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Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (… . … .) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1. pontjában 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.§ (6) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami
Főépítész; Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság; Kulturális örökség védelméért felelős miniszter;
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat
szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

I. Fejezet
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések
1.§
Kismaros község településkép védelméről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) célja
Kismaros község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő
védelme és alakítása:
a)
a helyi építészeti örökség védelmének (a továbbiakban: helyi védelem)
meghatározásával, a védetté nyilvánítás, illetve a védelem megszüntetés
szabályozásával;
b)
a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
c)
a településképi követelmények szabályozásával;
d)
a településkép-védelmi szakmai konzultációval;
e)
a településképi követelmények megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények
(településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi
követelmények: területi és egyedi építészeti követelmények) rögzítésével;
f)
a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,
g)
településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.
A helyi védelem célja Kismaros község településképe és történelme szempontjából
meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes
karakterének megőrzése.
A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért
fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.
E Rendelet területi hatálya Kismaros község teljes közigazgatási területe.
E Rendelet elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. melléklet
Kismaros község egyedi védelem alatt álló helyi építészeti öröksége
1.1. melléklet
Védett egyedi értékeknek helyet adó ingatlanok lehatárolása
1.2. melléklet
Védett egyedi értékek jegyzéke
2. melléklet
Kismaros község településképi szempontból meghatározó területei
2.1. melléklet
Településképi szempontból meghatározó területek térképi
lehatárolása
2.2. melléklet
Településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke
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(6)

(7)

(1)
(2)

(1)

(2)

3. melléklet
Kismaros község településkép védelme szempontjából kiemelt területei
3.1. melléklet
A településkép védelme szempontjából kiemelt területek térképi
lehatárolása
3.2. melléklet
A településkép védelme szempontjából kiemelt területek jegyzéke
4. melléklet
Ültetési távolságok
E Rendelet – tájékoztatás céljából – az alábbi függelékeket tartalmazza:
1. függelék
Nemzetközi, országos jelentőségű művi értékek
1.1. függelék
Műemlékek, műemléki környezetek
1.2. függelék
Régészeti lelőhelyek
2. függelék
Nemzetközi, országos és helyi jelentőségű természeti értékek
2.1. függelék
Natura 2000 területek
2.2. függelék
Nemzetközi ökológiai hálózat területe
2.3. függelék
Helyi természetvédelmi terület
3. függelék
Tájidegen, agresszív gyomosító, invazív növényfajok jegyzéke
E Rendelet alkalmazásában:
1.
Áttört kerítés: A legalább 50 %-os átláthatóságot biztosító kerítés.
2.
Molinó: Építményen kifeszített, illetve építmények vagy más tartószerkezetek között
átfeszített, textil vagy textil-jellegű egyéb anyagból készült reklámhordozó
3.
Óriás plakát: 12 m2 (504 x 238 cm), vagy ezt meghaladó méretű reklámtábla
4.
Történeti települési terület: A Második Katonai Felmérésen települési területként
szereplő terület.
2. Illeszkedésre vonatkozó rendelkezések
2.§
Az illeszkedés szabályait kell alkalmazni minden e Rendelettel nem szabályozott esetben.
Illeszkedőnek tekinthető az épület, amennyiben a vonatkozó jogszabályok figyelembe
vételével az alábbi kritériumoknak együttesen eleget tesz:
a)
környezetéhez igazodik;
b)
a településrész építészeti karakterét megőrzi;
c)
a meglévő formakultúrát megtartja;
d)
léptékhelyes épülettömeget eredményez; továbbá
e)
a környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést alkalmaz.
II. Fejezet
A HELYI VÉDELEM
3. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek
3.§
A helyi védelem feladatkörébe tartozik a védelmet igénylő építészeti örökség:
a)
meghatározása, dokumentálása;
b)
védetté nyilvánítása, nyilvántartása;
c)
megőrzése, megőriztetése és
d)
a lakossággal történő megismertetése
Helyi védelem alá helyezés, illetve megszűntetés általános szabályai:
a)
Védelem alá helyezést, illetve a védelem megszűntetését a Partnerségi Egyeztetési
Szabályzatban nevesített partner, az Önkormányzat, valamint államigazgatási szerv
kezdeményezhet.
b)
A kezdeményezés minimális tartalma az alábbi:
ba) az érintett elem beazonosításra alkalmas adatai (hrsz., cím, térképi feltűntetés)
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bb)
bc)
bd)
be)

(3)

(4)

(5)

a javasolt helyi védelem jellege (területi, egyedi)
a kezdeményezés rövid indoklása
a kezdeményező adatai
a védendő elem ismert további adatai (tulajdonosa, története, korábbi állapota
stb.)
c)
A kezdeményezés beadásának módja: a települési főépítésznek címezve e-mailben,
vagy postai úton, vagy a honlapon a Települési Arculati Kézikönyv és Településképi
rendelet egyeztetésére létrehozott felület véleményezésre szolgáló linkjére feltöltött
írásos javaslattal.
Helyi védelem alá helyezés, vagy megszűntetés szabályai:
a)
Helyi védelem alá helyezésről, vagy helyi védelem megszűntetéséről kizárólag az
Önkormányzat Képviselő-testülete hozhat – e Rendelet módosítása, vagy
felülvizsgálata keretében – döntést.
b)
Helyi védelem megszűntetésére kizárólag az alábbi előírások együttes betartása
mellett kerülhet sor:
ba) A megszűntetésre
1.
műszaki indokok alapján, vagy
2.
életveszély-elhárítása miatt, vagy
3.
a védett elem országos védelmi kategóriába történő beemelése miatt
kerülhet sor.
bb) A helyi védett elem teljes körű műszaki felmérése (alaprajzok, metszetek,
homlokzatok, minden irányú fényképes dokumentálás – ha releváns – történeti
kutatás) megtörtént.
bc) A megszűntetés hatására a települési arculat nem változik kedvezőtlen irányba.
c)
Helyi védelem alatt álló épület/építmény, vagy annak védett része csak a védelem
megszűntetését követően bontható el.
d)
Ha egy helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a
műemléki védetté nyilvánítással egyidejűleg a helyi védettség megszűnik.
e)
Ha egy védett érték műemléki védettsége megszűnik, a főépítész köteles megvizsgálni
a helyi védettség alá helyezés lehetőségét.
f)
A helyi védelem nyilvántartása – a cím, a helyrajzi szám és a védelem tárgya
megjelölésével, a védelem jellege szerinti megkülönböztetéssel – a településképi
rendelet mellékletében szerepel. A nyilvántartás vezetéséről a polgármester
gondoskodik.
Helyi védelem alá helyezés elrendeléséhez szükséges követelmények az alábbiak:
a)
értékvizsgálati lap elkészítése legalább az alábbi tartalommal:
aa) cím;
ab) helyrajzi szám;
ac) védelemre javasolt elem megnevezése, funkciója;
ad) védelemre javasolt elem történeti, műszaki bemutatása (amennyiben ismert);
ae) védelem alá helyezés indoklása, védelmi kategória megnevezése;
af) fénykép(ek);
ag) alaptérképi kivágat a védelemre javasolt elem elhelyezkedésének bejelölésével;
b)
településképi rendelet módosításának tervezete;
c)
eljárásrendi követelmények teljesítése:
ca) partnerségi véleményezés lefolytatása;
cb) államigazgatási szervi véleményezés lefolytatása.
A helyi védelem alatt álló érték megjelölésére vonatkozó követelmények az alábbiak:.
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a)

b)

(1)
(2)

A helyi védelem alatt álló értéket táblával kell meg jelölni, melyen fel kell tüntetni a
helyi védelem tényét és elrendelésének időpontját („Kismaros Község Önkormányzata
védetté nyilvánította – dátum”).
A tábla elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik.

4. Az egyedi védelem meghatározása
4.§
Kismaros község egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökségét e Rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
Egyedi védelem az alábbi elem(ek)re terjedhet ki:
a)
építmény egészére;
b)
építmény részletére;
c)
alkalmazott anyaghasználatra;
d)
tömegformálásra;
e)
homlokzati kialakításra;
f)
táj- és kertépítészeti alkotásra;
g)
egyedi tájértékre;
h)
növényzetre;
i)
szoborra, képzőművészeti alkotásra;
ji)
utcabútorra.

5. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek
5.§
Az egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökség mindenkori tulajdonosát az alábbi
kötelezettség terheli:
a)
A védett elem/elemrészlet használatával nem veszélyeztetheti az örökség anyagi és
eszmei fennmaradását;
b)
A védett elem/elemrészlet jókarban-tartásáról, állapotának megőrzéséről
gondoskodnia kell. A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett érték
minden alkotó elemére, és részletére, függetlenül attól, hogy azok a rendeltetésszerű
használathoz szükségesek-e, vagy sem;
c)
A védett elemen végzett építési tevékenység során a védett elem értékóvó
átalakítására, karakterének megőrzésére, anyag- és színhasználatában a védett állapot
megtartására kell törekednie.
d)
A védett elem védettség alóli kivételét követő bontás során a műszaki felmérésben
megőrzendőként nevesített egyes épületrészeket, vagy tartozékokat sérülésmentesen
meg kell őriznie, továbbá azokat a bontási helyen építendő új épületbe be kell építenie,
vagy el kell helyeznie.
e)
A helyi védelem alatt álló értéket megjelölő tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni
köteles. A tábla megőrzése és karbantartása a tulajdonos feladata.
f)
A helyi védelem alatt álló értéknek a védelem céljának megfelelő folyamatos
karbantartási, rendeltetésének megfelelő használati, illetve fenntartási kötelezettségei
teljesítéséhez a tulajdonos kérheti az önkormányzat támogatását, melynek részletei e
Rendelet A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati támogatási és
ösztönző rendszer című 23.§ szakaszában szerepelnek.
III. Fejezet
A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
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(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

6. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása
6.§
Kismaros község településképi szempontból meghatározó területét e Rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
Településképi szempontból meghatározó területnek tekintjük az alábbiakban felsorolt három
településrész együttes halmazát:
a)
a településkép védelme szempontjából kiemelt területek;
b)
a történeti települési terület, valamint
c)
az áthaladás szempontjából meghatározó terület.
A településkép védelme szempontjából kiemelt területnek minősül:
a)
a műemlék területe és a műemléki környezet területe;
b)
a régészeti lelőhely területe;
c)
a helyi jelentőségű védett érték területe;
d)
a NATURA 2000 terület,
e)
a nemzeti park területe,
f)
az országos jelentőségű természetvédelmi terület,
g)
az országos ökológiai hálózat magterülete és ökológiai folyosó területe;
h
a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület;
Az áthaladás szempontjából meghatározó terület a településen áthaladó/településre érkező
szemszögéből jelentkező látvány területe, amely az alábbi településrészeket foglalja
magában:
a)
Az országos közutak, térségi jelentőségű kerékpárutak esetében az utat szegélyező 1-1teleksor.
b)
A településkapuk, ahol az érkezők először lépnek be a településszövetbe.
c)
A vasútvonal tekintetében a vasútállomás – mint a településszövetbe lépés pontjának
– környezete, amely ugyancsak településkapunak minősül.
A településképi szempontból meghatározó területek művi elemekkel érintett részei:
a)
a településkép védelme szempontjából kiemelt területeken belül, e Rendelet 3.2.
mellékletében ekként felsorolt elemek;
b)
a történeti települési terület, valamint
c)
az áthaladás szempontjából meghatározó terület.
A településképi szempontból meghatározó területek táji, természeti elemekkel érintett
részei a településkép védelme szempontjából kiemelt területeken belül, e Rendelet 3.2.
mellékletében ekként felsorolt elemek.
Amennyiben egy elem művi és táji, természeti elemekkel egyaránt érintett, úgy a
követelmények közül a művi elemekre vonatkozókat kell vele szemben alkalmazni. Régészeti
lelőhelyek esetén, amennyiben az érintett ingatlan további művi elemekkel nem érintett, úgy
a követelmények közül a táji, természeti elemekre vonatkozókat kell vele szemben
alkalmazni.
A településképi szempontból meghatározó terület művi elemekkel érintett részén:
a)
a homlokzatkialakítások egymáshoz való illeszkedését;
b)
az épületek összhangot mutató elhelyezését;
c)
a minőségi anyaghasználatot;
d)
a harmóniát tükröző színezést;
e)
az előkertek rendezettségét;
f)
a kerítések összhangját;
g)
az utcafásítások utcaszakaszonként való összehangolását
h)
a rendezett, rendben tartott műszaki állapotot
6
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el kell érni.
(9) A településképi szempontból meghatározó terület táji, természeti elemekkel érintett részén:
a)
a tájkarakter megőrzését;
b)
a kilátás és rálátásvédelem szempontjainak figyelembevételét;
c)
az építmények tájba-illeszkedését;
d)
az építmények környezetükkel összhangot mutató elhelyezését;
e)
a minőségi és természetes anyaghasználatot;
f)
a visszafogott színezést;
g)
a táji hagyományokat tükröző növényállomány ültetését;
h)
az tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív növények telepítésének elkerülését
el kell érni.
(10) A településképi szempontból meghatározó területek településkapuként lehatárolt térségét
az alábbi elemek használatával javasolt jelezni:
a)
üdvözlőtábla, vagy
b)
információs tábla, valamint
c)
növénykiültetés.
IV. Fejezet
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK
7. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános követelmények
7.§
A település teljes területén az alábbi általános követelmények vannak érvényben:
a)
a homlokzatképzésnél nem alkalmazhatók az alábbiak:
aa) erős, élénk, kontrasztos színű anyagok használata;
ab) a település történelmi anyaghasználatától idegen, vagy nem illeszkedő
homlokzati anyagok használata;
ac) túlzottan tagolt, elaprózott homlokzatképző elemek használata.
b)
a tetőszerkezet héjalásánál nem alkalmazhatók az alábbi anyagok:
ba) pala (kivéve a műpala és a természetes pala);
bb) rozsdásodó bádog, valamint
bc) bitumenes hullámlemez.
c)
a nyílászáróknál nem alkalmazhatók az alábbiak:
ca) domború üvegezés;
cb) egymással nem harmonizáló anyagok, valamint
cc) igénytelen, tobzódó formai kialakítású elemek.
d)
a világításnál nem alkalmazhatók az alábbiak:
da) hideg fehér, 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényű, 3000K feletti
színhőmérsékletű kültéri világítás;
db) gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé, vagy éppen az
égbolt irányába irányított fény;
dc) felfelé irányuló, talajszintbe épített fényvetőket;
dd) egyenetlen, magas intenzitású világítás;
de) utakon a 0,3 cd/m2 fénysűrűség, azaz kb. 4 lux megvilágítás feletti világítás;
df) a tényleges használat idejéhez nem igazodó kültéri világítás, így az éjfél utáni
fényerőcsökkentés hiánya, valamint a nem közcélú világítás bekapcsolva tartása;
8. A településképi szempontból meghatározó területek művi elemekkel érintett részére
vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
7
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8.§
A településképi szempontból meghatározó területek művi elemekkel érintett részére
vonatkozó területi építészeti követelmények az alábbiak:
a)
a beépítés telepítési módjának tekintetében:
aa) ikres beépítési módnál a már kialakult épület-ikerpárokkal összhangban álló
épület-elhelyezést kell alkalmazni,
ab) oldalhatáron álló beépítési módnál:
1.
utcaszakaszonként egységes oldalkerti épület-elhelyezést;
2.
legalább 1 méteres csurgó távolság elhagyását;
kell alkalmazni.
ac) a településen megjelenő, egyedi telepítésű épület-elhelyezésnél:
1.
a történetileg kialakult, egyedi jelleg megőrzését biztosító épületelhelyezést kell alkalmazni.
b)
a beépítés jellemző szintszámának tekintetében:
ba) a területfelhasználás függvényében az alábbi szintmagasságot kell feltételezni a
beépítés jellemző, túl nem léphető szintszámának kiszámítása során:
1.
lakóterületeken min. 3,0 méter
2.
vegyes területen min. 3,3 méter
bb) tetőtérben több önálló szint nem alakítható ki.
c)
a kerti építmények, műtárgyak tekintetében:
ca) kerti építmény(eke)t, műtárgya(ka)t hátsókertben kell elhelyezni az alábbi
kivételek figyelembevételével:
1.
közműbecsatlakozási műtárgy, elsősorban növényzettel takartan,
előkertben és oldalkertben is elhelyezhető.
2.
pad, játszótéri építmény, szobor, képzőművészeti alkotás, lugas, szaletli
előkertben és oldalkertben is elhelyezhető.
d)
kerítéskialakítás tekintetében:
da) a településen áttört kerítést kell létesíteni az alábbi kivételek
figyelembevételével:
1.
forgalmi terhelések mérséklésére;
2.
történeti hagyományok megtartására;
3.
utcaképi illeszkedés biztosítására; valamint
4.
építészeti koncepció érvényesítésére
tömör kerítés is kialakítható.
db) a kerítést az alábbi előírások együttes figyelembevételével kell kialakítani, illetve
fenntartani:
1.
az épülettel összhangot mutató anyag- és színhasználat alkalmazása;
2.
időtálló, minőségi anyaghasználat;
3.
élénk színek kerülése, harmonikus, telítetlen földszínek, vagy fehér szín
alkalmazása;
4.
elsősorban természetes anyagok (pl. kő, tégla, fa) használata;
5.
növényzet alkotta kerítés lehetősége;
6.
balesetveszélyt okozó kialakítás (törtüveg, szögesdrót, áram-bevezetésű)
kerülése;
7.
kerítés műszaki állapotának folyamatos karbantartása.
e)
közterület alakítási terv tekintetében:
ea) közterület-alakítási tervet a településkép szempontjából meghatározó terület
legalább utcaszakaszonkénti, annak két oldalát magába foglaló lehatárolásával
8
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kell készíteni, a Képviselő-testület döntésében szereplő területre, a szükséges
forgalomtechnikai és műszaki szempontok tekintetében a településképi
szempontból meghatározó teljes terület figyelembevételével.
eb) a közterület-alakítási tervben, legalább utcaszakaszonként egységes megjelenést
biztosító fajösszetételű fasorokat kell alkalmazni.
A településképi szempontból meghatározó területek művi elemekkel érintett részére
vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:
a)
az anyaghasználat tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget
tevő anyag használható:
aa) időtálló,
ab) minőséget képviselő,
ac) elsősorban természetes (pl. kő, tégla, fa);
ad) nem telített és környezetétől nem elütő színű; valamint
ae) árnyalatában földszínű, vagy fehér.
b)
a tömegformálás tekintetében bármely:
ba) építészeti minőséget tükröző,
bb) arányos, valamint
bc) funkciójával összhangot mutató
tömegformálás használható.
c)
a homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen
eleget tevő homlokzat kialakítható:
ca) a homlokzattagolást arányosan alkalmazó;
cb) tagozatokat visszafogottan használó;
cc) díszítésében egyszerűségre törekvő;
cd) pasztellszíneket, vagy fehér színt alkalmazó;
ce) nyílásrendszerében rendezett, valamint
cf) elsősorban természetes anyagokat (pl. vakolat, kő, tégla) alkalmazó.
d)
a zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen
eleget tevő növényzet telepíthető:
da) a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is
alkalmazó;
db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas;
dc) a művi értékekkel egységben kezelt;
dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat visszatükröző;
de) e Rendelet 4. mellékletében szereplő ültetési távolságokat betartó;
df) nem allergén és nem invazív fajokat – lásd 3. függelék – alkalmazó; valamint
dg) közterületen, utcaszakaszonként egységes megjelenésre törekvő.
e)
a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása tekintetében
bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő metódus alkalmazható:
ea) egységes arculatot kialakító;
eb) zavarosan vibráló burkolatot/felületet nem eredményező;
ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő;
ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító;
ee) a táji látványt előtérbe helyező; valamint
ef) építészi és tájépítészi szakmai szempontokat képviselő.
f)
a sajátos építményfajták elhelyezési módja tekintetében – honvédelmi és katonai,
továbbá nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények kivételével – az alábbi
előírásokat kell betartani:
9
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fa)
fb)
fc)
fd)
fe)
ff)

belterületen földkábeles, külterületen földkábeles, vagy – légvezeték esetén –
faoszlopos kialakítású vezetékeket kell kiépíteni;
a meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését figyelembe kell venni –
lehetőség esetén –, területüket, szerkezeteiket felhasználni;
az előkertben, a közterületről való láthatóságot növényzettel kell eltakarni, vagy
mérsékelni;
az antennák közterület felőli homlokzatra rögzítését – műszaki lehetőség
megléte esetén – el kell kerülni;
a légkondicionáló kültéri egységeinek közterület felőli homlokzatra rögzítését –
műszaki lehetőség megléte esetén – el kell kerülni.
szélkerék nem létesíthető.

9. A településképi szempontból meghatározó területek táji, természeti elemekkel érintett
részére vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
9.§
(1) A településképi szempontból meghatározó területek táji, természeti elemekkel érintett
részére vonatkozó területi építészeti követelmények az alábbiak:
a)
a beépítés telepítési módjának tekintetében:
aa) a történetileg kialakult, egyedi tájjelleg megőrzését biztosító;
ab) a táji rétegződést megtartó;
ac) a tájba-simulásra legalkalmasabb helyet elfoglaló;
ad) a kitettséget figyelembe vevő
épület-elhelyezést kell alkalmazni.
b)
a beépítés jellemző szintszámának tekintetében:
ba) földszintes, legfeljebb tetőtér-beépítéses;
bb) pinceszintet opcionálisan tartalmazó
épület alakítható ki.
c)
a kerti építmények, műtárgyak tekintetében:
ca) a táji látványt nem zavaró;
cb) a növényzettel harmonikus
cc) elsősorban természetes anyagokból készülő;
cd) az épületek, építmények összhangjára ügyelő
kerti építmények, műtárgyak helyezhetők el.
d)
kerítéskialakítás tekintetében:
da) áttört, vagy növényekből álló kerítést kell létesíteni;
db) a kerítést az alábbi előírások együttes figyelembevételével kell kialakítani, illetve
fenntartani:
1.
az épülettel összhangot mutató anyag- és színhasználat alkalmazása;
2.
időtálló, minőségi anyagok használata;
3.
élénk színek kerülése, harmonikus, telítetlen földszínek, vagy fehér szín
alkalmazása;
4.
elsősorban természetes anyagok (pl. kő, tégla, fa) használata;
5.
növényzet alkotta kerítés lehetősége;
6.
balesetveszélyt okozó kialakítás (törtüveg, szögesdrót, áram-bevezetésű)
kerülése;
7.
kerítés műszaki állapotának folyamatos karbantartása.
(2) A településképi szempontból meghatározó területek táji, természeti elemekkel érintett
részére vonatkozó egyedi építészeti követelmények az alábbiak:
10
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

az anyaghasználat tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget
tevő anyag használható:
aa) időtálló,
ab) minőséget képviselő,
ac) elsősorban természetes (pl. kő, tégla, fa);
ad) nem telített és környezetétől nem elütő színű; valamint
ae) árnyalatában földszínű, vagy fehér.
a tömegformálás tekintetében bármely:
ba) építészeti minőséget tükröző,
bb) arányos, valamint
bc) funkciójával összhangot mutató
tömegformálás használható, továbbá markáns stílusjegyeket hordozó, ám funkciójában
a környezetét szolgáló építmény (különösen magasles, kilátótorony) is engedélyezhető.
a homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen
eleget tevő homlokzat kialakítható:
ca) a homlokzattagolást arányosan alkalmazó;
cb) tagozatokat visszafogottan használó;
cc) díszítésében egyszerűségre törekvő;
cd) pasztellszíneket, vagy fehér színt alkalmazó;
ce) nyílásrendszerében rendezett, valamint
cf) elsősorban természetes anyagokat (különösen vakolat, kő, tégla) alkalmazó.
a zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen
eleget tevő növényzet telepíthető:
da) a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is
alkalmazó;
db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas;
dc) a művi értékekkel egységben kezelt;
dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat visszatükröző;
de) e Rendelet 4. mellékletében szereplő ültetési távolságokat betartó;
df) nem allergén és nem invazív fajokat alkalmazó; valamint
dg) egységes megjelenésre törekvő.
a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása tekintetében
bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő metódus alkalmazható:
ea) egységes arculatot kialakító;
eb) zavarosan vibráló burkolatot/felületet nem eredményező;
ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő;
ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító;
ee) a táji látványt előtérbe helyező; valamint
ef) építészi és tájépítészi szakmai szempontokat képviselő.
a sajátos építményfajták elhelyezési módja tekintetében – honvédelmi és katonai,
továbbá nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények kivételével – az alábbi
előírásokat kell betartani:
fa) belterületen földkábeles, külterületen földkábeles, vagy – légvezeték esetén –
faoszlopos kialakítású vezetékeket kell kiépíteni;
fb) a meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését figyelembe kell venni –
lehetőség esetén –, területüket, szerkezeteiket felhasználni;
fc) a táji feltárulást, a közterületről való láthatóságot növényzettel kell eltakarni,
vagy mérsékelni;
11
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fd)
fe)

(1)

az antennák táji látványt zavaró elhelyezését, valamint közterület felőli
homlokzatra rögzítését el kell kerülni;
a légkondicionáló kültéri egységeinek táji látványt zavaró elhelyezését, valamint
közterület felőli homlokzatra rögzítését el kell kerülni.

10. A helyi védelemben részesülő területekre vonatkozó építészeti követelmények
10.§
Az egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökség területére vonatkozó egyedi építészeti
követelmények az alábbiak:
a)
az anyaghasználat tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget
tevő anyag használható:
aa) időtálló,
ab) minőséget képviselő,
ac) elsősorban természetes (különösen kő, tégla, fa);
ad) nem telített és környezetétől nem elütő színű; valamint
ae) árnyalatában földszínű, vagy fehér.
b)
a tömegformálás tekintetében bármely:
ba) építészeti minőséget tükröző,
bb) arányos, valamint
bc) funkciójával összhangot mutató
tömegformálás használható.
c)
a homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen
eleget tevő homlokzat kialakítható:
ca) a homlokzattagolást arányosan alkalmazó;
cb) tagozatokat visszafogottan használó;
cc) díszítésében egyszerűségre törekvő;
cd) pasztellszíneket, vagy fehér színt alkalmazó;
ce) nyílásrendszerében rendezett; valamint
cg) elsősorban természetes anyagokat (különösen vakolat, kő, tégla) alkalmazó.
d)
a zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen
eleget tevő növényzet telepíthető:
da) a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is
alkalmazó;
db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas;
dc) a művi értékekkel egységben kezelt;
dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat visszatükröző;
de) nem allergén és nem invazív fajokat alkalmazó; valamint
df) közterületen, utcaszakaszonként egységes megjelenésre törekvő.
e)
a zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása tekintetében
bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő metódus alkalmazható:
ea) egységes arculatot kialakító;
eb) zavarosan vibráló burkolatot/felületet nem eredményező;
ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő;
ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító;
ee) az utcaszakaszonkénti megjelenést előtérbe helyező; valamint
ef) építészi és tájépítészi szakmai szempontokat képviselő.
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f)

(2)

(3)

(1)

(2)

a sajátos építményfajták elhelyezési módja tekintetében – honvédelmi és katonai,
továbbá nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények kivételével – az alábbi
előírásokat kell betartani:
fa) a meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését figyelembe kell venni –
lehetőség esetén –, területüket, szerkezeteiket felhasználni;
fb) az előkertben, a közterületről való láthatóságot növényzettel kell eltakarni, vagy
mérsékelni;
fc) az antennák településképet zavaró elhelyezését, valamint közterület felőli
homlokzatra rögzítését el kell kerülni;
fd) a légkondicionáló kültéri egységeinek településképet zavaró elhelyezését,
valamint közterület felőli homlokzatra rögzítését el kell kerülni.
A védelem alatt álló helyi építészeti örökség területén lévő védett épületek átépítésénél az
alábbi követelményeknek kell együttesen eleget tenni:
a)
karaktert megtartó;
b)
arányrendszert megőrző;
c)
új elemeiben a régihez illeszkedő;
d)
esztétikát, minőséget hozó, valamint
e)
építészeti értéket teremtő.
A védelem alatt álló helyi építészeti örökség területén lévő sajátos építmények, műtárgyak,
egyéb műszaki berendezések anyaghasználatánál az alábbi követelmények kell alkalmazni:
a)
időtálló;
b)
minőségi;
c)
környezetében alkalmazott anyagokhoz illeszkedő;
d)
élénk színeket kerülő;
e)
állagát hosszútávon megőrző;
f)
a település karakterével összhangban lévő.
11. A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése
11.§
A település alábbi területei alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni
energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére:
a)
gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató; ipari; általános) területek;
b)
különleges területek közül a sajátos használatuk alapján erre alkalmas (elsősorban
különleges közműterületek) területek;
c)
közlekedési és közműterületek;
d)
különleges beépítésre nem szánt területek közül a sajátos használatuk alapján erre
alkalmas (elsősorban különleges beépítésre nem szánt közműterületek)
A település alábbi területei nem alkalmasak a teljes település ellátását biztosító felszíni
energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére:
a)
lakó (nagyvárosias, kisvárosias, kertvárosias, falusias) területek;
b)
vegyes (településközpont, intézményi) területek,
c)
üdülő (hétvégi házas, üdülőházas) területek,
d)
az (1) b) pontba nem sorolható különleges területek
e)
zöldterületek,
f)
erdő (védelmi, gazdasági, közjóléti) területek
g)
vízgazdálkodási területek
h)
természetközeli területek,
13
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i)

(1)

(2)

az (1) d) pontba nem sorolható különleges beépítésre nem szánt területek

12. A reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények
12.§
A település területén a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi
követelmények az alábbiak:
a)
a reklámok mérete tekintetében:
aa) Óriásplakát és molinó a település közigazgatási területén nem helyezhető el.
b)
a reklámközzététel technológiája, módszere és eszköze tekintetében:
ba) a kihelyezés időtartama alatt az időjárásnak ellenálló technológiával készült;
bb) egymást nem eltakaró
reklám, reklámelhelyezés alkalmazható.
c)
a reklámhordozók száma tekintetében:
ca) utcaszakaszonként max. 1 db reklámhordozó helyezhető el.
d)
a reklámhordozókra vonatkozó anyaghasználati követelmények az alábbiak:
da) nem rozsdásodó;
db) állékony;
dc) könnyen karbantartható;
dd) élénk színeket nem használó;
de) a reklám megjelenését nem befolyásoló
kialakítás alkalmazható.
A település területén a reklámok közzétételének, illetve reklámhordozók, reklámhordozót
tartó berendezések elhelyezésének közterületekre és magánterületekre irányadó,
reklámrendeletben [jelenleg a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm.
rendelet] rögzített országos rendelkezésektől az alábbi estekben és időtartamra el lehet
térni:
a)
építési reklámháló kihelyezése, kizárólag építési tevékenység időtartamára, bármely
települési területen megengedett,
b)
a település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében
szükséges reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés kihelyezése,
évente összesen 12 naptári hét időszakra, bármely települési területen megengedett,
valamint
c)
a nyilvánosság biztosítására – például a partnerségi egyeztetési szabályzatban
nevesített célok teljesítésére – szolgáló önkormányzati információs felület időkorlát
nélkül, bármely települési területen megengedett.

13. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények
13.§
A település területén az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények
az alábbiak:
a)
az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó formai követelmények tekintetében:
aa) a technikailag szükséges legkisebb tömeget közelítő;
ab) arányos;
ac) a funkciót tükröző
ad) a településképet kedvezőtlenül nem érintő;
ae) a közterületről nem látható elrendezést alkalmazó, például látványát
növényzettel eltakaró
14
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b)

kialakítás alkalmazható.
az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó anyaghasználati követelmények az
alábbiak:
ba) nem rozsdásodó;
bb) minőséget képviselő;
bc) könnyen karbantartható;
bd) élénk színeket nem használó;
be) az épület/építmény megjelenését kedvezőtlenül nem befolyásoló
kialakítás alkalmazható.

V. Fejezet
SZAKMAI KONZULTÁCIÓ
14. Rendelkezés a szakmai konzultációról
14.§
Szakmai konzultációt kell lefolytatni Kismaros közigazgatási területén tervezett építési
tevékenység megkezdése előtt – független annak építési engedélyezési, egyszerű bejelentési, vagy
építési engedély nélkül végezhető voltára, kivéve, ha az:
a)
közterületről nem látható változást eredményez, vagy
b)
kivitelezési időszakra, ideiglenesen felállított állvány, felvonulási épület, mobil wc,
mobil mosdó-zuhanyozó építmény
létesítését eredményezi.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
(3)
(4)

VI. Fejezet
TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
15. A véleményezési eljárással érintett építmények köre
15.§
Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni építmény építésére, bővítésére,
településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont, vagy fennmaradási
engedélyezés eljárásokat megelőzően az építésügyi hatósági engedélykérelem tárgyának
településképi illeszkedésével kapcsolatban.
Településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni
a)
homlokzati változással nem járó, kizárólag belső átalakítási munkákra vonatkozó,
engedélyköteles építési tevékenységek esetén;
b)
azon esetekben, amelyekben az önkormányzat a vonatkozó jogszabályok szerint nem
illetékes.
Településképi véleményezési eljárással érintett a település teljes közigazgatási területe.
16. A véleményezési eljárás részletes szabályai
16.§
A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett
telek, építmény, építményrész tulajdonosa (továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére
indul. A kérelmet Kismaros község polgármesteréhez (továbbiakban: polgármester) az
országos követelményekben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani.
A polgármester a településképi véleményét a települési főépítész szakmai véleményére
alapozza.
A településképi véleményezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.
A véleményezési eljárás során vizsgálni kell:
a)
a településképi követelményeknek való megfelelést
15
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b)
c)

d)
e)

a közterület mentén az épület kialakításának (tömeg, tetőzet, homlokzat tagolása,
nyílászárók kiosztása) módját és feltételeit;
több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények
bővítésénél
ca) biztosított lesz-e, vagy marad-e az előírásoknak, illetve az illeszkedési
követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága;
cb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos
követelményeknek.
a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti
és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére;
közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának,
műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és
reklámhordozók kialakítását.

VII. Fejezet
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS
17. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások köre
17.§
(1) Településképi bejelentési eljárással érintett, a (2) bekezdés területi hatályával – a
nyilvántartott műemléki értéket, vagy műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz
történő bejelentéshez, vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével:
a)
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben építési engedélyhez nem
kötött építési tevékenység; [az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre
nem terjed ki!]
b)
építmények rendeltetésének megváltoztatása, valamint
c)
reklámok és reklámhordozók elhelyezése.
(2) Településképi bejelentése eljárással érintett:
a)
az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében az egyedi védelem alatt álló helyi
építészeti örökség területe; valamint
b)
az (1) bekezdés c) pontja tekintetében a település teljes közigazgatási területe.
18.

(1)

(2)
(3)

A bejelentési eljárás részletes szabályai
18.§
A településképi bejelentése eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett
telek, építmény, építményrész tulajdonosa (továbbiakban együtt: bejelentő) kérelmére
indul. A kérelmet Kismaros község polgármesteréhez (továbbiakban: polgármester) az
országos követelményekben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani.
A polgármester hatósági határozatát a települési főépítész szakmai véleményére alapozza.
A településképi bejelentési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.

VIII. FEJEZET
A HELYREHOZATALI KÖTELEZETTSÉG
19. A helyrehozatali kötelezettség előírásának rendje
19.§
A helyi védelem alatt álló ingatlanok településképi megjelenésének javítása érdekében, az azt
rontó állapotú építményekre helyrehozatali kötelezettség írható elő, a következő feltételek
együttes teljesülésével:
16
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a)
b)
c)

Helyrehozatali kötelezettséget a polgármester hatósági döntésében írhat elő.
Helyrehozatali kötelezettség kizárólag a településképben megjelenő (közterületről
látható, közterület felőli rálátással érintett) építmény(ek)re írható elő.
A helyrehozatali kötelezettségnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
ca) az építmény beazonosítására alkalmas adatait (cím, helyrajzi szám, alaptérképi
elhelyezkedés);
cb) az építmény tulajdonosát/tulajdonosait;
cc) a helyrehozatali kötelezettség által érintett szerkezet(ek), arculati elem(ek)
leírását, vagy a teljes építmény megnevezését;
cd) a helyrehozatal teljesítésének végső határidejét;
ce) a határidő meghosszabbításának lehetőségeit, indokait;
cf) a helyrehozatalhoz nyújtható önkormányzati támogatás – e Rendelet 24. §-ban –
lehetőségét és feltételeit; valamint
cg) a helyrehozatal nem teljesítésének szankcióit (pl. településképi kötelezés,
településképi bírság).

IX. Fejezet
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG
20. A településképi követelmények megszegésének jogkövetkezményei
20.§
A településképi követelmények megszegésének jogkövetkezményei:
a)
településképi kötelezés, valamint
b)
településképi bírság.
21. A településképi kötelezési eljárás
21.§
A településképi kötelezési eljárás részletes szabályai:
a)
A településképi kötelezési eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul, és az alábbi
eseteket vizsgálja:
aa) településképi eljárás elmulasztása;
ab) településképi bejelentési eljárásban megtiltott tevékenység folytatása;
ac) településképi bejelentési eljárásban tudomásul vett tevékenység eltérő
végrehajtása; vagy
ad) településképi rendeletben szereplő követelmények nem teljesítése.
b)
A településképi kötelezési eljárást a polgármester folytatja le, és hatósági határozat
formájában kötelezést bocsát ki.
c)
A kötelezés a településképi követelmények teljesülése érdekében, az ingatlan
tulajdonosát, az építmény/építményrész
ca) felújítására,
cb) átalakítására, vagy
cc) elbontására
kötelezheti.

(1)

22. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke
22.§
A településképi bírság kiszabásának részletes szabályai:
a)
Településképi bírság a következő esetekben szabható ki:
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aa)

b)

c)

(1)
(2)

településképi eljárás (településképi véleményezési eljárás és településképi
bejelentési eljárás) kezdeményezésének elmulasztása,
ab) a bejelentésben vagy döntésben meghatározottól eltérő tevékenység végzése,
ac) a településképi követelmények be nem tartása,
ad) döntés végre nem hajtása.
A településképi bírság:
ba) felső határa 1.000.000,- forint,
bb) alsó határa 10.000,- forint,
A településképi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni:
ca) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával,
helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért
előny mértékét,
cb) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
cc) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
cd) a jogsértő állapot időtartamát,
ce) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
cf) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását.

23. A településképi bírság kiszabásának és behajtásának módja
23.§
A településképi bírságot határozatban kell kiszabni, és tértivevényes levél útján kell
kézbesíteni a bírsággal sújtott érintettnek.
A településképi bírság megfizetésének módja:
a)
közvetlenül az Önkormányzat erre a célra szolgáló bankszámlájára történő befizetéssel.
b)
az a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén a meg nem fizetett bírság
köztartozásnak minősül, és adók módjára kell behajtani.

X. Fejezet
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER
24. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati támogatási és ösztönző
rendszere
24.§
(1) A településképi követelmények alkalmazására az önkormányzat az alábbi támogatási és
ösztönző rendszert alkalmazhatja:
a)
anyagi támogatás nyújtása;
b)
arculati verseny meghirdetése/lebonyolítása a településképi követelményeket teljesítő
épületek tulajdonosai számára;
c)
a Településképi Arculati Kézikönyv módosításánál, a megvalósult jó példák fejezetébe
az érintett épület/épületrész beemelése.
(2) A védett épületek külső és az ezzel összefüggő belső felújításának tervezésére,
helyreállítására (homlokzatfelújítással összefüggő szerkezetépítési munkákat is beleértve),
felújítására, korszerűsítésére (utólagos víz-, és hőszigetelés), a külső homlokzat meghatározó
elemeinek (tagozat, párkány, horizontális és vertikális ritmus, lábazat, nyílászárók, szín,
tetőforma, héjalás) leginkább megfelelő állapot szerinti helyreállításának költségeihez
pályázat útján az önkormányzat támogatást adhat.
(3) Támogatás mértéke:
a)
a helyi védelem alatt álló épületek esetén a homlokzat felújítási költségeinek maximum
50%-a mely összeg vissza nem térítendő támogatás;
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b)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

(9)
(10)

(11)

(12)
(13)
(14)
(15)

a településképi szempontból meghatározó területen található, de egyedi védelem alatt
nem álló épületek esetén a homlokzat felújítási költségeinek maximum 50%-a, mely
összeg 50%-a vissza nem térítendő támogatás, 50%-a visszatérítendő támogatás;
c)
a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: PÜTB) az a) és
b) pontokban meghatározott arányoktól eltérhet, ha az (1) bekezdésben
meghatározottak jelentős többletköltséggel járnak, továbbá, ha az egyedi védett érték
egyéb területi védettséget is élvez.
Mind a vissza nem térítendő támogatás, mind a visszatérítendő támogatás kifizetésének
esedékessége a támogatott munka befejezése, melyet számlákkal kell igazolni.
A támogatás megpályázásának alapja az 50%-os önerő vállalása, az önerő feletti költséget
(pályázott összeg) a pályázónak kell megelőlegeznie. (Költségen minden esetben a teljes
bekerülési költség értendő, mely tartalmazza az épület (1) bekezdésben jelzett meghatározó
elemeinek leginkább megfelelő állapot szerinti felújításhoz szükséges szerkezeti
megerősítéseket, valamint a szükséges korszerűsítést, és a belső helyreállítások költségeit
is).
A szükséges szakmai koordinációs feladatokat az önkormányzat látja el.
A pályázatokat a pénzügyi, a fejlesztési és a rendezési tervekkel való összhang megteremtése
érdekében a tervezett kivitelezést megelőző év június 30-ig a PÜTB hirdeti meg, és
szeptember 30- ig kell benyújtani 1 példányban.
Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell:
a)
a megvalósítani tervezett felújítás engedélyes szintű tervét, költségvetését és
aa) ha jogszabály előírja, akkor a jogerős építési engedélyét;
ab) egyéb esetben az illetékes szerv hozzájárulását.
b)
az érintett tulajdonosok (kezelők, használók) névsorát, írásos nyilatkozatukat, hogy a
felújítás rájuk eső költségeit önként vállalják, és a pályázott összeget megelőlegezik;
c)
a kivitelezés ütemezését;
d)
nyilatkozatot a meghatározott nagyságú önrész vállalásáról.
A kivitelezés költségeit szakmailag a PÜTB vizsgálja felül.
A nyilatkozattevők aláírásukkal egyben kötelezettséget vállalnak a rájuk eső költségek
megfizetésére. Olyan vegyestulajdonú épületnél, melyben az önkormányzat résztulajdonos,
tulajdoni hányad alapján számított hozzájárulást fizeti, mely a támogatástól elkülönített
összeg.
Ha a támogatott az építkezést a megállapodásban vállalt határidőre nem tudja befejezni,
írásban kérheti a támogatási összeg következő évi felhasználását. Kérelem csak egyszer
adható be. A fel nem használt összeg odaítéléséről a PÜTB dönt.
A pályázatokat a PÜTB az éves költségvetést jóváhagyó testületi ülést követő hónap utolsó
napjáig bírálja el.
A pályázat eredményéről az igénylőket írásban értesítést kapnak.
Azokkal a pályázókkal, akiknek pályázatai elfogadásra kerültek, a polgármester
megállapodást ír alá a megvalósítás feltételeiről.
A megállapodásban rögzíteni kell a munkálatok ellenőrzésére vonatkozó feladatokat, az
elvégzett munka átvételét, a felmerült költségek igazolását, s azt, hogy:
a)
amennyiben az elfogadott épületfelújítás a megvalósításra tervezett évhez képest az
önkormányzat hibájából eltolódik, de a pályázó a meghatározott kötelezettségének
eleget tett, az esetleges költségnövelés fedezetét az önkormányzat biztosítja;
b)
amennyiben a megvalósulás időpontja a pályázó hibája miatt tolódik el, (késedelmes
kivitelezési szerződés, szervezési hiba, nem megfelelő minőség,), úgy az esetleges
többletköltséget a pályázónak kell vállalni;
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c)

a visszatérítendő támogatás visszafizetését annak átutalása után legfeljebb 1 évvel
meg kell kezdeni. A visszafizetés max. 60 hónap alatt történik, havi egyenlő
részletekben. A támogatási keretet elkülönített számlán kell kezelni.
(16) A pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását az önkormányzat a főépítész
közreműködésével ellenőrzi.
(17) A támogatott az építkezés ideje alatt, a kivitelezés időszakára az önkormányzat által
készített, alábbi szöveget tartalmazó táblát köteles az épület közterület felüli oldalán jól
látható módon elhelyezni: „A felújítás a településkép védelme érdekében az önkormányzat
által adott támogatással valósul meg.”
(18) Támogatott hozzájárul pályázata benyújtásával ahhoz, hogy a részére a későbbiekben
megállapított visszatérítendő támogatás visszafizetéséig ingatlanát elidegenítési tilalom
terhelje.

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

(1)

(2)

XI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. Hatálybalépés
25.§
E Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Előírásait a hatálybalépés napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
Folyamatban lévő ügyekben, kizárólag az építtető, vagy a tulajdonos kérésére, alkalmazhatók
e Rendelet előírásai.
E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
26. Hatályon kívül helyező rendelkezések
26.§
E Rendelet hatálybalépésével Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének alábbi
önkormányzati rendeletei hatályukat vesztik:
a)
Az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 4/2005. (III. 24.) önkormányzati
rendelet;
b)
Kismaros község településképi védelméről szóló 11/2015. (X. 5.) önkormányzati
rendelet;
E Rendelet hatálybalépésével Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Kismaros község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2004. (I. 22.) önkormányzati rendelet
alábbi részei hatályukat vesztik:
1.
6.§ (17) bekezdés „Településesztétikai és”-szövegrésze;
2.
6.§ (20) bekezdés „Településesztétikai és”-szövegrésze;
3.
7.§ (5) bekezdése;
4.
8.§ címének „és településkép-„-szövegrésze;
5.
8.§ (5)-(9) bekezdései;
6.
15.§ (2) utolsó mondata;
7.
15.§ (7), (9), valamint (10) bekezdései;
8.
15.§ (12) bekezdés b), valamint c) pontjai;
9.
17.§ (3) bekezdés „Az Lke-2, Lke-3, Lke-4, Lke-5 és a Lke-6 jelű övezetekben az előkert
mérete a kialakult utcaképbe illeszkedjen.”-szövegrésze;
10. 17.§ (3) bekezdés „Az Lke-7 jelű építési övezetben, a Vörösmarty utcai szakaszon az
épületeket a telkeken belül az északi oldalhatárra kell helyezni, az utca beépítési
jellege igazodjon az utca másik oldalán már kialakult beépítéshez. Az Lke-7 építési
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

övezetben, egyéb területen az épületeket a nyugati telekhatárra kell helyezni”szövegrésze;
17.§ (4) bekezdés „Épületek bővítése, új épületek elhelyezése esetén törekedni kell a
honos faállomány lehetőség szerint minél nagyobb arányban történő megtartására.”mondata;
18.§ (3) bekezdés első, második, valamint utolsó mondatai;
18.§ (4) bekezdés utolsó mondata;
18.§ (5) bekezdés utolsó előtti, valamint utolsó mondatai;
18.§ (6) bekezdés b) pontja;
19.§ (1) bekezdés „a településkép-védelem szempontját is figyelembe véve,”szövegrésze;
19.§ (4) bekezdés b), valamint c) pontjai;
19.§ (5) bekezdés első, valamint második mondata;
19.§ (6) bekezdés utolsó mondata;
20.§ (3) bekezdése;
20.§ (4) bekezdés második, valamint harmadik mondata;
20.§ (5) bekezdés b) pontja;
21.§ (5) bekezdése;
21.§ (6) bekezdés második, valamint harmadik mondata;
23.§ (4) bekezdés c) pontja;
23.§ (5) bekezdés b) pontja;
24.§ (1) bekezdés „igényesen kialakított, tájbaillő épületben”-szövegrésze;
25.§ (1) bekezdés utolsó mondata;
28.§ (7) bekezdése;
29.§ (3), valamint (6) bekezdései;
30.§ (2) bekezdés a) pontja;
31.§ (3) bekezdés e), g), h), valamint k) pontjai;
32.§ (1) bekezdés „A hagyományos tájhasználat és a táji, természeti értékek megőrzése
érdekében”-szövegrésze;
32§ (3) bekezdés „a tájkép jellegét megváltoztatja”-szövegrésze;
32.§ (3) bekezdés h), valamint (4) bekezdés g) pontjai;
1. sz. Melléklet

Kismaros, 2017.

…………………………………………..
Neubauer Rudolf
polgármester

…………………………………………..
Dr. Horváth Péter
jegyző

A kihirdetés napja: 2017.

…………………………………………..
Dr. Horváth Péter
jegyző
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1. melléklet a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
KISMAROS KÖZSÉG EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGE

1.1. melléklet
VÉDETT EGYEDI ÉRTÉKEKNEK HELYET ADÓ INGATLANOK LEHATÁROLÁSA

23
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1.2. melléklet
VÉDETT EGYEDI ÉRTÉKEK JEGYZÉKE
A./ HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK
A
1
MEGNEVEZÉS
2 Vilcsek-ház
3 Lakóház
4 Volt Pierer-ház (Teleház), jelenleg
IKSZT ház
5 Lakóház
6 Lakóház
7 Pince (Rudolf – pince)
8 Kelényi ház
9 Kismarosi Sváb Muzeális
Gyűjtemény (Volt Kismarosi
Falumúzeum)
10 Lakóház (Erzsébet lak)
11 Pince
12 Régi gazdasági épület
13 Lakóház (Rudolf-ház)
14 Lakóház
15 Lakóház
16 Lakóház
17 Lakóház
18 Pince
19 Lakóház (korábban pince)
20 Lakóház (volt Meininger ház és
kocsma)
21 Üzemi épület
22 Lakóház
23 Lakóház (volt pince)
24
25
26
27
28
29

Gazdasági épület
Lakóház
Lakóház
Pincesor épületei
felsősor sváb vályogházai
Ciszterci Nővérek Boldogasszony
Háza Monostor (apátság) (1987.)
temploma

B

C

CÍM

HRSZ.

Szokolyai út 2
Kossuth Lajos út 1.
Kossuth Lajos út 5.

1741
1740
1738

Kossuth Lajos út 9.
Kossuth Lajos út 10.
Kossuth Lajos út 11.
Kossuth Lajos út 18-20.
Kossuth Lajos út 21.

1724
1532
1723/A
1579, 1580
1718/1

Kossuth Lajos út 26.
Kossuth Lajos út 23.
Kossuth Lajos út 24.
Kossuth Lajos út 34.
Kossuth Lajos út 36.
Kossuth Lajos út 40.
Kossuth Lajos út 51.
Kossuth Lajos út 52.
Kossuth Lajos út 57.
Kossuth Lajos út 65.
Kossuth Lajos út 66.

1585
1717
1584/2
1589
1590
1592
1687
1597
1684/1 1684/2
1680
1604

Kossuth Lajos út 68.
Kossuth Lajos út 71.
Kossuth Lajos út 77. és 75.
között
Kossuth Lajos út 84.
Kossuth Lajos út 100.
Duna u. 10.
Dózsa György u. 7-14.
Kossuth Lajos út 37-41.
Szuttai dűlő

1605
1677
1673
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A
1
MEGNEVEZÉS
30 Nagy Morgó ház - Budapesti
Vegyipari Gépgyár üdülője
(korábban uradalmi erdészlak)
31 Ciszterci rendelő
32 Kismarosi temető új ravatalozója
és lélekharangja
33 Volt bakterház
34 Lakóház
35 Kisvasút és végállomása
36 Rózsakunyhó (Kittenberger
Kálmán vadászháza)

B

C

CÍM

HRSZ.

Szokolyai út 128.

1696; 1695/2

Köztársaság tér
Temető

1708; 1709; 1710
8315

Szabadság u 2.
Szokolyai út mentén
Kóspallagra vezető út
mellett (Nagykelemenhegytől nyugatra

2905
1727
(1779)

B./ HELYI VÉDETT ÉPÜLETRÉSZEK, SZOBROK, KOPJAFÁK, KERESZTEK, FESZÜLETEK, EMLÉKTÁBLÁK
A
B
C
1
MEGNEVEZÉS
CÍM
HRSZ.
2 Ulmi skatulya szobor és
Köztársaság tér
1728
emléktábla (Horváth István –
2004.)
3 Első Málenkij robot emléktábla
Köztársaság tér
(1728)
4 Második Málenkij robot
Köztársaság tér
(1728)
emléktábla
5 Kopjafa a templomkertben
Dózsa György utca 4.
1730
6 Fa kereszt és kovácsoltvas
Dózsa György utca 4.
1730
sírkerítés
7 Kő feszület a templom mellett
Dózsa György utca 4.
1730
8 Világháborús emléktábla a
Dózsa György utca 4.
1730
templom falán
9 Vilcsek Gyula igazgató-tanító
Szokolyai út 2.
1741
megkoszorúzott emléktáblája
10 Nepomuki Szent János szobor
Kossuth Lajos út
1705
(1976.-ban az eredetit lecserélték
a mai szoborra)
11 Riener Rezső emléktábla
Kossuth Lajos út 21.
1718/1
12 Dr. Schmidt Józsefnének és
Kossuth Lajos út 22.
1583
családjának emléktáblája
13 Fa feszület
Kossuth Lajos út 65. előtt 1680 hrsz előtt
14 Herth kereszt
Kossuth Lajos út 126.
1634
15 Szarvas szobor
Kisvasút végállomás
1903/2
25
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1

A

B

C

MEGNEVEZÉS

CÍM

HRSZ.

16 Úttörő emlékmű
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Táncolók szobra
Vasútépítés emléktáblája
Moór kereszt
Fa feszület a temetőben
Kő feszület a temetőben
Német nyelvű kerítés-felirat a
Kismarosi temető bejáratánál
Öntöttvas kereszt és korpusz a
Kismarosi temetőben
Éva Bauer síremléke
Ivókút
Kő kapuoszlop
Kő kapuoszlop
Kétszárnyú fa nagykapu
Régi mozdony
Pincekövek
Kukoricagóré
Kukoricagóré
Lépcsőfeljáró a Kismarosi
templomhoz

mellett
Kisvasút végállomás
mellett
Posta mellett
Vasútállomás
Monostor u.
Temető
Temető
Temető

(1905/1)
1912/1
1731
0196/7
(1779)
(1779)
(1779)

Temető

(1779)

Temető
Kossuth Lajos út 22.
Dózsa György u. 1
Kossuth Lajos út 38
Kossuth Lajos út 70
Kisvasút végállomás
pl.: Kossuth Lajos út 15
Kossuth Lajos út 24.
Erdei Ferenc u. 4.
Kossuth Lajos út 17 és 19.
között

(1779)
1583
1733
1591
1606
(1905/1)
1721
1584/2
1806/1
(1704/1)
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2. melléklet a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEI

2.1. melléklet
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK TÉRKÉPI LEHATÁROLÁSA
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2.2. melléklet
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK JEGYZÉKE

A./
TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEK
A település teljes területe
B./
TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI TERÜLET
Hrsz.: 1580, 1579, 1581, 1582, 1583, 1584/1, 1584/2, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1643, 1590,
1642, 1641, 1591, 1592, 1636, 1635/2, 1635/1, 1593, 1740, 1634, 1594, 1633, 1595, 1632, 1631,
1596, 1630, 1629, 1597, 1628, 1627, 1598, 1626, 1599, 1625, 1624, 1600, 1623, 1622, 1621, 1620,
1619, 1618, 1617, 1616, 1615, 1601, 1614, 1613, 1602, 1612, 1603, 1611, 1604, 1610, 1605, 1606,
1609, 1607, 1608, 1665, 1667, 1668, 1741, 1670, 1718/2, 1725, 1724, 1723, 1671, 1684/2, 1672,
1673, 1674, 1676, 1727, 1722, 1721, 1720, 1706, 1739, 1677, 1719, 1678, 1707, 1708, 1679,
1718/1, 1709, 1710, 1717, 1738, 1712, 1711, 1713, 1714, 1680, 1715, 1716, 1726, 1681, 1682,
1737, 1683, 1684/1, 1736, 1685, 1686, 1735, 1687, 1701, 1688, 1734, 1733, 1689, 1690, 1691,
1732, 1692, 1693, 1694, 1695/1, 1695/2, 1696, 1697, 1698, 1699, 1731, 1700, 1702, 1729, 1730,
1728
C./
ÁTHALADÁS SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLET
Hrsz.: 0161/3, 0161/2, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1546, 1569, 1570, 1547/2, 1571, 1548/2,
1572, 1549, 576, 1573, 577, 1550/2, 578, 1574, 579, 1552, 580, 1575/2, 1575/1, 1553, 598, 599/1,
1578, 1577, 1556, 599/2, 1511/2, 1557, 1528, 1529, 1530, 1558, 1531, 1532, 1533, 1539, 1561,
1580, 1560, 1579, 1562, 1581, 1582, 1583, 1584/1, 1584/2, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1643,
1743, 1590, 1642, 1641, 1591, 1592, 1636, 1635/2, 1635/1, 1593, 1740, 1634, 1594, 1633, 1595,
1632, 1631, 1596, 1630, 1629, 1597, 1628, 1627, 1598, 1626, 1599, 1625, 1624, 1600, 1623, 1622,
1621, 1620, 1619, 1618, 1617, 1616, 1615, 1601, 1614, 1613, 1602, 1612, 1603, 1611, 1604, 1610,
1605, 1606, 1609, 1607, 1608, 1745, 1665, 1667, 1668, 1741, 1670, 1718/2, 1725, 1724, 1723,
1671, 1684/2, 1672, 1673, 1705, 1674, 1676, 1727, 1722, 1721, 1720, 1728, 1706, 1739, 1677,
1719, 1678, 1707, 1708, 1679, 1718/1, 1709, 1710, 1717, 1738, 1712, 1711, 1713, 1714, 1680,
1715, 1716, 1726, 1681, 1682, 1737, 1683, 1684/1, 1736, 1685, 1686, 1735, 1687, 1688, 1734,
1689, 1690

28

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE • 2017. SZEPTEMBER HÓ

3. melléklet a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEI

3.1. melléklet
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEK TÉRKÉPI LEHATÁROLÁSA
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3.2. melléklet
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEK JEGYZÉKE

Művi elemek
1. a műemlék területe és a műemléki környezet területe;
2. a régészeti lelőhely területe;
3. a helyi jelentőségű védett érték területe;
Táji, természeti elemek
4. a NATURA 2000 terület, a nemzeti park területe, az országos jelentőségű természetvédelmi
terület, az országos ökológiai hálózat területe;
5. a tájképvédelmi szempontból kiemelt terület.
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4. melléklet a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
ÜLTETÉSI TÁVOLSÁGOK
A

B
LEGKISEBB TELEPÍTÉSI (ÜLTETÉSI) TÁVOLSÁG

1

NÖVÉNY

2
3

virág, hagyma
1 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor
szőlő, 2 m-nél magasabbra nem növő cserje,
bokor, sövény, díszfa
3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb
bokor és díszfa
4 m-nél magasabbra nem növő, nem terebélyes
díszfa
alacsony növésű gyümölcsfa, 4 m-nél magasabbra
növő, terebélyes díszfa
cseresznyefa, továbbá az 2–7 sorban fel nem
sorolt gyümölcsfa, valamint nyár, fűz, akác, fenyő
dió és gesztenyefa

4
5
6
7
8
9

SZOMSZÉDOS INGATLAN ÉPÜLETÉTŐL
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1. függelék a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
NEMZETKÖZI, ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK
1.1. Függelék
MŰEMLÉKEK, MŰEMLÉKI KÖRNYEZETEK
A
B
1
TÖRZSSZÁM
AZONOSÍTÓ
2 7073
79206

3
*

C
D
NÉV
HRSZ.
Római katolikus templom 1664/4, 1704/1, 1719,
ex-lege műemléki
1720, 1721, 1729, 1731
környezete
7073
7098
Római katolikus templom* 1730
II. bírság kategóriába tartozó műemlék

1.2. Függelék
RÉGÉSZETI LELŐHELYEK
A
1
AZONOSÍTÓ
2 10564

B
LELŐHELYSZÁM

C

1

NÉV*
Szokolyai út, Móricz
Zsigmond utca

3

10565

2

Újtelep

4

10566

3

Kőbányai-dűlő

5
6

10567
10568

4
5

Pusztatorony
Ó-szőlők alatti dűlő

7

10569

6

Svejci-dűlő
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D
HRSZ.
1855/2, 1855/1, 1855/4,
1856/4, 1857/4, 1858/6,
1854, 1856/5, 1847, 1848,
1846, 1855/3, 1853,
1858/7, 0198/37, 0198/38,
0198/39, 0198/40,
0198/41, 0198/42,
0198/43, 0198/48,
0198/46, 0198/45,
0198/44, 0198/50, 0198/47
1909, 1962, 1963, 1957,
1960, 1961
7903, 8735, 8738, 8731,
8732, 8733, 8734, 7931,
0184
0212
0192/44, 0192/37,
0192/41, 0192/42,
0192/39, 0192/40, 0192/38
0196/1, 0192/44, 0195,
0196/5, 0196/6, 0196/7,
0196/8, 0192/46, 0192/45,
0192/41, 0192/42, 1651,
1652, 1653, 1654, 1655,
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8

10570

7

Kertalja

9

10571

8

Svejci-dűlő

10 34880
9
Őszőlők
11 59682
10
Börzsönyliget
*
Valamennyi lelőhely általános szakmai védelem alatt áll.
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0192/32, 0196/2, 0196/3,
0196/4, 0196/9, 0196/10,
0196/11, 0196/12, 0196/13
0163/39, 0163/40,
0163/41, 0163/42,
0163/43, 0163/44,
0163/45, 0163/46,
0163/47, 0163/48,
0163/49, 0163/50,
0163/51, 0163/52,
0163/53, 0163/54,
0163/55, 0163/56,
0163/57, 0163/58,
0163/65, 1631, 1632, 1633,
1634, 1635/1, 1636, 1630
0198/16, 0198/17,
0198/15, 0198/14, 0197,
1664/1, 1664/4
8415/2
3120/2, 3162, 3120/1
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2. függelék a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
NEMZETKÖZI, ORSZÁGOS, HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
2.1. Függelék
NATURA 2000 TERÜLETEK
A

B

1
2

MEGNEVEZÉS
Különleges madárvédelmi terület
• HUDI10002 Börzsöny és Visegrádi-hegység
• HUDI20008 Börzsöny
• HUDI20034 Duna és ártere
Forrás: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet

HRSZ.
*

*
Hrsz.:
Börzsöny és Visegrádi-hegység: 0208, 0209, 0212, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 8174/2, 8179,
8180c, 8181/3, 8181/4, 8182, 8183, 8184
Börzsöny: 0208, 0209, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 8174/2, 8179, 8180c, 8181/3,
8181/4, 8182, 8183, 8184
Duna és ártere: 0139/4, 0139/5, 0139/6, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148,
0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171/2, 8801, 8903,
8904, 8905

2.2. Függelék
NEMZETI PARK TERÜLETE
A

B

1
MEGNEVEZÉS
TÖRZSKÖNYVI SZÁM
2 Duna-Ipoly Nemzeti Park*
283/NP/97
Forrás:
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=hrsz&mode=search&tkv=283/NP/97&orderby=t
elepules&direction=asc&headers=50
Hrsz.: 0139/6, 0141/, 0142, 0144, 0155, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211/1, 0211/2, 0211/3, 0212/a,
0212/b, 0212/c, 0212/d, 0212/f, 0212/g, 0212/h, 0213, 0214, 0216, 0217, 0218,

2.3. Függelék
ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERÜLET
Hrsz.: 8145, 0214, 0216, 0218, 0217, 0213, 0211/2, 0211/3, 0211/1, 0210, 0209, 0208, 0212, 0207
Forrás: DINPI adatszolgáltatása
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2.4. Függelék
NEMZETKÖZI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT
A

B

1
2

MEGNEVEZÉS
Nemzeti ökológiai hálózat:
magterület, ökológiai folyosó,
Forrás: DINPI adatszolgáltatása.

HRSZ.
*, **

* Magterülettel érintett ingatlanok
Hrsz.: 0215, 8079, 8078, 8077, 8075/12, 8075/2, 8074/6, 8545/2, 8552/2, 8557/1, 8548/1, 8546/2,
8517/6, 8496, 8181/3, 8181/4, 8174/2, 8182, 8184, 8662, 8663, 8659, 8183, 8661, 8660, 8658,
8657, 8639, 8638, 0214, 0216, (0215), 0218, 0217, 0213, 8642/2, 8640/1, 8641/2, 8633/4, 0209,
0208, 0212, (8496)
** Ökológiai folyosóval érintett ingatlanok
Hrsz.: 0171/3, 0148, 1988, 2747, 8605, 8604, 0141, 0149, 0171/2, 0151, 0150, 0144, 0152, 0170,
0169, 0167, (0167), 8601, 0190, 8603, 8602, 0188/1, 7923, 7926, 7922, (0189), 7914, 7918, 7913,
7916, 7919, 7915, 7910, 7917, 7911, 7912, 0191, 0189, 0171/4, 0171/1, 0163/64, 0168, (0169),
7908, 7909, 0157, 0159/14, 0159/15, 0159/16, 0159/11, 0159/12, 0159/13, 0159/10, 0156, 0155,
0153, 0143, (0148), 0146, 0139/4, 0145, 0139/6, 0147, 0142, 0140, 8606, 8607/2, 0188/2, 0188/3,
2041, (1907), 1916, 1992, 1907, 0159/2, 0159/3, 0159/4, 0159/5, 0159/6, 0159/7, 0159/9, 0159/8,
0159/1, 0159/17, 0154, 1906/6, 1664/3, (1664/3), 7905, 7902, 7907, 7906, 7903, 7904, 7901,
0173/7, 3768, 2105, 2132/8, 2870, 2163, 2278, 2123/5, 2123/3, 2865, 2864, 2863, 2862, 2860,
2861, 2878, 2858, 2855/2, 2859, 2853, 2851, 2850, 2766, (2717), (2849), 2755, (2885), 2758, 2756,
2757, 2718, 2717, (2758), 2759, 3767, (3768), (3905), 2848, 3733, 3731, 3671, 3670, 3576, (3575),
(3907), 3904, 3903, 3906, 3907, (3904), 4198, 3574, 3978, 3503, (3503)
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3. függelék a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
TÁJIDEGEN, AGRESSZÍVEN GYOMOSÍTÓ, INVAZÍV NÖVÉNYFAJOK JEGYZÉKE
adventív szőlőfajok (Vitis-hibridek)
aligátorfű (Alternanthera philoxeroides)
amerikai karmazsinbogyó (Pytholacca americana)
amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica)
aprólevelű átokhínár/vékonylevelű
arany ribiszke (Ribes aureum)
átokhínár (Elodea nuttallii)
átoktüske (Cenchrus incertus)
bálványfa (Ailanthus altissima)
bíbor nebáncsvirág (Jmpatiens grandiflora)
borfa, tengerparti seprűcserje (Baccharis halimifolia)
ezüstfa (Elaeagnus angustifolia)
észak-amerikai őszirózsák (Aster novibelgii)
fehér akác (Robinia pseudoacacia)
fehér eper (Morus alba)
felemáslevelű süllőhínár (Myriophyllum heterophyllum)
fodros átokhínár (Lagarosiphon major)
gyalogakác (Amorphafruticosa)
hévízi gázló (Hydrocotyle ranunculoides)
japán gázlófű (Microstegium vimineum)
japán komló (Humulus japonicus)
japánkeserüfü-fajok (Fallopia spp.)
kaliforniai tündérhinár (Cabomba caroliniana)
kanadai aranyvessző (Solidago canadensis)
kanadai átokhínár (Elodea canadensis)
kanadai nyár (Populus x canadensis)
kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzianum)
kései meggy (Prunus serotina)
keserű hamisüröm (Parthenium hysterophorus)
kisvirágú nebáncsvirág (Jmpatiens parviflora)
kínai karmazsinbogyó (Phytolacca esculenta)
kudzu nyílgyökér (Pueraria montana)
közönséges süllőhínár (Myriophyllum aquaticum)
magas aranyvessző (Solidago gigantea)
moszatpáfrányfajok (Azolla mexicana, Azolla filiculoides)
nagyvirágú tóalma (Ludwigia grandiflora)
nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)
olasz szerbtövis (Xanthium strumaium subsp. italicum)
óriás rebarbara (Gunnera tinctoria)
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ördögfarok keserűfű (Persicaria perfoliata)
perzsa medvetalp (Heracleum persicum)
sárga lápbuzogány (Lysichiton americanus)
sárgavirágú tóalma (Ludwigia peploides)
selyemkóró (Asclepias syriaca)
Sosnowsky-medvetalp (Heracleum sosnowskyi)
süntök (Echinocystit lobata)
tollborzfű (Pennisetum setaceum)
tündérhínár (Cabomba caroliniana)
ürömlevelü parlagfü (Ambrosia artemisiifolia)
vadszőlőfajok (Parthenocissus spp.)
vízijácint (Eichhornia crassipes)
zöld juhar (Acer negundo)
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