
Sárisáp Község Településképi Rendelet-tervezete 2017 

 

1 
 

A rendelettervezetet előkészítette: PRO-TERRA Kft. 

 

 

 

 

 

 

SÁRISÁP KÖZSÉG 
TELEPLÜLÉSKÉPI RENDELET 

TERVEZETE 
2017. 10. 

MUNKAKÖZI DOKUMENTÁCIÓ 

 
MEGALAPOZZA SÁRISÁP TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI 

KÉZIKÖNYVE 
 

 

 

 

  



Sárisáp Község Településképi Rendelet-tervezete 2017 

 

2 
 

A rendelettervezetet előkészítette: PRO-TERRA Kft. 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
I. FEJEZET 
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása 
2. A rendelet alkalmazásában használt fogalmak jegyzéke és magyarázata 
3. Az illeszkedés szabályai 

 
II. FEJEZET 
A HELYI ÉRTÉKVÉDELEM 

4. A helyi értékvédelem feladata 
5. A helyi védelem fajtái 
6. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai 
7. A védettséggel összefüggő korlátozások, kötelezettségek 
8. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása 
9. A helyrehozatali kötelezettség előírásának rendje és a teljesítéshez nyújtandó önkormányzati támogatás 

10. Általános építészeti követelmények a község egész területét érintően 
11. Helyi védelemben részesülő területekre vonatkozó építészeti követelmények 
12. Helyi egyedi védelem alatt álló értékekre vonatkozó előírások 
 
III. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK  
13.  Egyes települési karakterekre vonatkozó sajátos építészeti követelmények  

Történeti központ jellemzően intézményi rendeltetéssel 
Történeti központ jellemzően lakó rendeltetéssel 
Hagyományos és vegyes beépítésű lakóterület 
Telepített ikerházak lakóterületen 
Új beépítésű lakóterületek 
Kiépítésre váró lakóterületek 
Hagyományos iparterület 
Kialakuló gazdasági terület 
Rekreációs terület 
Különleges rendeltetésű terület 
Erdőterület, erdősülő terület 
Kertes mezőgazdasági terület 
Szántóterület 
Tanyás mezőgazdasági terület 

14. Sárisáp ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak 
elhelyezésének településképi követelményei (Általános szabályok, Vezeték nélküli elektronikus hírközlés, 
Egyedi előírások) 

15. Vezeték nélküli elektronikus hírközléssel kapcsolatos településképi követelmények 
16. Egyedi előírások a felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak 

elhelyezésére. 
 
IV. FEJEZET 
REKLÁMOK ÉS REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI 
KÖVETELMÉNYEK 
17. Általános szabályok 

18. Az épületportálok kialakítására, a cég- és címtáblák elhelyezésére vonatkozó egyes szabályok  
Hirdetmények elhelyezése építmények közterületről látható felületén  
A közterületi információs hirdető-berendezések létesítésének szabályai 
 
V. FEJEZET 
A SZAKMAI KONZULTÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÓ, MINT A TELELPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK 
19. Rendelkezés a szakmai konzultációról 

 



Sárisáp Község Településképi Rendelet-tervezete 2017 

 

3 
 

A rendelettervezetet előkészítette: PRO-TERRA Kft. 

VI. FEJEZET 
TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS MINT TELELPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZ 
20. Általános szabályok 
21. A településképi véleményezési eljárás szabályai 
22. A településképi vélemény kialakításának szempontjai  
 
VII. FEJEZET 
A TELELPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK 
23. Általános szabályok 
24. A bejelentési eljárás szabályai 
25. A településképi bejelentés elbírálásának szempontjai 
26. A településképi kötelezés és annak szabályai 
A településképi kötelezettség megszegése és végre nem hajtása esetén alkalmazható bírság esetkörei és mértéke 
 
VIII. FEJEZET 
ZÁRÓ REMDELKEZÉSEK 
 

  



Sárisáp Község Településképi Rendelet-tervezete 2017 

 

4 
 

A rendelettervezetet előkészítette: PRO-TERRA Kft. 

 
Sárisáp Község Önkormányzat 
…/2017. (… …) ök. rendelete 

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL  

Sársáp Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Komárom-Esztergom megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet – Állami Főépítész, Duna Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága, Kulturális örökségvédelemért felelős miniszter – Miniszterelnökség, Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
I. FEJEZET 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása  

1. § (1) A rendelet célja Sárisáp Község épített környezete értékeinek, települési 
karakterének a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése és igényes alakítása 
érdekében  

a) a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a 
településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályokat megállapítani, 

b) a község közigazgatási területén található, a településképet jelentősen befolyásoló 
építészeti és tájképi értékeket helyi védelem alá helyezni, 

c) a település táji-, környezeti adottságainak megóvását szolgálóan a településképi 
szempontból meghatározó területet megállapítani, 

d) a reklámok és reklámhordozók, továbbá az energiaellátási és elektronikus hírközlési 
sajátos építmények elhelyezésével kapcsolatos szabályokat megállapítani. 

2. § (1) A rendelet hatálya Sárisáp Község közigazgatási területére terjed ki. 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Sárisáp község 
közigazgatási területén  

a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött, vagy nem kötött építési 
tevékenységet végez, vagy azzal összefüggő építészeti – műszaki tervdokumentációt 
készít,  

b) reklám, vagy hirdető-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint 
ilyen céllal felületet alakít ki, illetve  

c) a község közigazgatási területén bármely terület, vagy meglévő építmény 
rendeltetését – részben vagy egészben – megváltoztatja. 

(3) A rendelet az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 

a) 1. melléklet: Sárisáp Helyi értékvédelmi katasztere  
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1. TERÜLETI VÉDELEM; 1.1 Településszerkezetileg védett területek 

 1.2 Településképi területi védelem  

2. HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK; 2.1 Rendelettel védelemben 
részesülő 

2.2 Helyi egyéb védelemre javasolt épületek, (szabályozási terven jelölt) 

3. TÁJI ÉRTÉKEK 

4. FIGYELEMRE MÉLTÓ ÉPÜLETEK 

b) 2. melléklet: Sárisáp Helyi értékvédelmi kataszterének térképi ábrázolása 

c) 3. melléklet: Sárisáp településképi szempontból eltérő karakterű területeinek 
térképi lehatárolása 

 3.1 – Közigazgatási terület és jelmagyarázat 

 3.2 – Belterület és környezete 

d) 3. melléklet: Településképi véleményezés kérelem – űrlap 

e) 4. melléklet: Energiaellátási és hírközlési építmények elhelyezését biztosító területek 

f) 5. melléklet: Nemzetközi, országos jelentőségű természeti értékek, műemlékek, 
régészeti lelőhelyek térképi ábrázolása 

g) 6. melléklet: Nemzetközi, országos jelentőségű természeti értékek, műemlékek, 
régészeti lelőhelyek listája 

(4) A II. fejezet hatálya kiterjed Sárisáp közigazgatási területén védetté nyilvánított területi 
és egyedi értékekre. 

(5) A IV. fejezet hatálya kiterjed 

a) Sárisáp közigazgatási területén belül a közterületen, valamint minden egyéb 
ingatlanon, építményen elhelyezett vagy elhelyezésre kerülő reklámhordozókra 
függetlenül azok tartalmától és anyagától,  

b) minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre, akik, vagy akiknek érdekében a község területén reklámhordozókat 
helyeznek el, illetve akinek az ingatlanán, építményén reklámhordozó kerül 
elhelyezésre. 

(5) Nem terjed ki a IV. fejezet hatálya az Európai Parlament tagjai, az országgyűlési 
képviselő, a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választásokkal kapcsolatos 
hirdetési tevékenységre. 

3. § A rendelet előírásait  

a) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012 (Xl. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: 
Kormányrendelet) előírásainak kiegészítéseként, 

b) az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott településrendezési eszközökkel, 
azon belül elsődlegesen a helyi építési szabályzattal együtt kell alkalmazni. 
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2. A rendelet alkalmazásában használt fogalmak jegyzéke és magyarázata 
4. § A rendelet alkalmazásában: 

1. arculati jellemző és cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. 
rendelet 2.§ 1a és 1b pontjaiban meghatározott fogalmak. 

2. cégtábla: A cég nevét és székhelyét és folytatott tevékenységét feltüntető tábla. 

3. címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla, névtábla. 

4. egyedi tájékoztató tábla: olyan – rögzített, egyedi méretű, állandó tartalmú – hirdető- 
berendezés, mely gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó tevékenységet 
végzők megnevezéséről, tevékenységéről, telephelyéről, annak nyitvatartásáról, 
megközelítéséről ad információt; 

5. egyéb védett érték: olyan helyi védelemre jelölt érték, melyre vonatkozó előírások a 
kötelező szakmai konzultáció alkalmával véglegesíthetők. 

6. eredeti állapot: a védett építmény építésekor fennálló állapot vagy egy olyan későbbi 
állapot, melyet az értékvizsgálat a védelem elrendelésekor védendő értékként 
határozott meg. 

7. épület főgerince: Az épület tömegét meghatározó, jellemzően az utcai traktus 
legmagasabb és leghosszabb gerince. 

8. értékvédelmi dokumentáció: értékvizsgálat alapján készített dokumentáció, mely 
tartalmazza az építészeti értékekről készített, történeti kutatással alátámasztott 
szöveges leírását és fotókat. 

9. értékvizsgálat: a helyi védelem alá helyezésről szóló önkormányzati rendelet 
szakmai megalapozására szolgáló esztétikai, műszaki és történeti vizsgálatot 
tartalmazó megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyek által készített 
munkarész. (Kormányrendeletben meghatározottak szerinti dokumentum.) 

10. helyi védett egyedi érték: helyi egyedi védelem alatt álló építmény, építményrész, 
épület, épületrész, egyéb elem, amelyek az építészeti örökség kiemelkedő értékű 
elemei, történelmi, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari, mérnöki 
szempontból, illetve a hagyományos településkép megőrzése szempontjából jelentős 
alkotások, ideértve a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső díszítőelemeket, 
esetenként a használat módját, amelyeket a Képviselő-testület rendeletében védelem 
alá helyezett. A rendelet alkalmazása szempontjából védettnek minősülhet az a telek, 
annak használati módja is, amelyen a védett épület, építmény áll. 

11. helyi védett egyedi érték közvetlen környezete: az az ingatlan, amelyen a helyi egyedi 
védettségű érték található. 

12. helyi védett településszerkezet: a Képviselő-testület által megállapított területi 
védelem, mely az adott terület településszerkezetére, utcahálózatára, utcavonal 
vezetésére, telekszerkezetére, beépítési módjára vagy ezek együttesére terjed ki. 

13. helyi védett terület: helyi területi védelem alatt álló terület. 
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14. hirdető-berendezés: minden olyan reklám-, információs- és hirdető-, valamint 
reklámhordozásra alkalmas berendezés; melynek felületén nem a településkép 
védelméről szóló törvény 11/F. § 3. pontja szerint meghatározott reklám van. 

15. illeszkedés elve: a szomszédos környezetben meglévő építmények magassági, 
terjedelmi méreteit, külső karakterét, elhelyezkedését figyelembe vevő, a község 
egészének arányrendszerét szem előtt tartó, anyaghasználatában és színezésében a 
környezethez alkalmazkodó tervezői metódus. 

16. látványterv: a tervezett építmény látványrajzának a jelenlegi környezetbe illesztett 
látványrajza, mely alkalmas a megváltozott táj- és településkép szemléltetésére. 

17. önkormányzati információs tábla: olyan rögzített, egyedi méretű hirdető-berendezés, 
mely a Csolnok lakossága számára nyújt, rendszeresen változó tartalommal, 
közérdekű információkat. 

18. üzletfelirat: jellemzően közterületen álló, kereskedelmi-, szolgáltató- vagy 
vendéglátó, egy vagy több egységet magába foglaló építményen, a benne folyó 
tevékenységet hirdető feliratot hordozó berendezés, melynek hossza legfeljebb 1,2 – 
2,0 m közötti, magassága legfeljebb 60 cm, vastagsága legfeljebb 10 cm lehet. Az 
üzletfelirat az építmény attika falának peremén helyezhető el. 

19. településkarakter, településkép, településképi szempontból meghatározó terület: a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 2.§ 9a, 9b és 9c 
pontjaiban meghatározott fogalmak.  

20. totemoszlop: Legfeljebb 6.0 m magas, olyan tájékoztató eszköz, amely egy 
vállalkozás nevének megjelölésére, tevékenységének népszerűsítésére szolgál. A 
totemoszlop alaprajzi és méretét teljes magasságában megtartja vagy attól legfeljebb 
+ 10%-ban térhet el. 

21. tömör kerítés: olyan épített kerítés, melynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 
50%-nál nagyobb mértékben korlátozott. 

22. történeti településrész: a 18. század végi állapotokat bemutató, II. Katonai 
Felmérésre alapozottan települési területként megjelölhető terület. 

23. utcaképi védelem: a jelölt utcaszakaszok épületeinek beépítési módját, az épületek 
építészeti arculatának, tömegének, jellemző paramétereinek megőrzését jelenti. A 
védett utcaszakaszon lévő, a védett értéket hordozó épület lebontása csak az 
önkormányzati képviselő-testület hozzájárulásával végezhető. 

24. utcára jellemzően merőleges gerincű épület: ha az épület fő gerinciránya 30 foknál 
nagyobb szöget zár be az utcavonali telekhatárral, melynek mértékét az oldalsó 
telekhatár iránya határozza meg. 

25. védett műtárgy: az önkormányzat képviselő-testülete által védetté nyilvánított 
műszaki alkotás, műtárgy – különösen emlékmű, szobor, síremlék (sírkő), 
utcabútorzat, díszkút, kerítés. 
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26. védett növényzet: az önkormányzat képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan 
növényzet, amely fajtájánál, koránál, helyzeténél, látványánál vagy valamilyen 
eseményhez kötődésénél fogva védelemre érdemes. 

27. védett településkép: az önkormányzat képviselő-testülete által védetté nyilvánított 
utcakép, az épített és táji környezet együttese. A védett településkép az épített és a 
természetes környezet elemeit egyaránt magába foglalja, így különösen az 
épülethomlokzatokat, sziluetteket, esetlegesen a műtárgyakat, közterületi egyéb 
elemeket. 

28. védett településszerkezet: az önkormányzat képviselő-testülete által védetté 
nyilvánított utcahálózat, telekszerkezet, esetleg beépítési mód, építési vonal. 

3. Az illeszkedés szabályai 

5. § (1) Településképi kérdésben az illeszkedés szabályait kell alkalmazni minden e 
rendelettel nem szabályozott esetben. 

(2) Illeszkedőnek tekinthető az épület, amennyiben az alábbi feltételeknek együttesen 
megfelel: 

a) környezetéhez igazodik, 

b) a település adott környezetre jellemző építészeti karakterét megőrzi, 

c) a meglévő építészeti formakultúrát megtartja, 

d) léptékhelyes épülettömeget eredményez, 

e) környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést használ. 
 

II. FEJEZET 

A HELYI VÉDELEM 

4. A helyi értékvédelem feladata 

6. § (6. § (1) A helyi értékvédelem feladata  

a) a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, 
néprajzi, településtörténeti, építészeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-
ipari-agrártörténeti szempontból védelemre érdemes  

aa) területek, településszerkezetek, 

ab) utcaképek és látványok, 

ac) épületegyüttesek, épületek és épületrészek, egyéb építmények, 

ad) köz- és műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek, 

ae) növények vagy növény-együttesek  

felkutatása, 

b) a védett értékek körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, 
dokumentálása, megőrzése, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése, 

c) a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk 
elősegítése. 
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(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott feladatok elvégezhetősége érdekében Sárisáp 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megóvandó épített értékeit helyi védettség 
alá helyezi. 

5. A helyi védelem fajtái 

7.§ (1) Sárisáp területén a helyi védelem területi és egyedi védelem formájában jelentkezik. 

(2) A rendelet céljának elérése érdekében a helyi területi védelem érinti: 

a) a lehatárolt terület településszerkezetét, az utcavonal vezetését, a telekszerkezetét, 

b) egyes utcaképet és azt előidéző beépítési jelleget, építési formát, kerítéseket, vagy 
növényzet által képzett látványt, 

c) a terület rendeltetésével összefüggő célzott használatot. 

(3) Sárisáp Önkormányzata helyi területi védelem alá helyezi az 1. mellékletben felsorolt és 
2. mellékletben megjelölt területeket. 

(4) A helyi egyedi védelemben részesülnek a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző 
építészeti arculatot, településkaraktert meghatározó esetek, amelyek vonatkozhatnak 

a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, 
tömegformálásra, homlokzati kialakításra, 

b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre, 

c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint 

d) az b) - d) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére 
terjedhet ki. 

(5) Sárisáp Önkormányzata a (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével helyi egyedi 
védelem alá helyezi a 1. és 2. mellékletben meghatározott ingatlanokat, értékeket. 

6. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai 

8. § (1) A helyi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes 
vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a 
polgármesterhez írásban benyújtott a 4. mellékletben szereplő űrlappal segített – 
kezdeményezése alapján kerülhet sor.  

(2) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:  

a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi 
számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok 
megjelölésével, 

b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot és  

c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását, 

d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.  

(3) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:  
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a) a megszüntetésre javasolt védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, 
helyrajzi számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok 
megjelölésével 

b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,  

c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.  

(4) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt a polgármester erre vonatkozó 
felhívása ellenére 15 napon belül a kezdeményező nem egészíti ki, a javaslatot a 
polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  

(5) A helyi védetté nyilvánítással, vagy megszüntetéssel kapcsolatos döntés előkészítéséről 
szakértő bevonásával a főépítész, vagy a polgármester gondoskodik. 

(6) A helyi védelemmel kapcsolatos döntés szakmai megalapozása érdekében az 
önkormányzat értékvizsgálatot készíttet. 

(7) A védelem alá helyezéshez, vagy megszüntetéshez be kell szerezni:  

a) a döntést előkészítő települési főépítész, vagy egyéb szakértő szakvéleményét, 

b) indokolt esetben a védendő érték jellegétől függően a műemlékvédelmi, régészeti 
szakhatóság, valamint a megfelelő szakértők véleményét. 

(8) Az előkészítés során be kell szerezni az érintett ingatlantulajdonosok álláspontját. 

(9) Az értékvizsgálat minimális tartalmi követelményeit a ... ….állapítja meg. 

 9. §  (1) A helyi védelem alá helyezési, vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell 
tekinteni:  

a) az eljárás kezdeményezőjét, 

b) a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan tulajdonosát,  

c) műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,  

d) az illetékes építésügyi hatóságot, 

e) Sárisáp Község Önkormányzatát. 

(2) A helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról  

a) a helyben szokásos módon és az önkormányzat honlapján 30 napra tájékoztatást kell 
közzétenni, továbbá 

b) írásban értesíteni kell az (1) bekezdésben meghatározott érdekelteket, kivéve, ha 

c) az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe ütközne, értesítésüket a közhírré 
tétellel megtörténtnek kell tekinteni, továbbá értesíteni kell 

d) az illetékes Földhivatalt, 

e) a területi védelemmel érintett közműszolgáltatókat, 

f) a helytörténeti gyűjteményt kezelő szervezetet, egyesületet. 

(3) Az ingatlan használójának értesítése a tulajdonos útján történik.  
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(4) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítés átvételét követő 30 napon belül 
írásban észrevételt tehetnek.  

10. § (1) A helyi védelem alá helyezésre, vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó 
kezdeményezésről szóló előterjesztésben szerepelnie kell a védelem alá helyezés 
elrendelését vagy megszüntetését megalapozó értékvizsgálatnak és a 7. § (1) bekezdésben 
meghatározott érdekeltek az értesítés átvételét követő 15 napon belül benyújtott 
észrevételeinek is.  

(2) A Képviselő-testület a 8. § (2) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő tartalmú 
kezdeményezés benyújtásától számított 60 napon belül dönt a helyi védelem alá 
helyezésről vagy annak megszüntetésről.  

(3) A Képviselő-testület dokumentáció nélkül is dönthet a védetté nyilvánítás 
megtagadásáról, ha a kezdeményezés nyilvánvalóan nem Sárisáp Község építészeti 
örökségének kiemelkedő értékű elemére vonatkozik. 

(4) A helyi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről írásban értesíteni kell a 8. 
§ (1) bekezdésben meghatározott érdekelteket, és a döntésről az Önkormányzat honlapján 
a döntés napjától számított 15 napon belül tájékoztatást kell közzétenni. 

(5) A helyi védelem alá helyezést, vagy törlést elrendelő önkormányzati rendelet hatályba 
lépésétől számított tizenöt napon belül az önkormányzat nevében a jegyző kezdeményezi 
az ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi jellegként való feljegyzését, vagy annak 
törlését. 

11. § (1) A helyi egyedi védelem alá helyezett építmény, közterülettel határos építményrészlet, 
alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a 
védelem tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: „Sárisáp 
Önkormányzat helyi védelem alá helyezte/helyi védett értéke  – (évszám).  

(2) A tábla elkészíttetéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését 
az érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása 
az önkormányzat feladata. 

(3) Helyi védelem alatt álló növényt, növény-együttest az e célra rendszeresített „Helyi 
védelem alá vont növény - évszám” vagy „Helyi védelem alá vont növény-együttes - 
évszám” feliratú táblával kell megjelölni, annak közvetlen környezetében. A tábla 
elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az 
önkormányzat feladata. 

(4) A helyi védettség tényét közlő táblán kívül az önkormányzat elhelyezhet egyéb a 
védettséggel összefüggő tényt, adatot is közlő táblát a védett értéken vagy annak 
környezetében. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata. 

12. § (1) Ha egy helyi egyedi védelem alatt álló értéket műemléki védelem alá helyeznek, 
annak közzétételével egyidejűleg a helyi egyedi védelem felülvizsgálandó. Ebben az 
esetben a jegyző az önkormányzat nevében kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a 
helyi védelem módosítását. 

(2) Védett építmény teljes bontása csak a védelem megszüntetése után engedélyezhető. A 
védelem megszüntetésére vonatkozó eljárás menetét a 7-9. § tartalmazza. Életveszélyessé 
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nyilvánított épület bontása azonnal megkezdhető, a védelem alóli kivonási eljárás 
lefolytatása utólagosan ez esetben is szükséges. 

(3) A bontás engedélyezésének feltételeként egyes különösen értékes épületrészeknek, 
tartozékoknak az új épületbe történő beépítése, vagy részleges bontás esetén azok 
megőrzése indokolt esetben előírható. 

(4) A bontási dokumentáció –fotódokumentációval kiegészítve – 1 példányát meg kell 
küldeni a Helytörténeti Gyűjtemény számára. 

7. A védettséggel összefüggő korlátozások, kötelezettségek 

13. § (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége. 

(2) A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek 
megfelelő használattal kell biztosítani. 

(3) A helyi védettségű építészeti örökség korszerűsítését, átalakítását, bővítését, vagy 
részleges bontását a védelem ténye nem zárja ki, amennyiben az építmény védelmére okot 
adó jellegzetességei nem változnak meg, azok eredeti helyükön megtarthatók. 

(4) Helyi védettségű épülethez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy annak telkén új építmény, 
építményrész építése nem sértheti a védett építészeti érték fennmaradását, érvényesülését, 
hitelességét. 

(5) A védett építészeti értéket lehetőség szerint eredeti állapotában kell megőrizni. Előnyben 
kell részesíteni az ezt elősegítő, az eredeti építőanyag, szerkezet, forma megőrzését 
biztosító állagjavító, konzerváló eljárásokat, a restaurálást, valamint a hagyományos 
építészeti-műszaki megoldásokat. 

(6) Amennyiben az eredeti állapot megőrzése nem lehetséges, a védett építészeti értéket 
anyagi és eszmei értékei összefüggéseire tekintettel hitelesen és meghatározó módon 
archiválni kell. 

14. § (1) A helyi védett építmények külső vagy belső felújítási, helyreállítás, bővítési vagy 
bontási, továbbá a védett építmény jellegét, megjelenését bármely módon érintő munkát 
– függetlenül attól, hogy az építési engedély alapján, vagy anélkül végezhető – 
megkezdeni és végezni, valamint a védett építmény rendeltetését megváltoztatni csak 
településképi véleményezési eljárás során az Önkormányzati Tervtanács, vagy a 
települési főépítész ajánlása és a Polgármester döntése szerint lehet. 

(2) A helyi védettségű épület jó-karbantartása keretében nem végezhető olyan tevékenység, 
amely a védett építészeti értékek fizikai sérülésével, roncsolásával jár. Az értékőrző 
helyreállítás során a jó-karbantartási munkák elvégzését segítő szerkezeti megoldások 
alkalmazása és kiegészítő szerelvények rejtett elhelyezése szükséges. 

(3) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell 
megtartani, érintetlenül hagyni az értéket képező eredeti homlokzati nyílás rendet és a 
nyílások osztását, megőrizve a jellemző homlokzati tagozatokat és homlokzat egységes 
színezését. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben 
tartásával kell megoldani. 

(4) A védett épületeket úgy kell bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati 
kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon. A tervezett bővítés a régi épület formálásával, 



Sárisáp Község Településképi Rendelet-tervezete 2017 

 

13 
 

A rendelettervezetet előkészítette: PRO-TERRA Kft. 

szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen. A védett épületen semmilyen 
gépészeti berendezés, tetőfelépítmény, égéstermék kivezető szerkezet közterületről is 
látható egysége és kivezetése a környezetébe nem illeszkedő, esetleg zavaró módon nem 
helyezhető el. Tetőtér beépítés, vagy emeletráépítés csak akkor alkalmazható, ha ezt az 
illeszkedés szabályai lehetővé teszik. 

(5) Az egyéb védett értékek vonatkozásában a tulajdonos kötelezettsége a védetté 
nyilvánítást követően a védett értékben bekövetkező, a védelmet érintő változások 
fotódokumentummal, vagy rajzokkal történő archiválása, s az archiválási dokumentum 
benyújtása a Polgármester által megjelölt helytörténeti gyűjteményben való megőrzésre. 

(6) A helyi védettségű építészeti örökség károsodása esetén a tulajdonosnak helyrehozatali 
kötelezettsége van, különös tekintettel a helyi építészeti értékvédelmet megalapozó 
építészeti részekre vonatkozóan 

8. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása 

15. § (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) az 
önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet. 

(2) A nyilvántartás tartalmazza: 

a) a védett érték megnevezését,  

b) a védett érték védelmi nyilvántartási számát  

c) a védett érték azonosító adatait (alkotó megnevezése) 

d) a védettségi kategória meghatározását, 

e) a rendeltetés és használati mód megnevezését, 

f) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület 
lehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám, épület,emelet, ajtó, helyszínrajz), 

g) az eredeti tervdokumentáció másolatát, - ha az rendelkezésre áll -, továbbá a védett 
érték fotódokumentációját, 

h) a védelem rövid indokolását az értékvizsgálat alapján, 

i) a védett értékhez fűződő korlátozásokat, 

k) a védett értékhez kapcsolódó megvalósult támogatásokat, 

l) a védett érték felmérési terveit, - ha azok beszerezhetőek, előállíthatóak,- az 
állapotfelmérésének jellemzőit, 

m) a védett értékkel kapcsolatos intézkedéseket (tulajdoni lapon szükséges bejegyzés, 
jogi jelleg feltüntetése, törlése), 

n) minden egyéb adatot, melyet a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel 
összefüggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart. 

(3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik a települési főépítész, vagy 
a polgármester által megjelölt hivatali személy közreműködésével. 

 



Sárisáp Község Településképi Rendelet-tervezete 2017 

 

14 
 

A rendelettervezetet előkészítette: PRO-TERRA Kft. 

9. A helyrehozatali kötelezettség előírásának rendje és a teljesítéshez nyújtandó 
önkormányzati támogatás 

16. § (1) A helyi védelem alá helyezett építmények eredeti külső megjelenését: 

a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész és befoglaló méreteit, 

b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben, 

c) ha ismert eredeti színhatását, ha nem ismert a feltételezhetően hasonló színhatását, 

d) az eredeti épület tartozékait és felszerelését 

az értékvizsgálattól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell 
megőrizni és helyreállítani. 

(2) Ha a helyi védelem alá helyezett építmény egyes részét, részletét korábban az eredetitől 
eltérő megjelenésűvé alakították át, az építmény egészére vagy lehatárolható – az 
átalakított részt is magában foglaló – részegységére kiterjedő felújítás során,  

a) ha ismert az eredeti állapot, akkor annak megfelelően, vagy 

b) ha nem ismert, akkor a hasonló stílusú épületek formaelemeinek alkalmazásával  

kell helyreállítani. 

17. § (1) A védett egyedi érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karbantartási 
feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost 
terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat. 

(2) Valamennyi védett esetben támogatás nyújtható, azzal, hogy az építési, felújítási munkák 
végzésének idejére fizetendő közterület-használati díjat elengedi az önkormányzat a 
tulajdonos kérésére. 

18. § (1) Az 1. mellékletben szereplő építmények, azok közvetlen környezet felújítása, 
helyreállítása érdekében végzett munkák megvalósulását az Önkormányzat a „Sárisáp 
Építészeti Értékvédelmi Támogatás”-ból (a továbbiakban: Támogatás) segítheti, 

(2) A Támogatás éves előirányzatát az Önkormányzat az éves költségvetésében határozza 
meg. A Támogatást a védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos karbantartási 
feladatokon túlmenően, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost 
terhelő munkálatok finanszírozásának támogatását pályázat útján lehet igénybe venni.  

(3) A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően a Képviselő-
testület írja ki. A pályázat részletes tartalmára vonatkozó részletes feltételeket a pályázati 
kiírás tartalmazza. 

(4) A beérkező pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, s határozza meg a támogatás 
mértékét. 

(5) A pályázat alapján vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatás nyerhető el az 
indokolt mértékig az általános felújítási költséget meghaladó összeghez való hozzájárulás 
tekintetében. 

(6) A támogatást elnyert pályázókkal a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a 
polgármester megállapodást köt.  
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(7) A megállapodás tartalmazza a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, 
feltételeit, az ellenőrzés szabályait. 

19. § (1) Az adókedvezmény, adómentesség, vagy az önkormányzati támogatás csak az 
esetben adható, ha  

a) a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki 
felróható módon nem károsítja, 

b) a karbantartással és az építéssel összefüggő hatósági előírásokat és szabályokat 
maradéktalanul betartja. 

(2) Nem adható önkormányzati támogatás, ha a védett értékkel összefüggésben engedély 
nélkül, vagy engedélytől eltérően, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát. Ez 
esetben a támogatást vissza kell fizetni. E rendelkezés a szabálytalan beavatkozástól 
számított 5 évig érvényesíthető. 

10. Általános építészeti követelmények a község egész területét érintően 
 

20. § (1) Helyi területi védelemre jelöli a rendelet a … mellékleten jelöltek szerint 

a) A településközpont területét 

b) A templom és környezete, valamint az iskola területét 

(2) A védett településrészek településszerkezetét, jellemző telekosztását, utcavonal-vezetését 
meg kell őrizni.  

(3) Az egymás melletti telkek összevonhatók, de az elhelyezni kívánt főépületeknek az 
eredeti telekosztásra tekintettel kell lenni. Telekösszevonás esetén a beépülést az eredeti 
telekosztásnak megfelelő épülettagolással kell megvalósítani. 

(4) Az új épület, vagy meglévő épület bővítésének helyét, tömegét és annak arányait a védett 
területen lévő hagyományosan kialakult beépítési formához kell igazítani. 

(5) Az új építményeket a jellegzetes településkép, valamint az épített és természetes 
környezet egységes megjelenését biztosító módon kell építeni, a meglévőket erre 
tekintettel kell használni, illetve fenntartani. 

(6) A védett területen, a védelemmel érintett ingatlanon csak olyan építési munka végezhető, 
illetve olyan állapot fennmaradása lehetséges, amely nem érinti hátrányosan a védett 
értéket. 

(7) A védett területen közterületet, azok burkolatát, bútorzatát a kialakult környezeti kép 
jellegzetességeinek és karakterének megtartásával kell kialakítani. 

(8) A védett területen a meglévő épületek átépítése, felújítása a szomszédos két-két épület 
paramétereinek figyelembe vételével történhet, amelyet fotókkal, tömegvázlattal igazolni 
kell. Kivételt képez s a szomszédos épület paramétereinek figyelembe vétele alól azon 
eset, amikor a szomszédos telkek beépítése nem illeszkedik az utcaképbe, vagy nem 
rendelkeznek beépítéssel. Ilyen esetekben az utcára, utcaszakaszra jellemző paraméterek 
a mérvadóak. Ennek eldöntésére igénybe kell venni a szakmai konzultációt. 

11. Helyi védelemben részesülő területekre vonatkozó építészeti követelmények  
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21. § (1) A helyi területi védelem alatt álló területen a kialakult utcakép megtartása 
érdekében az alábbiak szerint lehet a telkeken építeni: 

a) oldalhatáron álló, előkert nélküli, vagy kisméretű előkertes beépítés történhet, 

b) hagyományos magastetős oromfalas, vagy teljes kontyolt tetőforma kialakítású 
épületek építhetők, egyes esetekben hajlított házak esetében az utcával párhuzamos 
gerincek, a manzárd tetők vagy a sátortetők megőrzendők, de új manzárdetetős épület 
kizárólag csak meglévő kialakult manzárdtetővel beépített telkek közötti telekre 
építhető, 

c) az épületek tetőzetének hajlásszöge 35 és 45 fok közötti kell, hogy legyen, kivétel a 
meglévő manzárd tetős esetek, 

d) a tető héjalására elsősorban égetett agyagcserép natúr, vagy a vörös, a barna és a 
szürke színárnyalataira engóbozott módon (agyagiszappal felületkezelten) színezett 
felületű cserép alkalmazandó, továbbá műemléki pala, vagy annak látványával 
egyenértékű elemes fedőanyag használható, kivételes esetben új épület esetében a 
matt mázas betoncserép megengedhető az előbbiekben felsorolt színezéssel, de 
kerülendő a meglévő hagyományos tömegarányú és tetőzetű épületek betoncseréppel 
történő fedése,  

e) bitumenes zsindely, vagy táblás lemezes fedés új épületen nem alkalmazható,  

f) a párkány kiülése a homlokzat síkjától mérten legalább 0,3m és legfeljebb 0,9m 
legyen, 

g) falazott kémény építendő, utólagosan létesült fém-kémények fokozatosan épített 
kéményekre cserélendők, burkolandók, 

h) vakolt homlokzat, részben kő-, vagy téglaburkolat kiegészítéssel, díszítéssel 
készülhet, 

i) az épület egyes homlokzatain a nyílásfelület a tömör falfelületnek legfeljebb 17% -a 
lehet, zsalugáteres, vagy spalettás árnyékolóval, kerülendő a külsőtokos műanyag 
redőnyök alkalmazása a közterületről látható homlokzatokon,  

j) 1:1,5 arányú kétszárnyú, fix vízszintes osztóbordájú ablakok létesítendők a 
közterületről látható homlokzaton, 

k) természetes anyagokból épített legalább 50%-ban áttört kerítés építendő, kő, tégla, 
vagy vakolt oszlopok között faléc, kovácsoltvas, vagy egyszerű fém pálcázat 
kitöltéssel, legfeljebb 0,6 m magas az oszlopok anyagával megegyező lábazattal, 

l) kivételesen helyi természetes kőből, vagy, az épületnél alkalmazott téglaburkolatnak 
megfelelő anyagból épített tömör kerítés létesíthető, ha a kerítés felületének legalább 
25%-a növénnyel van befuttatva, 

m) tetőtér-beépítés esetén  

ma) a közterület felől láthatóan tetőtérben homlokzati síkból ki nem ugróan és csak az 
oromfalon létesíthető loggia jellegű terasz,  

mb) a tetőtéri nyílászárók elsősorban az oromfalon helyezendők el, ha ez nem lehetséges, 
vagy nem elégséges akkor elsősorban tetősíkban fekvő ablakok létesíthetők, a 
tetősíkból kiemelkedő ablak az érintett tetőfelület legfeljebb 5%-án alakítható ki. 
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(2) egyéb előírások területhez kötötten és még a HÉSZ-ből kiemelve: ………………. 

12. Helyi egyedi védelem alatt álló értékekre vonatkozó előírások 

22. § (1) Az egyedi helyi védettségnek az alábbi két kategóriája létezik: 

a) I. kategóriájú védelem a teljes körű, vagy fokozott helyi védelem, 

b) II kategóriájú egyéb védelem érinti azon épületeket, építményeket melyeknél vagy 
részleges, vagy építészeti formáláshoz irányt adó a helyi védelem. 

(2) Az I. kategóriájú védett épület esetében: 

a) kötelező hagyományos építészeti tömegében – tömegarányában, tetőformájában, 
homlokzati jellegzetességében, nyílászáró-arányaival – megőrizni, 

b) az eredeti tetőfelépítményeket meg kell tartani, a tetőburkolat anyaga indokolt 
esetben az eredetihez hasonló színben és formában új építőanyaggal felváltható, 

c) a homlokzati nyílásrendet, a nyílászárók méretét és osztását az eredeti formában kell 
megtartani, az eredetitől eltérően átalakított, rontott homlokzat esetében lehetőség 
szerint visszaidézni az eredeti nyílásrendet, 

d) a homlokzati tagozatokat, díszítőelemeket, burkolatokat meg kell tartani, vagy hiteles 
dokumentumok, vagy mintakövetés alapján vissza kell állítani. 

(3) A II. kategóriájú egyéb védett épületek még meglévő hagyományos építészeti elemei 
megtartandók, rontott részei lehetőség szerint visszaállítandók. 

(4) Bármilyen építési munkálat megkezdése előtt – bővítés, felújítás, átépítés, nyílászáró 
csere, vagy felújítás esetén – helyi egyedi védelem esetén kötelező a szakmai konzultáció. 

(5) Védett épületet – indokolt esetben – úgy lehet bővíteni, hogy az épület jellege, homlokzati 
kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon. A bővítésnek az épület védett részeivel, 
formaképzésével, anyaghasználatával összhangban kell lennie. 

(6) Védett épület homlokzatán közterület felől látszó szekcionált garázskaput, külső 
redőnytokot, tányérantennát, látszó gépészeti berendezést, parapet konvektort, 
klímaberendezést, szerelt kéményt elhelyezni tilos. 

(7) A védett ingatlanon hirdetés, reklámberendezés nem helyezhető el, csak cégtábla, cégér 
szakmai konzultáción egyeztetett formában. 

(8) Védett épület külső hőszigetelése a védett elemek figyelembe vétele mellett, a külső 
díszítések, tagozatok visszaépítésével történhet. 

III. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

13. Egyes települési karakterű területekre vonatkozó sajátos építészeti követelmények 
 
23.§. (1) Sárisáp teljes közigazgatási területe településképi szempontból meghatározó 
területnek tekintendő. 

(2) A településképi illeszkedés érdekében új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, 
bővítése esetén a kialakult településszerkezetet, a Sárisápra jellemző építészeti karaktert 
sértő építészeti megoldás nem megengedett. 
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(3) A külterületi és beépítésre nem szánt övezetekben  

a) az építmények tömegformálása során törekedni kell a környezethez illeszkedő 
arányok, természetes jellegű anyaghasználat alkalmazására. 

b) az építmények legmagasabb pontja 6,0 méter lehet, kivéve kilátó, mobilszolgáltató 
torony létesítését. 

(4) A beépítésre szánt területen az utcaképi illeszkedés tekintetében különösen vizsgálni kell 
az alábbi építészeti elemeket:  

a) a terepre illesztést, a beépítés környezeti adottságokhoz történő illeszkedését, 

b) a tömegképzés jellegét,  

c) a tetőidom formáját, a tető hajlásszögét,  

d) a tetőfelépítmények jellegét, arányát,  

e) a környezethez illő szín és anyaghasználatot, 

f) a homlokzatok vonalvezetését, plasztikusságát, architektúráját,  

g) a párkány magasságát, kiülését,  

h) a nyílások arányrendszerét, a teljes homlokzatfelülethez való viszonyát,  

i) az utcai kerítések és ezek nyílásainak megoldását.  

(5) Különös gondot kell fordítani meglévő épületek átalakítása, bővítése esetén az új 
épületrészeknek a meglévő épülethez való harmonikus illeszkedésére: architektúra, 
anyaghasználat és részletképzés tekintetében egyaránt.  

(6) Az előkert nélküli beépítésű telkeknél az utcai homlokzatmagasság nem lehet több, mint 
az övezetben megengedett épületmagasság akkor sem, ha a szomszédos épületek 
épületmagassága azt meghaladja. 

(7) Utcafrontra merőleges gerincű épület, vagy épületszárny szélessége az utcafronttól mért 
8,0 m-es épületmélységig a hagyományos hosszházas beépítésű telkekhez illeszkedés 
érdekében nem lehet 7,5 m-nél több. Meglévő épület szélessége megtartható, de 
újraépítése, vagy átalakítása esetén törekedni kell az utcafronti rész megfelelő 
szélességűvé alakítására. 

(8) Az utcafronti épület gerincmagasságát csak meglévő épület bővítése esetén haladhatja 
meg az udvari épületrész gerincmagassága. Új beépítés esetén az utca menti főépület 
gerincmagassága lehet a legmagasabb. Kivételt képez a tereplejtésből adódó magassági 
különbség. 

(9) Oldalhatáron álló épület udvari szárnya nyeregtetővel alakítandó ki, tűzfalat csak a 
szükséges minimális mértékig lehet kialakítani, azaz a párkánymagasságig. Melléképület 
az oldalhatáron fél-nyeregtetővel úgy alakítható ki, ha a gerincmagassága nem haladja 
meg a főépület párkánymagasságát 

(10) Tetőtérbe, emeletre vezető lépcső elsősorban zárt épületrészben helyezhető el, utcai 
homlokzatra teljes szintet leküzdő szabadtéri lépcső nem helyezhető. Önálló rendeltetési 
egység új bejárati ajtaja, elő lépcsője közvetlenül az ingatlan közterületi határára nem 
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helyezhető. Előkert nélküli esetben az előlépcső előtt járdaszintnek megfelelő legalább 
0,6 m széles belépő biztosítandó. 

(11) Lakórendeltetésű településközponti vegyes telken, falusias és kertvárosias lakóterületen  

a) egy épülettömegben nem építhető 300 m2-nél nagyobb alapterületű épület,  

b) a tető hajlásszögének meghatározásánál igazodni kell a környezetben kialakult 
állapothoz, utcaképhez,  

c) lapostető csak zöldtető kialakítással létesíthető, 

d) közterületről látható homlokzaton 1,5 m2-t meghaladó felületen nem helyezhető el 
falfestmény, egyéb murális technikával készülő díszítés, 

e) tilos a homlokzaton nagytáblás fémlemez, vagy műanyag burkolat alkalmazása, 
látszó táblás faburkolat, 

f) csak pasztellszínű homlokzat megengedett, erősebb színek csak kivételesen és 
jellemzően kiegészítő, díszítő elemként használhatók szakmai konzultáción történő 
egyeztetés alapján, 

g) tilos a közterületek felől látszó homlokzaton az ablakok és ajtók körül díszítő 
elemként vékony burkolólapok, hasított kőburkolatok elhelyezése, 

h) lejtős terepen a lejtő felőli homlokzat nem lehet magasabb, mint a megengedett 
építési magasság 1,5 szerese, 

i) az építési telkek be nem épített és burkolatlan részét zöldfelületként kell kialakítani, 
melynek legalább 1/3-át egybefüggően és legalább kétszintű növénytelepítéssel kell 
megvalósítani,  

j) bármely övezet, vagy építési övezet telkén, ahol lakás létesül, lakásonként legalább 
30 m2 egybefüggő zöldfelületet kell biztosítani, 

k) zöldkerítésként alkalmazott tömör sövények magassága legfeljebb 2,0 m lehet, 

l) épített tömör kerítés természetes kőből, téglából látszóan, vagy vakoltan építhető, 
natúr felületű betonból, zsalukőből épített kerítés, vagy támfal nem alkalmazható, 

(12) Az épületek színezésére elsősorban a magyarországi természetes kövek, vagy földszínek 
pasztell árnyalatai alkalmazandóak. Nem használható homlokzati színezésre a fekete, a 
sötétkék, a sötétlila, a pipacspiros, kivéve díszítő festést. Semmilyen formában nem 
használható homlokzati és tetőfelület színezésére: a neonzöld, a kénsárga és a pink szín. 

(13) Gazdasági rendeltetésű épületek kivételével tetőfedésre nem használható a 
cserepeslemez, egyéb préselt fémlemez és a hullámpala, főépületre a bitumenes zsindely. 

(14) Látszó fafelületű gerendaház csak külterületen, vagy erdőterület szomszédságában 
létesíthető. Az épületek homlokzatán faburkolat a tetőtéri oromfalon teljes felületen, 
egyéb felületen a homlokzat vetületi területének 30 %-os mértékéig alkalmazható. 

(15) Konténerház, egyéb szállítható helyiséget befoglaló szerkezet a település közigazgatási 
területén belül csak ideiglenesen, építés közbeni felvonulási időre – az építés 
engedélyezett idejére – szólóan állítható fel és vehető használatba. 
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(16) Gépészeti berendezéseket, szerelt kéményt, klímaberendezést, parabolaantennát az 
utcafronti homlokzatra elhelyezni nem lehet. A megújuló energia berendezéseit a 
közterületről nem látszó felületeken, udvari részeken kell elhelyezni, kivétel napelemek. 

(17) A telkek oldalsó vagy hátsó telekhatárán, oldal-, vagy hátsókertjében - az utcaképet 
befolyásoló, az átláthatóságot korlátozó -, összefüggő zöldfalat képező élő sövény, 
cserjetelepítés legfeljebb 3,0m magasságig növeszthető. A telek építési helyén belül 
összefüggő zöldfalat képező növénytelepítés legfeljebb 4,0 m hosszban és legfeljebb a 
megengedett építési magasságot elérően növeszthető.  

(18) Utcafrontra merőleges gerincű, oromfalas vagy felső csonka konttyal képzett 
tetőszerkezetű új épület utcával párhuzamos szélessége az új beépítésre kijelölt területen 
sem lehet több mint 10,0 m. 

(19) Az építési telkeken és az építéssel érintett külterületi telkeken az elő-, oldal és hátsókerti 
sávban az épülethez, egyéb építményhez csatlakozó, telken belül kialakított rendezett 
terepszint és az eredeti terepszint közötti általában a legnagyobb eltérés legfeljebb 1,5 m 
lehet, de a lakó és üdülő övezetek esetében legfeljebb 0,75 m lehet. A tereprendezéssel 
kialakuló új terepalakulatnak a telekhatáron illeszkednie kell a környező területek 
terepadottságához. Kivételes eseteket a helyi építési szabályozás rendelhet el. 

(20) Az épületek melletti feltöltés, vagy bevágás mértéke az eredeti terepszinthez képest 
támfal alkalmazása nélkül, csak rézsűvel legfeljebb 1,0 m, támfallal legfeljebb 2,0 m 
lehet. Építési munkához kötődő tereprendezés csak úgy végezhető, hogy azáltal a 
létesítendő új építmény utcafronti megjelenése a környezetbe illeszkedjen.  

(21) A (16) és (17) bekezdés előírásai alól kivételt képeznek a pinceszintet megközelítő lejárók 
és annak rézsűvel, vagy támfallal kialakított közvetlen környezete. 

14. Eltérő települési karakterű területekre vonatkozó sajátos építészeti követelmények 

24. § (1) Sárisáp Község az alábbi települési karakterű területekre tagozódik: 

a) Történeti központ - Jellemzően intézményi rendeltetéssel 

b) Történeti központ – Különleges helyzetű, jellemzően lakó rendeltetéssel 

c) Hagyományos és vegyes beépítésű lakóterületek 

d) Telepített ikerházas lakóterületek 

e) Új beépítésű lakóterületek 

f) Kiépítésre váró lakóterületek 

g) Hagyományos iparterületek 

h) Kialakuló gazdasági területek 

i) Rekreációs területek 

j) Különleges rendeltetésű területek 

k) Erdőterület, erdősülő területek 

l) Kertes mezőgazdasági terület 

m) Szántó és legelő területek 
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n) Tanyás mezőgazdasági területek 

(2) Történeti központ – jellemzően intézményi rendeltetéssel - a 23.§-ban szereplő általános 
építési követelményeken felül a további előírások betartása kötelező, továbbá: 

1. az 1. mellékleten lehatárolt területen építeni, felújítani csak szakmai konzultáció 
támogató véleménye alapján lehet, 

2. szabadon álló beépítés csak megfelelő szélességű telek és intézményi rendeltetés 
esetében lehetséges, 

3. előkert nélküli esetben az épület utcafrontján garázskapu csak kivételes esetben, 
településképi konzultáció támogató véleménye alapján létesíthető. 

4. támfalgarázs egy telken, csak egy kapunyílással létesülhet, legfeljebb 2,5m 
szélességgel, 

5. az ablakok külső árnyékolására a spaletta, vagy zsalugáter ajánlott, redőnyszekrényt 
lehetőleg rejtett kivitelben , a nyílászáróval azonos színben lehet alkalmazni, 

6. vékony kőburkoló lapok, vagy hasított kőlapok alkalmazása csak lábazatként, vagy 
kerítésen javasolt, a homlokzat egyéb részein díszítésre nem javasolt alkalmazni, 

7. tetőfelépítmény létesítése kivételes esetben, technológiai indokoltsággal lehetséges, 

8.  nem támogatott a bazilikális, a donga, vagy új manzárd tetőszerkezet csak támogató 
tervtanácsi véleményre alapozottan létesíthető,  

9. utcafronti kerítés nem lehet drótfonatos fém-, vagy faoszlopos, kivéve, ha élő 
sövénnyel kombinált, nem lehet nagytáblás fém, vagy műanyagbetétes,  

10. kerti építmény csak faszerkezetből, natúr színű cserépfedéssel, magastetős, vagy 
zöldtető kialakítással készülhet. 

11. melléképület utcáról nem nyílhat, 

12. magánszemélyek, társaságok növénytelepítést közterületen kizárólag a tulajdonos 
hozzájárulásával végezhetnek, melyet szakmai véleményre kell alapozni a 
településrész stílusa, hangulata, az egységes utcaképi, a közlekedés biztonsága, a 
közművek elhelyezkedése, a fenntartási és ökológiai szempontok figyelembe vétele 
mellett, 

13. megengedett a tájba illő, helyi ökológiai adottságoknak megfelelő fás növényzet, fa- 
és cserjefajták és azok faiskolai változatainak alkalmazása, a közterületi látványt 
befolyásolóan nem alkalmazhatóak a tájban honos fa- és cserjefajtáktól és azok 
faiskolai változataitól eltérő, pl. örökzöldek, 

14. közterületek alakítása, közterületen fás növényzet telepítése, kocsibehajtók építése 
járdaburkolatok készítése, csak az utcára, egyes utca-szakaszokra jellemző formában 
történhet, melyeket szakmai konzultáció során lehet megismerni, szükséges esetben 
közterületalakítási tervvel előkészíteni, 

15. az intézményi épületeken építészeti változást előidéző beavatkozás esetén 
(különösen: nyílászáró csere, homlokzat anyagának, színének megváltoztatása, 
tetőhéjazat cseréje és egyéb látványt befolyásoló építési tevékenység) csak tervtanács 
támogató véleménye alapján történhet, 
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16. tömör kerítés csak kivételes esetekben építhető, melynek eldöntése szakmai 
konzultáció keretében, főépítészi szakvéleményre alapozottan lehetséges, 

17. felszíni parkoló árnyékolására, esővédelmére az épületektől külön álló épített 
szerkezet nem létesíthető, árnyékolás céljából nagy lombkoronát növelő, legalább 
kétszer iskolázott, első sorban honos, tájjegű, lombos fafajta egyedei telepíthetők. 

(3) Történeti központ – jellemzően lakó rendeltetéssel - a 23.§-ban szereplő általános 
építési követelményeken felül a további előírások betartása kötelező továbbá: 

1. az 1. mellékleten lehatárolt területen építeni, felújítani csak szakmai konzultáció 
támogató véleménye alapján lehet, 

2. előkert nélküli esetben az épület utcafrontján garázskapu nem létesíthető. 
3. az ablakok külső árnyékolására a spaletta, vagy zsalugáter ajánlott, redőnyszekrényt 

csak rajtett kivitelben, a nyílászáróval azonos színben lehet alkalmazni, 
4. vékony kőburkoló lapok, vagy hasított kőlapok alkalmazása csak lábazatként, vagy 

kerítésen megengedett, a homlokzat egyéb részein –különösen nyílások keretezésére 
- nem ajánlott használatuk, 

5. tetőfelépítmény létesítése nem megengedett, bazilikális, donga, vagy új manzárd 
tetőszerkezet csak támogató tervtanácsi véleményre alapozottan létesíthető,  

6. a homlokzat síkjából kiugró épített előtető nem megengedett, helyette tornác ajánlott,  
7. utcafronti kerítés nem lehet drótfonatos fém-, vagy faoszlopos, kivéve, ha élő 

sövénnyel kombinált, nem lehet nagytáblás fém, vagy műanyagbetétes,  
8. kerti építmény csak faszerkezetből, natúr színű cserépfedéssel, magastetős, vagy 

zöldtető kialakítással készülhet. 
9. melléképület utcáról nem nyílhat, 
10. magánszemélyek, társaságok növénytelepítést közterületen kizárólag a tulajdonos 

hozzájárulásával végezhetnek, melyet szakmai véleményre kell alapozni a 
településrész stílusa, hangulata, az egységes utcaképi, a közlekedés biztonsága, a 
közművek elhelyezkedése, a fenntartási és ökológiai szempontok figyelembe vétele 
mellett, 

11. megengedett a tájba illő, helyi ökológiai adottságoknak megfelelő fás növényzet, fa- 
és cserjefajták és azok faiskolai változatainak alkalmazása, nem alkalmazhatóak a 
tájban honos fa- és cserjefajtáktól és azok faiskolai változataitól eltérő, pl. 
örökzöldek, 

12. közterületek alakítása, közterületen növényzet telepítése, kocsibehajtók építése 
járdaburkolatok készítése, csak az utcára, egyes utca-szakaszokra jellemző formában 
történhet, melyeket szakmai konzultáció során lehet megismerni, szükséges esetben 
közterületalakítási tervvel előkészíteni, 

(4) tömör kerítés építhető az alábbi. esetekben: fő, vagy gyűjtő út menti előkert nélküli 
beépítésű lakóépületek között; oktatási, egészségügyi intézmények esetében; továbbá 
minden olyan indokolt esetben, melyet a helyi konzultáción támogatóan fogadnak. 

(5) Hagyományos és vegyes beépítésű lakóterületen - a 23.§-ban szereplő általános építési 
követelményeken felül a további előírások betartása kötelező: 
1. A 3. mellékleten lehatárolt területen építeni csak szakmai konzultáció támogató 

véleménye alapján lehet. 
2. A meglévő épületek vegyes építészeti jellemzőkkel rendelkeznek a tömegarányok, a 

tetőformálás, az anyaghasználat, a nyílásméretek tekintetében. A vegyes beépítés 
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ellenére a szomszédos telkek beépítéséhez igazodóan, az utca menti jellemzők 
figyelembe vételével lehet építkezni a szakmai konzultáció során kapott ajánlások és 
elvárások mérlegelésével. 

3. A területen csak magastetős épületet lehet építeni a telek környezetben alkalmazott 
tetőformák figyelembe vételével. 

(6) Telepített ikerházas lakóterületek - a 23.§-ban szereplő általános építési 
követelményeken felül a további előírások betartása kötelező, továbbá: 

1. Az ikerházak tetőformálása, a tetőhéjazata azonos kell, hogy legyen. Eltérés az 
oldalkert felőli épületrész kialakításánál lehet 

2. A telkeken a melléképületek elhelyezését, a kerítések jellegének kialakítását az 
ikerházas beépítések esetében a szomszédos iker-telekkel megegyezően, vagy annak 
karakterében kell kialakítani. 

(7) Új beépítésű lakóterületek esetében - a 23.§-ban szereplő általános építési 
követelményeken felül a további előírások betartása kötelező, továbbá: 

1. A 3. mellékleten lehatárolt területen építeni csak szakmai konzultáció támogató 
véleménye alapján lehet. 

2. Az épületek és egyéb építmények kialakításakor szigorúan tájba illesztés szempontjai 
szerint kell az építési anyagot és a követett formákat meghatározni. 

3.  A Fő utcától keleti irányban a domboldalon épülő házsorok egy-egy utcában azonos, 
vagy egymással harmonizáló tetőformálással készülhetnek. 

(8) Kiépítésre váró lakóterületek esetében - a 23.§-ban szereplő általános építési 
követelményeken felül a további előírások betartása kötelező, továbbá: 

1. A déli belterületi határnál építendő lakópark jellegű terülten,  

1.1 csak szigorúan egységes arculatú épületek építhetők,  

1.2 magastetővel, oromfalas, egyenes gerinccel képzett tetővel,  

1.3 csak tetősíkban helyezet tetőtéri ablakok, vagy csoportos kiemeléssel lehet 
tetőtéri nyílászárókat a tetőre építeni, 

1.4 az anyaghasználat során a héjazatra égetett matt felületű cserépfedés 
alkalmazható, homlokzatokon kő, tégla és vakolt felületek megjelenhetnek,  

1.5 az épületek lábazata lehetőleg terméskőből, vagy téglából legyen, 

1.6 a kerítés legalább 60%-ban áttört kell legyen, építeni lehet legfeljebb 40cm 
lábazatot és épített oszlopokat. 

(9) Hagyományos iparterület esetében - a 23.§-ban szereplő általános építési 
követelményeken felül a további előírások betartása kötelező, továbbá: 

(Cs Elektric –gyárterülete, volt XIX. bányakna és környezete, Volg malom és környezete, 
Szennyvíz tisztító) 

1. Felszíni parkoló árnyékolására, esővédelmére az épületektől külön álló épített 
szerkezet nem létesíthető, árnyékolás céljából nagy lombkoronát növelő, legalább 
kétszer iskolázott, első sorban honos, tájjegű, lombos fafajta egyedei telepíthetők. 
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2. Az átalakuló gazdasági területeken, a volt bányaműveléssel összefüggő meglévő 
épületek tégla, vagy természetes kő architektúrája megőrzendő, kiegészítésük 
korszerű és igényes építészeti formálású építményekkel lehetséges. 

3. Szélkerék, vagy napelem-park létesítése lehetséges, de kizárólag csak a 
természetvédelmi és tájképvédelmi szempontok érvényesülése mellett, melynek 
igazolását kötelező szakmai konzultáció keretében kell beszerezni. 

(10) Kialakuló gazdasági terület esetében - a 23.§-ban szereplő általános építési 
követelményeken felül a további előírások betartása kötelező, továbbá: 

(Északi gazdasági területek, Szt János dűlői gazdasági területek, Epöli út menti  

1. A 3. mellékleten lehatárolt területen építeni csak szakmai konzultáció támogató 
véleménye alapján lehet. 

2. Az építmények színezésének megválasztásánál az épület tömegének méretére 
figyelemmel kell lenni, mivel nem használható csarnokszerkezetű épületek 
színezésére az alapszínek, csak tört árnyalataik. Különösen nem használható nagy 
felületen a hófehér a piros és a kék. 

3. Felszíni parkoló árnyékolására, esővédelmére az épületektől külön álló épített 
szerkezet nem létesíthető, árnyékolás céljából nagy lombkoronát növelő, legalább 
kétszer iskolázott, első sorban honos, tájjegű, lombos fafajta egyedei telepíthetők. 

4. Szélkerék, vagy napelem-park létesítése lehetséges, de kizárólag csak a 
természetvédelmi és tájképvédelmi szempontok érvényesülése mellett, melynek 
igazolását kötelező szakmai konzultáció keretében kell beszerezni. 

(11) Rekreációs terület esetében – a 23.§-ban szereplő általános építési követelményeken 
felül a további előírások betartása kötelező, továbbá: 
(Sportpálya, Horgász-tó és tervezett, valamint környezetük, Közterek, játszóterek ……..) 

1. A területen építeni, területhasználattal összefüggésben bármilyen tájképet 
befolyásoló beavatkozást végezni, csak a természetvédelmi és tájképvédelmi 
szempontok érvényesülése mellett lehet. 

2. Felszíni parkoló árnyékolására, esővédelmére az épületektől külön álló épített 
szerkezet nem létesíthető, árnyékolás céljából nagy lombkoronát növelő, legalább 
kétszer iskolázott, első sorban honos, tájjegű, lombos fafajta egyedei telepíthetők. 

3. Szélkerék, vagy napelem-park létesítése nem lehetséges. 

(12) Különleges rendeltetésű terület esetében - a 23.§-ban szereplő általános építési 
követelményeken felül a további előírások betartása kötelező, továbbá: 
(Temető, Kaolin bánya, Régészeti park – egyedi előírásai …) 
1. Szélkerék, vagy napelem-park létesítése nem lehetséges. 

(13) Erdőterület, erdősülő terület - a 23.§-ban szereplő általános építési követelményeken 
felül a további előírások betartása kötelező, továbbá: 
1. Szélkerék, vagy napelem-park létesítése nem lehetséges. 
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(14) Kertes és szántó mezőgazdasági területek esetében - a 23.§-ban szereplő általános 
építési követelményeken felül a további előírások betartása kötelező, továbbá: 

1. A területen építeni, területhasználattal összefüggésben bármilyen tájképet 
befolyásoló beavatkozást végezni, csak a természetvédelmi és tájképvédelmi 
szempontok érvényesülése mellett lehet. 

2. 300 m2 alapterületet meghaladó épületek, és 4,5 m építménymagasságot elérő 
építmények elhelyezéséhez a szakmai konzultáció támogató véleménye szükséges, 
melynek igazolását kötelező szakmai konzultáció keretében kell beszerezni.  

3. Szélkerék, vagy napelem-park létesítése nem lehetséges. 

4. Kerítés csak, legfeljebb 1,8m magasságban, faoszlopok között acélháló kialakítással, 
legfeljebb 25 cm-es lábazattal, kerítés menti cserjetelepítéssel kombinálva 
létesíthető. 

5. A területen, az erózió veszéllyel nem érintett, nem intenzív használatú utak, gépjármű 
parkolók és a gyalogutak burkolásakor a természetes alapanyagú, víz- és légáteresztő 
burkolat létesítése részesítendő előnyben. 

(15) Tanyás mezőgazdasági terület esetében - a 23.§-ban szereplő általános építési 
követelményeken felül a további előírások betartása kötelező, továbbá: 

1. Szélkerék, vagy napelem-park létesítése lehetséges, de kizárólag csak a 
természetvédelmi és tájképvédelmi szempontok érvényesülése mellett lehet, 
melynek igazolását kötelező szakmai konzultáció keretében kell beszerezni. 

15. Sárisáp ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos 
építmények, műtárgyak elhelyezésének általános településképi követelményei 

25. § (1) Új vezetékes energiaellátási és elektronikus hírközlési hálózatokat földalatti 
elhelyezéssel kell építeni: 

a) a beépítésre szánt új fejlesztési lakó és gazdasági területeken, (Déli kapunál lévő 
lakópark jellegű beépítésnél, a Fő úttól K-re a domboldali lakóterületeknél, A Szt. 
János dűlői lakóterületi fejlesztésnél, a rekreációs fejlesztési területeknél az öregárok 
környezetében,    ),  

b) a műemléki környezetben,  

c) a tavak környezetében, 

(2) Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a 
meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új energiaellátási 
elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, vagy közös tartóoszlopra kell 
fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő 
hálózatot csak földalatti elhelyezéssel szabad kivitelezni. 

(3) Új elektronikus hírközlési hálózatokat beépítésre nem szánt területen területgazdálkodási 
okokból a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési 
szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a 
közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek.  
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(4) Már beépített területen üzemelő föld feletti hálózat rekonstrukciója, figyelembe véve az 
egyes földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is  

a) településközpontban,, 

b) helyi védettségű területeken, 

c) helyi védett területeket övező utcákban 

d) közparkokban, belterületi közjóléti erdőben, 

e) területgazdálkodási igény miatt (pl. közlekedés célú területbővítési igény miatt), 

f) ……….. 

csak föld alatti elhelyezéssel kivitelezhető  

16. Vezeték nélküli elektronikus hírközléssel kapcsolatos településképi követelmények 

26. § (1) Új antenna csak a településképi szempontok érvényesítésével és a környezethez 
illeszkedően helyezhető el. Az illeszkedést tervtanácsi véleménnyel kell igazolni.  

(2) Belterületen belül, valamint a külterület beépítésre szánt területein az antennák 
elhelyezésénél a következő követelményeknek kell megfelelni:  

a) Antenna csak már meglevő építményre telepíthető a gazdasági övezetek kivételével.  

b) Ha meglévő épület, építmény tetejére valamely okból nem lenne telepíthető az új 
antenna, akkor - gazdasági övezetek kivételével - az antenna önállóan csak 
multifunkcionális (pl. sportpálya térvilágítás, vendéglátó egységgel együtt építve, 
kilátó, vadles stb.) kialakítással telepíthető.  

c) Antenna templomtoronyra nem helyezhető el, de a templomtoronyban álcázva igen.  

d) Helyi védettséggel érintett építményen, területen, közparkban, lakó építési övezetben 
önálló antenna nem telepíthető.  

e) Gazdasági övezetekben önálló tartószerkezettel telepített antenna lakóépületektől csak 
legalább 100 méter távolságra helyezhető el.  

f) Látványnak kitett külterületen csak faborítású torony helyezhető el. 

(3)  A mikrohullámú összeköttetés biztosításához szükséges magassági korlátozást minden 
esetben be kell tartani.  

17. Egyedi előírások a felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, 
műtárgyak elhelyezésére 

27. § (1) Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak 
elhelyezésére elsősorban alkalmas területek:  

a) mezőgazdasági,  

b) gazdasági területek.  

(2) Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak 
elhelyezésére alapvetően nem alkalmas területek:  

a) természetvédelmi érintettségű Natura 2000 területek,  

b) természetvédelmi területek,  
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c) ökológiai hálózat és egyedi tájérték területek,  

d) és a helyi védettség alatt álló területek, terek, parkok.  

(3) Helyi védelemmel érintett területeken a sajátos építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos 
anyaghasználatra vonatkozó követelmények:  

a) építmények esetében is elsődlegesen földalatti elhelyezés preferált,  

b) föld feletti kialakítás esetén kő-, tégla- vagy vakolt homlokzat, korcolt fémlemez fedés a 

megengedett 

IV. FEJEZET 

REKLÁMOK ÉS REKLÁMHORDOZÓK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

18. Általános szabályok 

28. §. (1) Reklám-, és hirdető berendezés, felületépítése, elhelyezése, áthelyezése, átalakítása 
és bővítése az országos jogszabályok, a helyi építési szabályzat, és e rendelet betartásával 
végezhető.  

(2)  Reklám-, illetve hirdető berendezés, vagy felület közterületen, valamint közterületről 
látható magánterületen a településrész jellegzetes, illetve hagyományt őrző építészeti 
arculatához illeszkedő formai kialakítással, színhasználattal létesíthető.  

(3)  Reklám- és hírdetőberendezés elhelyezése 

a) nem megengedett  

aa) a műemléki környezetben, 

ab) védett építményen, annak telkén, kerítésén,  

ac) Templom téren, a templomhoz vezető lépcsős út mentén, 

útpálya területén, vagy útpálya felett, kivéve falusi rendezvénnyel összefüggésben,  

ad) közúttal párhuzamosan elhelyezve az útpadkától 2,0 m-en belül, 

ae) közútra merőlegesen elhelyezve az útpadkától 4,0m-en belül, 

af) közösségi közlekedési eszköz megállójától 15,0 m-en belül 

ag) közúti jelzésen, vagy annak tartóelemén, 

ah) emlékműveken és köztéri műalkotásokon, 

ai) erdőterületen 

b) közterületen csak engedéllyel elhelyezett hirdetőoszlopon, utcabútoron - utasváró, 
kioszk, információs vagy más célú berendezésen – lehetséges.)   

(4) Információs vagy más célú berendezés (a továbbiakban: információs hirdető berendezés) 
lehet:  

a) hirdető tábla,  

b) egyedi tájékoztató tábla.  

(5) Közművelődési célú hirdetőoszlopon, hirdető felületen csak közművelődéssel A 
közművelődési célú hirdetőoszlopok, információs hirdető berendezések, kioszkok állítása 
esetén a településképi illeszkedést támogató szakmai konzultációval kell igazolni. 
kapcsolatos tájékoztatás, reklám, plakát helyezhető el. 
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(6)  Reklám-, illetve hirdetési célt is szolgáló molinó, építési védőháló, védőszövet csak az 
építés idejére alkalmazható, azt az építés befejezésekor a homlokzatról el kell távolítani. 
A molinó, építési védőháló, védőszövet felülete reklám célra legfeljebb 2 évig vehető 
igénybe. 

(7) Építmény, kerítés, kerítéskapu és támfal közterületről látható felületén reklám-, vagy 
információ-hordozó célú falfestmények, felületképzések nem létesíthetők. 

(8) Építményeken, kerítésen az adott épületben működő szervezettel, céggel, tevékenységgel 
kapcsolatban a következők hirdető-felületek, - berendezések helyezhetők el:  

a) cégtábla,  

b) cégér,  

c) címtábla,  

d) saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, felület.  

(9) A (8) bekezdésben felsoroltakon felül reklám közzététele és reklámhordozók, 
reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése magánterületen nem megengedett.  

29. § (1) Világító felületű vagy megvilágított hirdető-berendezés csak cégér, cég-, címtábla, 
kirakat lehet.  

(2)  Saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, felület tulajdonosa köteles gondoskodni 
annak rendszeres karbantartásáról.  

(3)  Ha a saját vállalkozást népszerűsítő berendezés tulajdonosa a (2) bekezdés szerinti 
kötelezettségének nem tesz eleget és azt felszólításra sem teljesíti, úgy a polgármester 
településképi kötelezés keretében előírhatja a berendezés leszerelését, a felület 
megszüntetését.  

(4) Védett területen új beépítés, a meglévő épület átalakítása, felújítása, bővítése, cégtábla, 
cégér, hirdetés elhelyezése csak a szakmai konzultáció pozitív minősítése alapján 
lehetséges. 

19. Az épületportálok kialakítására, a cég- és címtáblák elhelyezésére vonatkozó egyes 
szabályok 

30. § (1) A kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó rendeltetési egységet, valamint 
közforgalmú irodát, illetve bemutatótermet magába foglaló új épület engedélyezési 
tervének, továbbá meglévő épület esetén az ilyen rendeltetés-változásra vonatkozó 
bejelentés mellékletének tartalmazni kell az épület közterületről látható felületén (a 
homlokzaton, a kapualjban, az épület előtti kerítésen, illetve támfalon) elhelyezendő cég- 
és címtáblák, valamint a saját vállalkozást népszerűsítő berendezés és az egyéb 
épületszerkezetek (pl. esővédő tetők és kirakatszekrények), továbbá a homlokzat érintett 
szakasza megvilágításának megoldását.  

(2) A terven az esetben is fel kell tüntetni valamennyi lehetséges cég- és címtábla, valamint 
saját vállalkozást népszerűsítő berendezés elhelyezését, méretét, tartó-, illetve hordozó 
felületét és szerkezeti megoldását, ha azok megvalósítása több ütemben történik.  

(3)  Amennyiben a már meglévő cég- és címtábla, valamint saját vállalkozást népszerűsítő 
berendezés megjelenése, kialakítása ellentétes az e rendeletben megfogalmazott 
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településképi elvárásokkal, illetve elhelyezésük bejelentés nélkül történt, az 
önkormányzat kezdeményezheti azok átalakítását, megszüntetését.  

20. Hirdetmények elhelyezése építmények közterületről látható felületén 

31. § (1) Építmény homlokzatán, építési telek kerítésén, kerítéskapuján és támfalán – a (2) és 
(3) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag az ingatlan rendeltetési egységeiben 
folytatott kereskedelmi-, szolgáltató-, illetve vendéglátó tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó saját vállalkozást népszerűsítő berendezés (cég- és címtábla, cégér és ilyen 
célú fényreklám) létesíthető, illetve az építési telken csak hasonló tartalmú önálló hirdető-
berendezés helyezhető el a településképre vonatkozó előírások betartásával.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik a közművelődési intézményi 
épületek, építmények homlokzatán, az ilyen célú ingatlanok kerítésén, kerítéskapuján és 
támfalán létesített, illetve elhelyezett hirdető-berendezésekre.  

(3) Védett épületen, valamint a hozzátartozó telken, a telek kerítésén, kerítéskapuján és 
támfalán cégér, cég-, címtábla kivételével saját vállalkozást népszerűsítő berendezés nem 
helyezhető el.  

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint tervezett saját vállalkozást népszerűsítő berendezések tartó-, 
illetve hordozó szerkezeteit, felületeit úgy kell kialakítani, hogy azok méretei, arányai és 
alkalmazott anyagai illeszkedjenek az érintett épület (építmény) építészeti 
megoldásaihoz, illetve a településképi környezethez.  

21. A közterületi információs hirdető-berendezések létesítésének szabályai 

32. § (1) Közterületen információs hirdető-berendezést – függetlenül annak méretétől és 
szerkezetétől – a jogszabályi tilalmakra is figyelemmel úgy kell elhelyezni, hogy az ne 
akadályozza a közterület más részei és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű 
használatát, valamint ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit.  

(2) Legfeljebb 10 m2 nagyságú közterületi információs hirdető-berendezés az alábbi 
helyeken létesíthető:  

a) a kiépülő északi gazdasági területen, 

b) ……………………… 

(3) Legfeljebb 1,5 m2 nagyságú közterületi információs hirdető-berendezés az alábbi 
helyeken létesíthető a közterület kezelőjének hozzájárulásával a (2) bekezdésben 
megjelölt területeken kívül:  

a) a Fő út mentén meghatározott szakaszain …………………. 

b) a Malom utca meghatározott szakaszán……………………. 

(4) Közművelődési célú hirdetőoszlop elhelyezhető:  

a) az iskola előtti kiépülő parkolóban,  

b) a Községháza előtti téren és a vele szemben a Fő út keleti oldalán, 

c) a Szabadság téren 

(5) Közterületi információs hirdető-berendezés, közművelődési célú hirdetőoszlop a 
település teljes közigazgatási területén csak egységes kivitelben készülhet, az 
önkormányzat által jóváhagyott terv szerint.  
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V. FEJEZET 

A SZAKMAI KONZULTÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÓ MINT TELELPÜLÉSKÉP-
ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK 

33. §. (1) A településkép érvényesítési eszközök 

a) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció (a továbbiakban szakmai 
konzultáció) 

b) Településképi véleményezési eljárás 

c) Településképi bejelentési eljárás 

d) A településképi kötelezés 

e) Az önkormányzat támogatási és ösztönzési rendszere 

(2) Az (1) bekezdés a) - d) pontban szereplő eljárások a települési főépítész 
közreműködésével zajlanak, állandó települési főépítész hiányában a polgármester 
folytatja le azokat. 

(3) Egyes kiemelt jelentőségű helyszínen történő építés esetében, vagy építészeti 
megformálású építmény előzetes szakmai megítéléséhez tervtanácsot kell igénybe venni. 

22. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 

34. §. (1) A szakmai konzultáció Sárisáp Község teljes közigazgatási területére kérhető, 
melynek során az építtető, vagy az általa megbízott tervező az építési tevékenységgel 
érintett ingatlanra vonatkozóan a helyi építési szabályzat előírásairól, valamint a 
településképi követelményekről papír alapon, vagy digitális formában benyújtott kérelem 
útján tájékoztatást kérhet.  

(2) Kötelező a szakmai konzultáció a következő esetekben 

a) a helyi védettség alatt álló területet, a helyi védettség alatt álló építményt érintő 
tervezett változtatáskor, 

b) pasztell színektől eltérő homlokzati szín, vagy lapostető alkalmazásakor, 

c) intézményi telken, vagy épületen tervezett építési tevékenységgel összefüggésben 

d) különleges rekreációs és a különleges sport terület kialakításakor, kialakításának 
megváltoztatásakor, vagy rajta építmény elhelyezésekor 

(3) A szakmai konzultáció során készült tájékoztatóban szereplő kötelező összes 
követelményt és adatot (a beépítésre, az építmények kialakítására vonatkozó 
paramétereket és egyéb előírásokat) - az építési munkával érintett ingatlan és környezet 
adottságait is figyelembe véve -, együttesen kell értelmezni és alkalmazni, azoknak 
külön-külön és együttesen is meg kell felelni. 

(4) A szakmai konzultáció során készült tájékoztatóban szereplő irányadó szabályozási 
elemektől, településképi elírásoktól, ajánlásoktól, az illeszkedés követelményeitől való 
eltérés esetén a tervezőnek a tervdokumentáció műleírásában indokolni kell az eltérés 
szükségességét és megalapozottságát.  

(5) A szakmai konzultáció nem mentesíti a tervezőt attól, hogy a tervezés során a helyszínen 
ellenőrizze a tervezési feladattal összefüggő, azt befolyásoló adottságokat, így különösen  
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a) a telek tényleges beépítését, a telken álló, valamint a szomszédos telkeken lévő 
építmények elhelyezkedését, kialakítását, megjelenését és műszaki állapotát, 

b) az érintett közterület adottságait, berendezéseit, műtárgyait és növényzetét. 

(6) A szakmai konzultáció során készült dokumentum építési munka végzésére nem jogosít. 

(7) A szakmai konzultáció során a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 
belül kell megadni. 

(8) A szakmai konzultáció során kapott tájékoztatót az építési engedély iránti kérelemhez, 
valamint a településképi véleményezési és bejelentési eljárás iránti kérelemhez 
mellékelni kell. 

(9) A szakmai konzultáció során a tájékoztatót a települési főépítész, annak hiányában a 
polgármester adja meg. A tájékoztatók nyilvántartásáról gondoskodni kell. 

23. A településképi véleményezési eljárás és annak szabályai 

35. §. (1) Építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkára vonatkozó építészeti 
műszaki tervekkel kapcsolatban településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni 

a) új építmény építésére, 

b) meglévő építmény (a meglévő tetőtér beépítését is ide értve) összes szintterület 
növekedését eredményező bővítésére, illetve a településképet érintő átalakítására 
irányuló építési, összevont, vagy fennmaradási engedélyezési eljárások esetén. 

(2) Nem kell alkalmazni e fejezet előírásait a területi építészeti-műszaki tervtanács hatásköre 
alá eső, valamint az összevont telepítési eljárás, ezen belül telepítési hatásvizsgálati 
szakasz kezdeményezésére vonatkozó esetekre. 

(3) A polgármester véleményét általánosan a települési főépítész véleménye, ez esetben az 
építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontja alapján alakítja ki. 

(4) Amennyiben a tervtanács működése objektív okok miatt nem biztosítható, akkor a 
tervtanácsi állásfoglalást a főépítészi szakmai állásfoglalás helyettesítheti. 

36. §. (1) A településképi véleményezési kérelmet az ÉTDR rendszerbe feltöltéssel kell 
kezdeményezni. 

(2) A polgármester településképi véleményét a főépítész készíti elő, szakmailag megvizsgálja 
a véleményezésre benyújtott dokumentációt, megadja szakvéleményét, vagy összehívja a 
tervtanácsot. 

(3) A településképi véleményhez csatolni kell a főépítészi, vagy tervtanácsi állásfoglalást, 
melynek elutasítás esetén tartalmaznia kell a vélemény részletes indoklását. 

(4) Amennyiben a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció a 
beépítési tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció, illetve e rendelet, 
valamint a településrendezési eszközök irányadó szabályozásától eltérő megoldást 
tartalmaz, az eltérést a műleírásban a tervezőnek indokolnia kell. 

(5) A településképi vélemény kiadására 15 napos határidő áll rendelkezésre. 

(6) A véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet feltétel nélkül vagy 
feltétel meghatározásával javasolja, vagy engedélyezésre nem javasolja. 
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(7) A véleményezésre rendelkezésre álló 15 nap eltelte után a terv engedélyezését feltétel 
nélkül javasoltnak kell tekinteni.  

24. A településképi vélemény kialakításának szempontjai  

37. §. (1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-
műszaki tervdokumentáció 

a) megfelel-e a helyi építési szabályzatban és a településképi rendeletben foglalt 
előírásoknak, 

b) kidolgozása a szakmai tájékoztatás szerint történt-e, 

c) figyelembe vette-e az arculati kézikönyvben található településképi megjelenésre, 
építészeti illeszkedésre vonatkozó javaslatokat, illetve, hogy 

d) a b) és c) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy 
kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e. 

(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 

a) a beépítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményeinek, 

b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés 
adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit, 

c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, 
illetve építmények kilátását, 

d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés esetén 

da) biztosított lesz-e minden ütemben az előírásoknak és az illeszkedési 
követelményeknek való megfelelés, a bővítés megvalósíthatósága, 

db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos 
követelményeknek. 

25. Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 

a. földszinti alaprajz – a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat 
sajátosságaiból eredően – nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben 
a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát. 

b. az alaprajzi megoldások nem eredményeik-e az épület tömegének, illetve 
homlokzataink településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését. 

(4) Az épület tömegének, homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban 
vizsgálni kell, hogy  

a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a helyi 
építési szabályzat szerint átalakuló épített környezethez,  

b) a külső megjelenés megfelel-e e rendelet előírásainak, az arculati kézikönyvben 
megfogalmazott elvárásoknak,  

c) összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,  

d) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs 
berendezések, felületek elhelyezésére és kialakítására,  
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e) a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti 
és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy  

f) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – 
megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz,  

g) az esetleg a közterület fölé benyúló építményrészek, illetve szerkezetek és 
berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös 
tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő fákra, fasorokra.  

(5) Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)-(4) bekezdésben felsorolt részletes 
szempontokat a tervtanácsi, illetve a főépítészi minősítés során egyaránt figyelembe kell 
venni. 

25. A településképi bejelentési eljárás és annak szabályai 

38. §. (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni  

a) építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek és Étv. 33/A. §-a szerinti 
egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek sem minősülő építési 
tevékenységek,  

b) saját vállalkozást népszerűsítő berendezés-elhelyezésének,  

c) építmények rendeltetés változtatásának megkezdése előtt.  

(2) E rendeletben foglaltak szerint településképi bejelentés köteles az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt építési 
munkák közül  

1. építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának 
megváltoztatása,  

2. meglévő építmény homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de 
anyaghasználatát, osztását, illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – 
cseréje, valamint a homlokzat felületképzésének, színének megváltoztatása esetén,  

3. új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) – 6,0 m-t meg nem haladó 
magasságú – égéstermék-elvezető kémény építése esetén,  

4. meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, 
átalakítása, korszerűsítése, bővítése, illetve megváltoztatása esetén, ha ehhez az 
épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, 
megerősíteni vagy újjáépíteni,  

5. épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása,  

6. nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű 
kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése 
esetén,  

7. nettó 200 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően 
sem meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, 
átalakítása, felújítása, bővítése esetén,  
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8. saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, önálló reklámtartó építmény építése, 
meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén,  

9. sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem 
haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,  

10. szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a 
talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,  

11. emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága nem 
haladja meg a 3,0 m-t,  

12. legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, 
lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás 
tartására szolgáló építmény, kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, levegővel 
felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek), ideiglenes fedett lovarda, legfeljebb 
50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas állvány jellegű építmény,  

13. a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3, vagy annál kisebb térfogatú 
ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot 
tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló 
elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén,  

14. közterülettel határos kerítés, valamint tereplépcső, ha meghaladja a 1,5m 
magasságot, 

15. vendéglátó-ipari létesítményhez kapcsolódó közterület felé nyíló terasz létesítése 
esetén,  

16. napenergia-kollektor, szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, 
építmény közterületről látható felületén való elhelyezése esetén,  

17. építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, árnyékoló 
közterületről látható területen történő elhelyezése esetén,  

18. utasváró fülke,  

19. kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem 
haladja meg,  

20. közterületen filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.  

39. §. (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott 
papíralapú bejelentésre indul. A bejelentéshez 1 példány papíralapú dokumentációt és a 
dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.  

(2) A dokumentációtartalma: a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló 
építészeti-műszaki terv, műszaki leírás, továbbá rendeltetésváltozás esetén igazolás a 
településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való 
megfelelésről. 

40. § (1) Polgármester hatósági határozatban feltétel meghatározásával vagy anélkül tudomásul 
veszi vagy megtiltja az építési tevékenységet, vagy rendeltetésváltoztatást.  

(2) A településképi bejelentési eljárás szerinti tevékenység a bejelentés alapján akkor 
kezdhető meg,  
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a) ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges,  

d) ha a polgármester a bejelentést tudomásul veszi és az előírt feltétel teljesülését főépítész 
igazolja, 

c) ha a polgármester a tevékenység végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem 
bírálja el.  

(3) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, saját vállalkozást népszerűsítő 
berendezés elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás 
indokainak ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés 
nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés  

a) nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek,  

b) a tervezett építési tevékenység, illetve hirdető berendezés, saját vállalkozást népszerűsítő 
berendezés, felület nem illeszkedik a településképbe,  

c) a tervezett rendeltetés-változás nem illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés 
sajátosságaihoz, illetve ha a bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja, 
hogy az új rendeltetés a környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek 
rendeltetésszerű és biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve 
nem korlátozza.  

26. A településképi bejelentés elbírálásának szempontjai  

41. §. (1) A településképi bejelentési eljárás szerinti tevékenység esetén a településképi 
bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy az építészeti-műszaki tervdokumentáció  

a) megfelel-e a helyi építési szabályzatban és a településképi rendeletben foglalt 
előírásoknak,  

b) kidolgozása a szakmai tájékoztatás szerint történt-e,  

c) figyelembe veszi-e az arculati kézikönyvben található településképi megjelenésre, 
építészeti illeszkedésre vonatkozó javaslatokat, illetve hogy  

d) a b) és c) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy 
kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.  

(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy  

a) a beépítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének,  

b) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés 
adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit,  

c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve 
építmények kilátását,  

d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés esetén  

da) biztosított lesz-e minden ütemben az előírásoknak és az illeszkedési 
követelményeknek való megfelelés, a bővítés megvalósíthatósága, 

db) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos 
követelményeknek. 

(3) Az építmény, épületrész megjelenésével kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy  



Sárisáp Község Településképi Rendelet-tervezete 2017 

 

36 
 

A rendelettervezetet előkészítette: PRO-TERRA Kft. 

a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a helyi 
építési szabályzat szerint átalakuló épített környezethez,  

b) a külső megjelenés megfelel-e e rendelet előírásainak, az arculati kézikönyvben 
megfogalmazott elvárásoknak,  

c) összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,  

d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és 
egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá hogy  

e) a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – 
megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.  

(4) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy megfelelően veszi-e 
figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint 
növényzetét.  

42. §. (1) A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni 
meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, 
amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat  

a) telephely engedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé,  

b) a korábbi rendeltetéshez képest  

c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy 
növényzetet, valamint ha  

43. §. (1) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolás 6 hónapig 
érvényes.  

(2) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti 
elő.  

(3) A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett 
tevékenység előírásoknak megfelelő végzését.  

27. A településképi kötelezés és annak szabályai 

44. §. (1) A polgármester településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági döntéssel – 
a helyi építési szabályzatban, illetve rendeletben megfogalmazott településképi 
követelmények be nem tartása esetén az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész 
felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.  

(2) A polgármester településképi kötelezési eljárást folytathat le továbbá:  

a) a településképi véleményezési, illetve bejelentési eljárás során meghozott döntésben 
foglaltak megszegése,  

b) a településképi véleményezési, illetve bejelentési döntést megelőzően megkezdett 
tevékenység,  

c) a településképi bejelentés elmulasztása,  

d) a szakmai konzultáción megfogalmazott településkép-védelmével kapcsolatos elvárások 
be nem tartása,  

e) zöldfelületi mutató be nem tartása,  
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f) szabályozási tervlapon jelölt védő zöldsáv megvalósításának elmulasztása esetén.  

(3) A polgármester településképi kötelezési eljárást folytathat le:  

a) a helyi építészeti értékvédelem érdekében, ha a helyi védelem alatt álló építmény, épület, 
műtárgy és ezek környezete műszaki, esztétikai állapota nem megfelelő vagy használati 
módja nem felel meg a helyi építési szabályzat, illetve e rendelet előírásainak,  

b) a településkép védelme érdekében, különösen, ha:  

ba) a természetes terepviszonyok nem megengedett mértékű megváltoztatása, az 
építmény telepítése, terepre illesztése nem e rendelete előírásai szerint történt(az 
építmény külső megjelenése (tömege, homlokzata, tetőzete, színezése…) a 
városképet lerontja, nem felel meg e rendelet előírásainak és a településképi arculati 
kézikönyvben ajánlottaknak,  

bb) az utcafronti épület elhanyagolt állapotú, homlokzati elemei hiányosak, 
töredezettek, színezése lekopott,  

bc) az építési övezetre előírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás, növényzettelepítés 
nem valósult meg, hiányos, vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt meg,  

bd) településképet rontó saját vállalkozást népszerűsítő berendezés, falfestés, murália 
megszüntetése és eltávolítása érdekében, ha - azok mérete, anyaga, megjelenése 
nem felel meg e rendeletben meghatározott szabályoknak, különösen, ha műszaki 
állapota, megjelenése nem megfelelő, tartalmi megjelenése idejétmúlt, vagy 
aktualitását vesztette, nem illeszkedik a településképbe, és a jellemző városképi 
látványban idegen elemként jelenik meg, előnytelenül változtatja meg az épület 
homlokzatát, tetőzetét, kirakatát, portálját, harsány színeivel, nagy méretével kirívó, 
feltűnő módon jelenik meg a városképben, 

c) az építményt nem a rendeltetésének megfelelő funkcióra használják,  

d) a növénybeültetés során nem tartották be e rendelet előírásait.  

(4) A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul.  

(5) A polgármester a településképi kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és 
szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint folytatja le.  

(6) A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz 
településképi kötelezettségről szóló határozat formájában.  

(7) A településképi kötelezés keretében a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetése, 
átalakítása, az építmény, építményrész felújítása, átalakítása, helyreállítása vagy elbontása, 
növényzettelepítés vagy az elpusztult növényzet pótlása rendelhető el.  

28. A településképi kötelezettség megszegése és végre nem hajtása esetén alkalmazható 
bírság esetkörei és mértéke 

45. §. (1) Az … § (1) – (3) bekezdésében meghatározott esetekben, továbbá a településképi 
kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén a kötelezett 10.000 forinttól 
1.000.000 forintig terjedő bírsággal sújtható.  

(2) A bírságot a polgármester jogosult kiszabni.  

VI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 



Sárisáp Község Településképi Rendelet-tervezete 2017 

 

38 
 

A rendelettervezetet előkészítette: PRO-TERRA Kft. 

 
58. § (1) Jelen rendelet 2017. …. …-án lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti ………  ../2016. ök. rendelet a helyi értékvédelemről 
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A rendelettervezetet előkészítette: PRO-TERRA Kft. 

1. FÜGGELÉK 

JAVASOLT ŐSHONOS, TÁJI ADOTTSÁGOKNAK MEGFELELŐ FA- ÉS CSERJEFAJTÁK 

Tölgy cser-molyhos kocsánytalan 

Gyertyán 

Nagylevelű hárs 

Virágos kőris – Fraxinus ornus 

Hegyi juhar - Acer pseudopalatoides 

Hegyi szil 

 

Gyöngyvessző - Spiraea 

Törpemandula – Amygdalus nana 

Kökény 

Galagonya - Crataegus 

Húsos és veresgyűrű som 

Cserszömörce – Cotynus coggygria 

 

Utcafásításra, parkoló fásításra: 

Galagonya félék- Crataegus 

Berkenye félék - Sorbus 

Hegyi juhar - Acer pseudoplalatoides 

Virágos kőris – Fraxinus ornus 

 

Cserjeültetéshez – előkert, kerítés mentén, parkosításkor 

Gyöngyvessző - Spiraea 

Törpemandula – Amygdalus nana 

Kökény 

Galagonya - Crataegus 

Húsos és veresgyűrű som 

Cserszömörce – Cotynus coggygria 

 

NEM TELEPÍTHETŐ TÁJIDEGEN, AGRESSZÍVAN GYOMOSÍTÓ INVAZÍV FA- ÉS CSERJEFAJTÁK, 
ÉVELŐK 
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A rendelettervezetet előkészítette: PRO-TERRA Kft. 

 

 

 


