorbus pseudolatifolia
Sorbus rédliana
Sorbus semíinicisa
Sorbus torminalis
Tilia cordata
Tilia platiphyllos
Tília tomcmtosa
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Uhnus minor
Túlevelú fajok
Abies alba
Ju.niperus commwús
Larlx decidua
Picea abies
Pinus svlvestris
Taxlls baccata

Tudolllányos ntv
mezei juhar
körnijuhar
hegyi juhar
tatárjuhar, fek:etegyflrú éger
enyves tJger, mézgás éger
hamvas éger
kt)zönséges gyertyán
ke leli gyertyán
szelídge.$zterrye
közönséges bükk
magyar lcóris
magas laJris
virágos laJris
közönséges dió
vadalma
vadcseresznye, madárcseresznye
vadkörte, vackot·
csertölgy. cselfa
magyar tölgy
kocsérrytalan tölgy
molyhos tölgy
kocsányos tölgy
fehér fiiz
lisztes berkenye
madárberkenye
házi berkenye

budai berkenye
bar!Wca berkenye
kislevelii hárs
nafö!/evelil hárs
ezüst hárs
hegyi szil
vénicszil
mezei szil
iegenyeferryó
kőzönséges boróka, gyalogfenyő
vörösfenyő
lucfenyő

erdei jérryő
közönséges tiszaf a

4.függelék a 7/2018.{V.31.) önkormányzati rendelethez Telepítésre nem javasolt
idegenhonos növények jegyzéke
NÖVÉNYTELEPITÉSRE NEM JAVASOLT, IDEGENRONOS, INVAZÍV
NÖVÉNYEK JEGYZÉKE
Magyar név
Tudományos név
Baccharis halimifolia
borfa, tengerparti seprűcserje
tündérhínár
Cabomba caroliniana
vízijácint
Eichhomia crassípes
Heracleum pen;icum
perzsa medvetalp
kaukázusi medvetalp
Heracleum persicum
sosnowsky-medvetalp
Heracleum so.mcwskyi
hévízi gázló
Hydrocotyle ranwiculoides
Lagarosiphon major
fodros átokhmár
nagyvirágú tóalma
Ludwigía grandiflora
sárgavirágú tóalma
Ludwigia peploídes
sárga lápbuzogány
Lysichiton americanus
közönséges süllöhínár
.Myriophyllum aquaticum
keserű hamisUröm
Partheni11m liysteropharus
ördögfarok keserűfű
Persicaria petfoliata
kudiu nyílgyökér
Pueraría mo•lfana
selyemkóró
Asclepias syriaca
aprólevelíl átokhfnár / vékonylevelü
Elodea nuttallii
átokhinár
kanadai átokbínár
Elodea canadensis
bíbor nebáncsvirág
lmpatien.~ grandijlora
kisvirágú nebáncsvirág
ImpatietlS parviflora
felemáslevelű silllöhfnár
Myriophyl/um heterophyllum
kaukázusi medvetalp
Heracleum mantegazzianum
Gunnera tinctoria
óriásrebarbara
tollborzfií
Pennisetum setace11m
kanadai nyár
Populus x canadensis
aligatorfü
Alternanthera philoxeroides

fehér akác
amerikai kőris
bálványfa
ezüstfa
fekete fenyö
erdei fenyö
gyalogakác
kései meggy
zöld juhar

Microstegium vimineum
Robinia pseudoacacia
Fraxinus ptmnS)llvanica
Ailanthus altissima
Elaeagnus a11gustifolia
Pim1.~ nig»a
Pinus silvestris
Amorphafrutico.~a
Prunus serotina
Acer negundo

kínai kaT111azsinbogyó
amerikai karmazsinbogyó
japánkeserúfü-fajok
kanadai aranyvessző
magas aranyvesszö

Pytholacca esculenta
Pytholacca americana
Fallopi.a spp.
Solidago canadensís
Solidago gigantea

ürömlevelű parlagfű

Ambrosia artemi~·iifolia

süntök
)ccserí1 c~t~sor
Ju-ankil fajok
nyugati ostorfa
aren y ribiszke
adventív szölöfajok
vad sz.ölöfajok
, olasz szerbtövis
ljapán komló
átx>ktüske
moszat.páfranyfujok
fehér eperfa
észak-amerikai őszirózsák
.. .. '
; kahforrum tündériúnár

Echí11ocystit lobata
Solunum dulcamara
C11sc11ta spp.
ee/tis occidimtá /is
Ribes aurewn
Vitis-hibridek

Parlhenocissus spp.
Xanthium strumaium subsp. ita/icum
Humu!llS japonicus
Cenchrus incertus
Azolla me..-ica11a, Azollaj ilic11/(>ides1
Monisalba
Aser 11ovihelgii
..
1, Cambomba carol1111ana

1

i

