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Budapest Főváľos VIII. keľĺileti on kor mány zat Képvĺselő.testületének
...120|7. (.........) számrĹ ľendelete

A településkép védelméľől

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuĺárosi onkormĺányzat Kepviselő-testiilete a telęiiléskép
védelmeről sző|ó 20|6. évi LXXIV. törvény 12. $ (2) bekezđésében kapott felhatalmazás
alapjan, a Magyaľorszźtg helý önkormźnyzatairól szóló 20l|. évi CLXXXIX. törvény 23. $
(5) bekezdés 5. pontjában és azé:pitett kömyezet alakításaról és védelmérő|szőlő 1997. évi
LXxVm. törvény 57. $ (2)-(3) bekezdésében meghatźrozott feladatkörében eljarva a
következőket rendeli el:

I. Fejezet _,qJtalanos rendelkezések

1. A ľendelet célja' hatálya és alkalmazása

1. $
E rendelet célja Budapest Főváľos VIII. kerülete épített környezeténekmegőrzése érdekében a
helý épitészeti énékvédelemmel, a telęülésképi követelményekkel és a telęüléskép-
érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása.

2.$
E ľendelet h1}á|ya Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuĺírosi onkormanyzat (a
továbbiakban:onkormarryzat)közigazgatásiterĹiletéreterjedki.

3.$
E rendelet előírásait az Önkormźnyzat képviselő-testtilete által elfogadott Telęülésképi
Aľculati Kézikönywel és a településľendezési eszközökkel egyĹitt kell alkalmazni.

4.$
E rendeletet ahozzáhrtozó alábbi mellékletekkel egytitt kell alkalmazni:
1. sz. melléklet: Helý tertileti védelemmelérintett epítészetí ĺirökség
2. sz. melléklet: Helý egyedi védelemmel érintett örokség (építmény, építményrész, egyedi

tájérték,növényzet,szobor,képzt5muvészetialkotás)
3. sz. melléklet: Településképi szempontból meghatározó teľületek lehatáľolása
4. sz. melléklet: A helý értékvízsgéiat taľtalma
5. sz. melléklet: A telepiilésképi eljáľások kérelem formanyomtatránya
6. sz. melléklet: A teleptilésképi véleményezésí eljarás megindításáůlozbeadandó ęítészeti-

miĺszaki dokumentáció minimális tartalma
7. sz. melléklet: A teleptilésképi bejelentési eljárás megindításáłloz beadandó építészeti-

múszaki đokumentáció minimális tartalma
8. sz. melléklet: A reklĺámbeľendezésekęna|ka|mazott megengedett betűméretek

2. Ertelmező ľendelkezések

s.$
E rendelet a|ka|mazásthaĺ:
1. Cégfeliľat: a vá||a|kozás nevét, a vá|Ia|kozást magźlban foglaló épület homlokzatán síkban /Í

felttintető ľeklámberendezés. u? ĺIĺ
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2. Cég!źLb|a.. a váů|a|kozás nevét, funkcióját, tulajdonosát, az aIapítás évét tafia|maző, a
vźi|a|kozást magábaĺ foglaló épületen, vagy az azza| érintett telken létesített
reklámberendezés.

3. Cégzászló: egy vállalkozás nevét, logóját, funkcióját, az a|apitás évét tartalmazhatő, a
véila|kozást magában foglaló épiileten létesített zźsz|ő (anya$laszná|attći fiiggetlenül).

4. Citýight poszter: váItoző tartalmú hirdetések elhelyezésére szo|gá|ő, egy vagy kétoldalú,
źlt|átsző, áttetszó burkolaton keresztĺil, belülről megvilágított hirdető berendezés; a
telepiiléskép védelméről szőIő törvény rekliámok kozzététe|éve| kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásźró| sző|ő Koľm. ľendeletben meýlatározott információs vagl
más célú berendezés egy fajtź$a.

5. Címtábla: azonvá||a|kozás nevét, címét tarta|maző reklĺĺmberendezés, mely vállalkozźs az
adott épületen belül mfü<iđik, de a közterĹiletľől nem kĺizelíthető meg.

6. Dobogó: vendéglátó teraszok kitelęüléseinek szint kiegyenlítését szolgá|o fix,
közterülethez nem rogzített, önhordó ęített elem.

7. Fe|irő-táb|a: az épület homlokzati síkjĺához togzitett, a kereskedelmi-, szolgáltató-, Y?EY
venđéglátó egység źruvźiasztékának bemutatásaľa szo|gá|ő' tartalmilag naponta
aktua|izźůható rekl ámb erendezés.

11. Fényreklám: saját fényforrással rendelkező, egy vagy többoldalú, világító
reklĺímberendezés, reklámdoboz, fenycsőľeklrám vagy futófény, amely áI|andő vagy
v źitakoző fenykibo csátású.

12. Gyalogos sáv: a jźlrđa (az ,tftnak a gyalogosok közlekeđésére szo|gá|ő - az úttesttől
szintktiltinbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más |źlthato módon elhataľolt _ része) azon
szakasza, ahola gyalogos közlekedés kötelezően előírt minimális szélessége biaosított.

13. Gyalogos tér: A gyalogos sáv vertikális kiterjesztése, mely a terepszinttől meľt 2,50 m-
es magasságsg tartő gyalogos űrszelvény egy szakasza. A gyalogos térbe berendezés,
építmény semmilyen körĹilmények között nem helyezhető el, ez az a keresztmetszete a
járdának ahol a gyalogosok szźlmfua az akadá|ymentes közlekedést biztosítani kell.

|4. KerĹileti védelem: Az Önkormányzat źita| - történeti, építészeti értékének,
jellegzetességének, esztétikai éľtékének megőrzése céljából - kijelölt teľület vagy építmény
oltalmara vonatkozó anyagl és eljĺárási szabályok összessége

14. Hiľdetőtáb|a: váitoző tartalmú hirdetések elhelyezésére szo|gá|ő, közterĹiletrő| Iáthatő,
egy oldalan 2,O mz.ĺéIkisebb felülettĺ rekliímberenđezés.

15. Homlokzatfestés, tűzfalreklám: éptiletek, építmények közterĹiletrol|áthatő falfelületén
megjelenő, festéssel vagy vakolássalkészített, a reklámozźs cé|jaít is szolgáló alkotás.

16. Járdaľeklám: a gyalogosfelületen megjelenő festett vagy vetített reklám'
17. Kirakatmatrica: közterülehől látható az tivegezett kiľakatpoľtálon megjelenő kívülről

vagy belülľől felragasztott reklĺĺm.
18. Kirakatpoľtál: a keľeskedelmi-, szo|gá|tatő-, vagy vendéglátó egység helýségével

közvetlen kapcsolatban lévő, elsősorban arubemutatásra szo|gźtló, köĺerü|etre rĺéző,
üvegezett feltiletű reklĺímberendezés.

19. Kiľakatvitrin: az épület homlokzati síkjához rögzitett, doboz jellegú, a kereskedelmi-,
szo|gźitatő-, vagy vendéglátó egység helýségével közvetlen kapcsolatbaĺ áI|ő, egyedi
megielenésű, tiveglappal boľított, je|Iemzően termék elhelyezésével, a vállalkozás, uz|et
áruválasztékĺínak bemutatásät szolgáló reklámberendezés, amelynek az épi|ethomlokzatán
torténő elhelyezése nem minősül az épiĺlet szempontjából értéknövelő változtatásnak.

20. Közösségi kert: olyan üres építési telken létľehozott élő zöldfelület, amelyet a környék
lakossága egy közösen elfogadott hźzfuend szerint, kizźrőIag dísz- és haszonnövények
termesztése céliából üzemeltet
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21. KĺizterĹilet módjara haszná|t tęľület: közteľĹiletként kialakított, attól kerítéssel el nem
zźlrt, de kőzhaszná|at cé|jara át nem adott terület, melyen az adott ingatlan tulajdonosa a
gyalogos foľgalmat átengedi.

22. Közteriileti berendezés: az utcabiltor és a közterületi bútor fogalmába nem tartozó a
köztertileten ideiglenesen elhelyezett elern (pl. forgatási dísz|et, jármiĺ bemutatás,
arubemutatás, ęítési koľdon, konténer, szőnyeg, párakapu, ideiglenes áramvezętésre
szolgáló légkábel' foldön vezetett kábel).

23. KozterĹileti bútor: az utcabútor kivételével olyan, a kĺizterület haszĺźiatźú
komfortosabbá tevő berendezés vagy eszkĺiz'miĺt a hulladékgyujtó, apad, a kandeláber, a
kerékpártároló, a parkolást gátló oszlop.

24. Véđett érték: az onkormźnyzat által kertileti egyedi védelem a|áhe|yezett építmény,
építményrész, épület, egyéb elern

25. Védett terület: az onkormźnyzatáltal keľĹileti teľületi védelem aláhe|yezetJ terĹilet
26. Vendéglátó terasz: köztertilet hasznźiati engedéllyel a rendezett terepen va1y

épĹiletľész zźrőťođémén kialakított helýséghez, öná|ló rendeltetési egységhez vagy azok
közös közlekedőihez kapcsolódó, jĺĺľható szilrírd burkolafu kĹilső tartőzkođótér.

26. Vetített reklám: közteľüIetrő| |źibatő, vetítő berendezéssel bármely feltileten, akér
térben megj elenített reklám.

27. Videófal: vá|toző tartalmú hirdetések elhelyezésére szo|gźiő, közterületről látható,
legfeljebb 9 m2 mérehĺ egységes reklĺámfeliiletíi vagyképváltó,ł|źLgltőreklámberendezés.

il. Fejezet. A kerületi védelem

3. A keľületi védelem célja

6.$
(1) Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek szźlmára való megőrzése

érđekében az önkormźnyzat a közigazgatási területén található kiemelkedő építészeti
éľtékeket keľületi védelem a|á he|yezi.

(2) 
^ 

kerületi értékvéđelem feladata a kĹilonleges oltalmat igénylő településszerkezeti, vaĺos-
és utcaképi, épitészeti, töľténeti, régészeti,képzo- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti
szempontból védelemľe érdemes teľületek, épület-egyĹittesek, épíÍnények, épületrészek,
koz- és műtĺáľgyak, növények vagy növény-együttesek szĺímbavétele, meghatźrozása,
nýlvantaľtása, dokumentálása, valamint a nýlvánossággal történő megismertetése.

4. A kerületĺ védelem fajtái

7.$
(1) A kerületi védelem terĹileti vagy egyedi védelem lehet.
(2) Az önkoľmrĺnyzat kerületi teľĹileti védelem a|á he|yezí az 1. mellékletben

terĹileteket.
(3) A kerületi egyedi véđelem a je||egzetes, értékes, illetve hagyomĺáný

aľculatot, településkaľakteľt meghatáro zó v a|ame|y

meghatźrozott

őrző építészeti

a) épitményre, építményrészletre vagy az alkalmazott
tömegfoľm álásra, homlokzati kialakításra,

anyaghaszná|atra,

b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, nĺĺvényzetre,
c) szoborra, képzőmuvészeti alkotásľa, utcabútorľa, valamint
d) aza)-c) ponthoz kapcsolódóan aZ érintett ftjldrészlet, telek egészére vagy részére

terjedhet ki.
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() Az önkormanyzat a (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével kerületi egyedi
védelem a|áhelyezi a 2. mellékletben meghatźrozott építményeket, értékeket.

5. A keľületi védelem a|áhe|yezés, valamĺnt megszüntetés szabályai

8.$
(1) A kerületi védelem aláhe|yezésre vagy annak megszĹintetésere bármely természetes vagy

jogi személy, továbbá jogi személýséggel nern rende|kezo szervezet _ a polgĺármesteľhez
írásban benýjtott _ kezdeményezése alapjĺán kerülhet sor.

(2) 
^keľületi 

védelem a|áhe|yezésre vonatkozőkezdeményezésnek tartalmazĺlla kell:
a) a védelemľe javasolt éľték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi
számź.ŕ., tertileti védelem esetén a tertilet lehatĺáľolását a he|yrajzi szĺámok
megielölésével,
b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot,
c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rĺivid indokolását,
d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.

(3) A kerületi védelem megszüntetéséľe vonatkozókezdeményezésnek tarta|mazĺĺa kell:
a) a védett éľték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, he|yrajzi szźtmź-/-, tertileti
védelem esetén a tertilet lehatarolását a helyrajzi szźlmokmegjelölésével
b) a véđelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
c) a kezdeméĺyezó nevét, megnevezését, lakcímét, székÍrelyét.

(4) Amennýben a kezdeményezés hirĺn1pótlásľa szorul, és azt a polgáľmesteľ erre vonatkozó
felhívása ellenére 15 napon belül a kezdeményezo nern egészíti ki, a javaslatot a
polgĺármester érdemi vizsgźtl.at nélkĺil elutasítja.

(5) A kerĹileti védelem alá he|y ezés éľtékvizsg áiat a|apjan történik.
(6) 

^z 
érté|wízsgá|atot a 4. szźtmű melléklet szerinti taľtalommal az e|jérás megindítását

követő 60 napon belül el kell készíteni.
(7) 

^z 
elkészült éftélr'rizsgá|ati đokumentáció a felhívástól számított 8. naptól megtekinthető

az i||etékes szervezeti egységné|, azza| kapcsolatosan 30 napon belül írásban błáľki
észľevételt tehet.

e.$
(1) A kerületi védelem a|áhelyezés vagy annak megszĹintetése iľanti eljárás megindításźrő| az

önkormrĺnyzat honlapjĺĺn 8 napon belül tájékoztatźst ke|| közzétenni, továbbá írásban
éľtesíteni ke|| az éľdekelteket.

(2) Az ingatlan hasznáiőjźnak értesítése a fulajdonos útjan történik.

10. $
(1) A kerĹileti védetté nýlvánításhoz, vagy annak megszĹintetéséhez szĹikség esetén be kell

szerezni a védendő érték jellegétől fiiggően a múemlékvéđelmi, természetvédelmi,
régészetí szakhatóság, valamint egyéb szakértők véleményét, vagy az e|okészítéshez
szükséges érintett helý, szakmai tĺíľsadalmi szervezetęk álláspontját.

(2) Az eljárás megindításaľól szó|ő éľtesítést írásban kell közölni a javaslattevő és
véleményező szerve|<kel valamint az érdeke|tekkel. Akkor tekinthető kozo|tnek az
értesítés, amennýben azt az érintett részére ajánlott téľtivevényes postai kĹildeményben
átadjźl<, va1y az elektronikus dokumentumként szátmárahozzáférhetővé teszik. Hatályos
a közlés akkor is, ha annak átvéte|ét az éintett megtagadja va1y a postai ktĺldemény

''Ílem 
kereste'' vagy ,,ismeretlen helyre költözött'' jelzéssel érkezik vissza.

(3) Amennyiben az érdeke|tek felkutatása azok ĺagy szźlmára vagy hrtőzkodási helyére
tekintettel aránýa|an nehézségekbe ütközne, értesítésüket a kozhiné tétellel 
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megtöľténtnek kell tekinteni. Kozhirré tételnek minősül a keľület honlapjan tĺiľténő
minimum 30 napig eleľhető megielentetés.

(4) A kezderĺényezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásbeli észrevételt
tehetnek.

(5) Amennýben a javaslattevő vélernényezo szerłezetek, illetve az érdekeltek a megadott 30
napos határidőn belül nem terjesztik elő írásban javaslataikat, véleményüket, illetve
észľevételeiket, rigy abban az esetben úgy kel1 tekinteni, hogy az eljĺárás megindítását
nem ellenzik és az ügyben javaslatot, véleményt és észľevételt nem kívannak tenni.

(6) 
^z 

eljrárás során érdekeltnek minősül:
a) a javaslattal érintett objektum tulajdonosa, kezelóje, haszĺáiőja, a fulajdonos

meghatalmazott kepviselőj e
b) akezdeményezó
c) u illetékes építésügý hatóság
d) Budapest Főváros onkoľmĺányzata
e) az illetékes öľokségvédelmi szerv.

11.$
(1) A keľĹileti védelem aIá helyezésre, vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó

kezdeményezésró| sző|ő előterjesztésben szerepelnie kell a védelem a|á helyezés
elrendelését va1y megszüntetését mega|apoző értékvizsgálatnak és a 10. $ (6)
bekezdésben meghatźrozott érdekeltek észrevételeinek is.

(2) 
^ 

Képviselő-testĺilet a 8. $ (2) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő tartalmú
kezdeményezés benyújtásától szźtmított 180 napon belül dönt a kerületi védelem alá
helyezésľől vagy annak megszüntetésről.

(3) A kerĹileti védelemmel kapcsolatos képviselő-testĹileti döntésről íľásban értesíteni kell a
10. $ (6) bekezdésben megllatározott érdekelteket, és a döntésrő| az onkormanyzat
honlapjłán a đöntés napjától szźlmitott 8 napon beliil tájékoztatźstkell közzétenni.

12. $
(1) A kerületi védelem tényét akeriileti építési szabá|yzatban felkell tĺintetni.
(2) 

^ 
kerületi védelem a|á he|yezést elrendelő önkormĺányzatí rendelet hatályba lépésétől

szźtmított tízenöt napon belül a jeeyzo kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a
védelem jogi jellegként való feljegyzését.

13. $
(l) A kerületi egyedi védelem a|áhe|yezett építmény, kĺizterülettel határos építményľészlet,

alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táb|ź..val jelölhető meg, amelynek a
védelem targyanak megnevezése mellett a következőkęt tartalmazza: véďett éľték fajtája,
terv ező neve, megépülés éve' A tábléLt az onkoľm ányzat címeľe díszíti.

(2) 
^ 

tábla elkészittetésérőL, e|he|yezéséről a polgármester gondoskodik. A táb|a e|he|yezését
az énntett ingatlan tulajdonosa ttĺrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pőt|ása az
önkormĺínyzat fel adata.

14. $
Ha egy keľületi egyedi védelem a|att áI|ő értéket fövárosi helý egyedi védelem vagy
műemléki véđelem a|łłlhe|yeznek, annak közzététe|ével egýdejűleg a kenileti egyedi védelem
megszűnik. Ebben az esetben a jegyző kezdeményezi az ingatlanügý hatóságnál a keľületi
védelem törlését.
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1s. $
(1) A keľĹileti védelem megsziĺntetéséľe csak abban az esetben kerĹilhet sor, ha

a) a védelemben részesülő építészeti éľték kráľosodása olyan mértékiĺ, hogy karosodás
múszaki eszközökkel helyre nem állíthatő, vagy a helyreállításrának kiiltség nem á1l

arányban annak értékével, vagy
b) a védetté nýlvanított keľületi éľték megsemmisül, vagy
c) a védelern a|ap1átkepező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette, va1y
d) a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg, vagy
e) magasabb folai (műeĺnléki vagy fővarosi) védettséget kap. Ebben az esetben a keľületi

védelem az országos, illetve ffivĺĺrosi védelem hatályba lépésének napjĺán kĺilön
intézkedés nélktil hatá|yźi veszti, vagy

Đ telekosztás révén csak az egylk újonnan kiďakuló telekre esik védendő érték, abban az
esetben a másik újonnan kialakuló telekről levehető a kerületi védelem.

(2) Kerületi védęlem a|att źL||ő építméný, építményrészt csak a kerületi védettség
megszĹintetését követően lehet lebontani.

(3) A keriileti védelem a|á helyezés megszüntetésére inányuló eljríľásban egyebekben a
kerületivédelemaláheIvezésľevonatkozőe|oírásokatkellalkalmazni.

16. $
(1) A kerületi védelem a|áhe|yezett epítmények eredeti ktilső megielenését:

a) egészének és részleteinek ktilső geometľiai formáit, azokrész és befoglaló méreteit,
b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,
c) ha ismert eredeti színhatásźtt, ha nem ismert afe|téte|ezhetően hasonló színhatásźlt,
d) az eređeti építmény tartozékait és felszerelését
az értékvizsgálattól fiiggően az e rendeletben foglaltak Íigyelembe vételével kell
megonzní és helyreállítani.

(2) Ha a kertileti védelem a|áhelyezeľt építmény egyes részét,rész|etét korábban az eľedetitől
eltérő megjelenésűvé alakítoĺtźů< źtt., az epitmény egészere vagy lehatźro|hatő _ az
átalakított részt is magában foglaló _ részegységére kiterjedő felújítás során azt
a) az eredeti állapotnak megfelelően , vagy
b) ha az áta|akítottrész eľedeti á|Iapotźra vonatkozó dokumentum nem lelhető fe| és azt

következtetésekkel sem lehet valószínűsíteni, akkor a megfelelően megmaradt
eľedeti elemeinek, vagy hasonló stílusú epítmények, eľedeti és analóg
foľmaelemeineka|ka|mazásávalkellhelyreállítani.

(3) Keľületi védelem aláhe|yezett építményhomlokzatok esetében a csatlakozó tetőfęltiletet -
a víze|vezető rendszert beleértve _ legalább a fedési arryag fajtájźra kiterjedően kell
megőrizni és fenntaľtani.

17. $
(1) A védett érték karbantartása, állapotuk megóvása a fulajdonos kötelessége.
(2) A védett éľtékek megfelelő fenntartását és megőrzését _ egyebek köz<itt _ a ľendeltetésnek

megfel elő hasznźiatta| kel l b i zto sítani.

6. A kerĺileti védelem alatt álló értékek nvilvántaľtása

18. $
(1) A kerületi védelem a|á he|yezett értékekĺől (a továbbiakban: védett érték) az

önkormlínyzat nýlvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet'
(2) A nýlvántartás tarta|mazza a védett érték

a) megnevezését,
b) védelmi nýlvántaľttsi szźtmźú,

):
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c) azonosító adatait (alkotó megnevezése),
d) védelmének típusát,
e) helymeýlatźrozćtsanak adatait, területi védelem esetén a védett terülęt lehataľolását.

ftle|yrajziszźĺrl,utca,házszĺám,epítmény,emelet,ajtő,he|yszínrajz),
fl véđe|mének rövid indokolását az &ékvizsgálat alapjan,
g) rendeltetésének és használati módjĺának megnevezését,
h) eredeti tervdokumentációjĺĺnak másolatát,ha az renďelkezésre á11

i) védelmének elrendelésére vonatkozó döntés szźlmáú,
j) állapotfelmérésének adatut,
k) jog' jellegével kapcsolatos intézkedéseket (tutajdoni lapon jogi jelleg feltĹintetése,

törlése),
1) fenntartásával kapcsolatos tiímogatásokat, azok felhasználását

1e. $
(1) A keľületi védelemre javasolt éĺék

a) a véđetté nýlvĺĺnítás előkészítésének meginđításával egyidejűleg, vagy
b) ha a védelemre javasolt éľtéket megsemmisülés vagy éľtékeinek elhĺnése fenyegeti

soron kívĹil, legfeljebb egyéves időtartamĺa ideiglenes védelem a|áhe|yezhető.
(2) Az ideiglenes védelem indokolt esetben egyszeľ és legfeljebb további egy évre

meghosszabbítható.
(3) Az ideiglenes védelem a|á he|yezési eljĺírásban egyebekben a keľĹileti védelem alá

helyezésre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni.
() Az ideiglenes védelem megsziĺnik azintézkedésben megielölt időtartam elteltével.
(5) Ha a védetté nýlvĺánítás előkészítése sorĺĺn megźilapítást nyeľ, hogy a védetté nýlvĺánítás

nem indoko|t, azideig|enes védettséget meg kell szĹintetni.

7. A helyľehozata|i kiitelezettség teljesítéséhez nyújtandó tĺnkoľmányzatitámogatás

20. $
A véđett értékek fęnntaľtásrĺhoz,fe|űjitásáůloz az oĺ'lkormźnyzattiímogatást nyűjt azzal, hogy
a) az épitési munkák végzésének idejéľe fizetendő közterület-haszná|at díjat elengedi,
b) az önkormźnyzatí tiĺrsashaz felújítás pá|yázatokon való részvétel esetén a kertileti védett

éľtékek közott szereplő tźrsasházak előný élveznek.

III. Fejezet - A telepiĺlésképi ktivetelmények

8. A keľületi védelem a|att áilő teľületľe vonatkozĺí teľületi építészeti kłivetelmónyek

21. $
(1) A 25 méter utcai front szélességet meg nem haladó telkek esetében kötelező a zártsorű, de

nem ziártudvaros (körülépített udvaros) beépítési mód.
(2) Uj építmény építése vagý meglévő építméiy áta|akítása esetén, ha a 25 méter utcai front

szélességet meg nem haladó telken álló építményhez nem tuzfaIlal csatlakozik a hátsó
szomszédos telken á1ló építmény, kötelező azźrtsora, de nem zártudvaros beépítési mód.

(3) Amennyben azźlrtsorabeépítésű tertileteken azltcaszélessége 15m-nél keskenyebb, és a
Zĺmutcai front szélességet elérő telkek esetén a homlokzat hátľaléptetése tervezett' abban
az esetben a hátra|éptetés mértékének legalább a homlokzat Il3 hosszát kell elérnie az
utca |égfér-arźnyának javítźsa érdekében. A hátraléptetést úgy kell megoldani, hogy az
utcafronton csatlakozó telekhatárok mentén takaratlantíizfaIne alakuljon ki.

(4) Az építmények legmagasabb pontja a csatlakozó közterületi járdavonalától szźlmítvaa35
métert nem haladhatja meg.
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(5)Védett érték esetén,ha a kerítés is védelem a|att źtIl., a felújítás során kötelező az eredeti
állapot helyľeállítása. Amennýbęn az eredeti állapot nem rekonstruálható, a védett
értékůez illeszkedő megoldást kell alkalmazni.

(6)Játszóteľek kerítésén annak mfüödésére és elnevezésére vonatkozó ttĄékoztatźs
elhelyezhető.

22. S
A településkép védelme érdekében kioszk
a) létesítése, cseréje csak vitźtg,- újság és biifétermék-árusítás, valamint kulturális

rendezvények céljából helyezhető el;
b) legnagyobb megengedett a\aprajzi mérete |2m2;
c) konténerbőlnem alakítható ki;
d) fogalmának nem felel meg a ktilönböző építészeti elemekkel burkolt lakóautó, utiánfutó,

lakókocsi, ezek a kerĹilet terĹiletén csak rendez:łényekidejére helyezhetők el,
e) köznűvezeték védőövezetén beliil nem helyezhető el;
f) elhelyezése a közterülettel hataros épület rendeltetését,|lasznáIatát nern zavarhatja;
g) jaľdan csak abban az esetben helyezhető el, ha a gyalogos közlekedés számźra legalább

2,0m szé|es sáv szabadon marad
h) gyalogos utcában csak abban az esetben helyezhető el, ha:

ha) az utca és a jźrdakiemelt szegé|y nélktil kertil kialakításta,
hb) a gyalogos sáv szélessége_ abiztonsági- és berendezési sávok megtartásával _

összesen legalább 5,0 méteľ és
hc) a gépkocsik mozgását lehetővé teszi;

i) helý vagy keľületi értékvédelem a|att áiIő ęület, épületegyüttes homlokzata előtti, illetve
annak kétoldali telelĺĺratárátó| 20-20 m-es távolságban lévő közterĹileten nem helyezhető el.

23. $
Vendéglátó terasz és közterĹileti kitelepeđés elhelyezése
a) Vendéglátő terasz közterĹileten, közteľületre nýló magánterĹileten vagy közhaszná|at

céIjára átadott magĺĺnterületen csak abban az esetben létesíthető, ha:
aa) a gyalogos sáv szélessége - a biztonsági- és berendezési sávok megtaľtásával _

legalább 2,0 m,
ab) a gyalogos-sáv szélessége az árkád alatt is legalább 2,0 méter,
ac) a legalább 3,0 méter széles, vagy ennélnagyobb mérettĺ terasz esetében legalább

2,0 méter széles felületen a körüljĺírh atőságbiztosítható
ad) az egýranyu utcában, az egýranyll gépkocsi közlekedés mellett, amennýben úttesten,

azvtcamindkét olđalan megengedett a parkolás a teljes köZteriilet szélessége a 9,0
métert eléri vagy meghaladja.

b) Terasz oldalai
ba) 1,0 méternél magasabb nem ideiglenes-jellegĺ anyagokkal és szerkezettel nem

hatiĺrolhatók le,
bb) burkolathoz nem rogzíthetőek,
bc) źú|áthatósttgźú biztosítani kell, viztíszta üveg vagy źtlźtsző plexi betét

anyaghaszná|atźxal,
bd) céglogón kívül egyéb feliratot, reklámot nem tartalmazhatnak,
be) nem késnilhetnek olyan anyagból, amely nem okozhatja a közterĹileti burkolat

sérĹilését, e|színezó dését okozhatj a,

bf) mobil elemekből állók legyenek,

Jil
)31



bg) térelválasztó funkciója esetén az izeme|tető kötelezettsége a tuzoltźtsi és kitirítési
útvonalak fenntartásĺĺnak biĺosítása.

c) Terasz téliesítése
ca) Teľaszok, kiteleptilések téliesítése nem azonos a kioszk létesítésével.

cb) Teraszok téliesítése csak tárgyév októbeľ 31. és tárgyévet követő év miírcius 1.

közĺitt, településkęi bejelentési eljĺárás lefolýatását követően lehetséges.

cc) A téLi szęzonban max. |20 cm magasságig hatĺíľoló szerkezet, szélfogó építhető fel
viztiszta üveg vagy źlt|átsző plexi betét aÍryag hasznźůatźtval. A téliesített szezon
elteltével a terasz tulajdonosa, üzemeltetője kĺiteles az eľedeti állapotba
visszaállítani a közteľületet, amennýben ennek nem tesz eleget a hatóság elbontatja
a teraszt szerkezeti elemeivel együtt.

d) Kiemelt szegélý terasz (pódiummal vagy dobogóval) nem létesíthető,. A terasznak a
jfuda szintjéhez dobogóval történő csatlakozása csak abban az esetben megengedett, ha a
köZterĹileti kitelepülés a paľkolósávban létesül.

9. A kerĺiletĺ védett teľületľe vonatkozó egyedi építészetĺ kiivetelmények

24. 5
(1) A településkép védelme érdekében a védett tertileten az épitési tevékenységgel érintett

építmény tetőfedő anyagaként báľmely anyagból készült hullámlemez' cserepes lemez,
bitumenes z sindely aLka|mazása nem megengedett.

(2) 
^héjazat 

cseréje esetén az egész tetőfelületen csak egyféle anyagú feđés alkalmazhatő.

2s. $
(1) Hangsúlyos tetőfelépítmény (pl. torony) létesítése csak az eredeti állapot visszaállításával

megengedett, amelyet korabeli fotóval, képpel vagy terwel kell igazolni.
(2) Tetősíkból kiugró új tetőfelépítmény kialakítása csak az egész tetőre készült egységes

terv alapj an megengedett.

26. 5
(1) A védett területen az űj építmény homlokzatźnak tagolásával követni kell a szomszédos,

illetve az utcában kialakult je||emző fi lđszinti szintmagasságot.
(2) 

^ 
kerĹileti védett tertileten álló építmények homlokzatainak minden részlete eredeti

foľmájában tartandő meg. A véđett vagy védenitewezett építmények homlokzatait érintő
átalakításoknál, teljes kĺinĺ vagy részleges felújításánál |<tzźrő|ag az eredeti terveknek,
vagy abizonýthatóan eredeti állapotnak megfelelő kialakítás megengedett. Amennýben
az eredeti á||apot nem igazolható, akkor az ffiékJe|tźtr sza|<nujavaslatai az irźnyaďők.

(3) A védett terĹileteken az építmények közterĹiletről látható homlokzatainak részleges
színezéssel történő felújítása nem megengedett.

(4) A kirakatportálok felújítása esetén azok kivi|ágstźsárő| kötelező gondoskodni, azonban
v1l|ódző,kétprázást okozó vagy futó féný vL|ágitő berendezés nem alkalmazhatő. Kerülni
kell a hideg fénytĺ megvilágítást is.

27. S
(1) Új parapet-konvektoľ' klímaberenđezés utcai homlokzaton történő elhelyezése nem

megengedett. Kültéri egység nélkĹili klímaberendezés elhelyezése esetén annak sze||őző
nyílása épület homlokzat diszét nem roncsolhatja; a takarőrács színe nem lehet e|terő a

homlokzat szinétő|.
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(2) Homlokzat felujítása esetén ahaszĺá|aton kívĹili paľapet.konvektorokat el kell távolítani, a
helytikön a homlokzatot helyre kell állítani. A használatban lévő parapet-konvektorok
homlokzathoz illeszkedő takarását meg kell oldani.

28. $
A védett terĹileten álló építményeken csak a|á.ŕvźný nem érintő antenna, híľközlési egység
elhelyezése megengedett.

2e. $
(1) A fasor hiĺínyzó egyedeit csak azonos fajtájú egyeđdel lehet pótolni.
(2) Telepítendő fasor számźra biztosítani kell a helýgényének megfelelő miĺszaki kialakítást

és megfelelő védelmet. Fasoľ kialakítása sorłín az 4, szźtrĺÍĺ fiiggelékben szereplő fás száni
növényfajtfü telepíthetők .

(3) A közkeĺtek és közterek nĺivényzetének és źtl|agának védelmét szolgźiő parkrácsok és
kerítések szinét és formavi|ágát úgy kell kialakítani, hogy ĺisszhangban álljon a ter
jellegével, utcabútoraival és koztárgyuv a|.

(4) Uj fasor létesítésekor utcaszakaszonként, téregységenként egy vonalban kell elhelyezni a
faegyedeket.

(5) Faveľmek boľításara vonatkozó előírások:
a) Egy utcaszakaszon csak azonos kialakítású faverem rács helyezhető el.
b) Rögzített gyöngykavicsburkolat viz és|égátteresńő felülettel elhelyezheti5. A gyaĺtába

ágyazott gyöngykavics színének a felújított kozterületi burkolat színével
harmonizálnia kell.

c) A favermekbe, kiemelt zö|d szigetekbe beültetett cserjék esetében a kifejlett
novényegyed magassága maximum 50 cm lehet.

d) Az idős faegyedek esetében a fentiekto| az e|térés megengedett.
e) A rendelkezésre á11ó lehetőségek köztil utcanként egységes megoldás alkalmazandó.

(6) Közterület alakítás soľán a nĺivénykazettźkat kiemelt, természetes kő vagy nagykocka
kőszegéllyel kell tervezni.

(7) 
^ 

fasoľ telepítésére alkalmatlan közteriileteken városképben megielenő közterületi
növénýartő dézsák, hordók, kaspók utcanként egységes kivitelben készülhetnek.

(8) A kandeláberekre szerelhető növénýartő kaspók a kandeláber szinéhez alkalmazkodó
színben készülhetnek.

(9) A kerület területén (köztertileten és magántertileten egyarźnt) a 4. sz. fiiggelékben szeľęlő
fafajok törzsátmérőtől fiiggetlenül védendők. Meg1évő építmények bővítése, újak építése
esetén ezek megfartásárőI, építkezés közbeni védelméról gondoskodni kell.

(10) A kivágott fĺĺk, cserjék pótlásaról a józsefuáľosi természeti környezet véđelméről szóló
rendeletben megllatározott helyen és módon kell gondoskodni.

(11) A kutyafuttatóra vonatkozó előírások:
a) A kutyafuttatók növényzetének és állaganak védelmét szolgáló parkrácsok és kerítések

színét és formavi|ágát tlgy kell kialakítani, hogy osszhangban álljon a tér, kozterület
j ellegével, utcabútoľaival és koztárgyaív a|.

b) kerítéssel körbevett, zźrhatő teľület
c) kerítését ata|ajhozrögzithetó módon kell kialakítani
d) át|áthatőságtlt biztosítani kell, (megengedett a drótkerítés, kovácsoltvas kerítés

hasznźlata)
e) a kerítés magassága maximum 180 cm lehet
Đ csak olyan burkolat a|kalmazható, amely az ebek egészségét nem károsítja, nem

megengedett a murva haszná|ata.
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g) csak olyan novényzet alkalmazható, amely az ebek egészségét nem karosítja, illetve
csak olyan növényzet alka|mazhatő' amely jól tíiľi az ebek életformájźlt

h) létesítésekor figyelembe kell venni atílzo|tási és kitirítési úwonalak biztosítĺĺsát
Đ itatővinó| gondoskodni kell
j) legalább egy veszélyes hulladékgrĺjtő konténer létesítése kotelező az ebek á|tal

okozott szennyezések gytĺjtésére.

30. $
(1) A beépítetlen telkek az 5 éves beépítési kötelezettség idejere átmeneti jelleggel

hasznosíthatók.
(2) Az iiľes telkeken kereskedelmi-vendéElźLtő tevékenység nem folýatható, azokon átmeneti

jelleggel elhelyezhető parkoló, helý piac, közösségi keľt, jźtszótér, valamint egyéb, a
környezetet nerrl zavarő rendeltetési egység, a keľiileti építési szabźiyzatbaĺmegllatźlrozoÍt
övezeti előírásban megengedett funkciótól fiiggetlenül.

(3) Üres telken szomszédos építkezések felvonulási területe a kivitelezés idejere elhelyezhető,
azonban a kivitelezés befejezését követő 30 napon belül a telket ľenđezett állapotban kell
visszaadni.

(4) Fílmforgatás felvonulási teriilete iires telken elhelyezhető azza|, hogy a forgatás
befejezését követő 2 napon belül a telket renđezett állapotban kell visszaadni.

(5) Parkoló létesítése esetén a magasabb szintíi jogszabályban előírt faültetési kötelezettséget
dézsás/konténeľes fĺík elhelyezésével kell biztosítani, melyek fenntaľtásáľól a parkolót
üzemeltető köteles gondoskodni.

(6) A telkek utcai frontjźn az átmeneti hasznosítás idejére zźthatő térelhataľolást kell
létesíteni, az e|he|yezett kerítés magassága a 4 métert neĺn haladhatja meg.

(7) Az átmeneti hasznosításri telkeken csak legfeljebb 180 napig fennálló felépítmény
helyezhető el, amelyľe településképi bejelentési eljarást kell lefolýatni.

31.$
A kerületi védett területen a közművek mútźtrgyainműanyag alkalmazása nem megengedett.

10. A keľületi védett éľtékekľe vonatkozĺí egyedĺ építészeti kiivetelmények

32. $
(1) A településkę védelme érdekében a védett építményen az építési tevékenységgel érintett

építmény tetőfedő anyagaként bármely anyagból készült hullámlemez' cserepes lemez,
bitumenes zsindel y a|ka|mazźsa nem megengedett.

(2) 
^héjazat 

cseréje esetén az egész tetőfeliileten csak egyfele anyagú fedés alkalmazhatő.
(3) A tető felújítása esetén az ereďeti anyaga|ka|mazása kĺjtelező.

33. $
(1) A kerületi védett építményhomlokzatainak minden ľészlete eredeti foľmájában tartandó

meg. A védett és a védelemre tervezett építmények homlokzatait érintő átalakításoknál,
illetőleg a meglévő építmények teljes könĺ vagy részleges felújításánźů kizárő|ag az
eredeti terveknek, va1y a bizonýthatóan eredeti megvalósult állapotnak megfelelő
kialakítás megengedett. Amennýben az eređeti állapot nem igazolható, a|<kor az
értékleltár szakmai javaslatai az irźnyadók.

(2) Védett építmények közteľületľtĺ| |áthato homlokzatainak részleges színezéssel tĺirténő
felújítása nem megengedett.

(3) Védett építmény utcai homlokzatĺínak síkjára hőszigetelés nem a|kaImazhatő, a
hőszigetelő festék kivételével.

(4) A védett építményen utólagosan külső tokos redőny árnyékolásra nem alkalmazható. fr
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34. $
Védett építmény nýIászźrőínak felújítása vagy cseréje esetén meg kell tartani a ný|ászátő
ęredeti

a) beęítési síkját
b) osztását
c) anyagź./-

d) színét.

3s. $
Keľtileti védett kiľakatpoľtál felújítása csak az eredeti állapot megőrzésével megengedett,
amelyet korabeli fotóval, képpel, vagy terwel kell igazolni. . Amennýben az eredeti źń|apot
nem igazolható, akkor az ertékle|tér szak'ĺnai javaslatai az irźnyadók. A felújítás során a
kirakatportál megvilágításáľól kötelező gondoskodni, azonban v1||ődző,kttprázást okozó vagy
futó féný világító beľenđezés nem alkalmazhatő.

36. $
(1) Hangsúlyos tetőfelépítmény (pl. torony) létesítése csak az eredeti állapot visszaállításával

megengeđett, amelyet korabeli fotóval, képpel, vagy terwel kell igazolni.
(2) Tetősíkból kiugró új tetőfelépítmény kialakítása csak az egész tetőre készült egységes terv

alapjan megengedett.

37. I
(1) Uj paľapet-konvektor, klímaberendezés, utcai homlokzaton történő elhelyezése nern

megengedett. Kültéri egység nélkiili klímaberendezés elhelyezése esetén annak sze||oző
ný1ása épület homlokzat diszét nem roncsolhatja; a takarórács színe nem lehet e|teró a
homlokzat színétő|.

(2) 
^ 

védett építményen csak a |źLfuźľryt nem érintő anterľla, híľközlési egység elhelyezése
megengedett.

11. A településkép szempontjából meghatáľozó területekľe vonatkozó teľĺileti építészeti
ktivetelmények

38. $
Az önkormźnyzat a településkép szempontjából meýlatźrozó területként jelöli ki
a) a 3. sz. melléklet 1. pontjában ľészletesen meghatźrozott töľténeti megujuló karaktenĺ

területet,
b) a 3. sz. melléklet2. pontjában részletesen meghatarozott lakótelep karakteľii teľületet,
c) a 3. sz. melléklet 3. pontjában részletesen meghatiáľozott telepszení karaktení tertiletet,
d) a 3. sz. melléklet 4. pontjában részletesen meghatározott áta|akuló kaľakterií terĹiletet,
e) a 3. sz. melléklet 5. pontjában részletesen meghatarozott modern karaktenĺ tertiletet.

3e. $
A 38. $ a) bekezdésben meghatározott teľületľe vonatkozó szabályok:
(1) A 25 méter utcai front szélességet meg nem haladó telkek esetében kötelező a zźtrtsorű, de

nem zártudvaros (körĹilépített udvaros) beépítési mód.
(2) Uj építmény építése vagy meglévő építmény źńa|akítása esetén, ha a 25 méteľ utcai fľont

szélességet meg nem haladó telken ál1ó építményhez nem ĺĺzfallal csatlakozik a hátsó
szomszédos telekęn álló építmény, kötelező azártsoril, de nem zártudvaľos beépítési mód'

(3) Amennýben a zártsora beépítésií tertileteken az utca szélessége 15m-nél keskenyebb, és a
25m utcai front szélességet eléľő telkek esetén a homlokzat hátralętetése tervezett, abban
az esetben a hátraléptetés mértéke legalább a homlokzat Il3 hosszát kell, elérje az atca



légtér-arrányanak javítása érdekében. A hátľaléptetést úgy kell megoldani, hogy az
utcafronton csatlakozó telekhataľok mentén takaratlan tílzfa| ne alakuljon ki.

40. $
(1) Védett érték esetén,ha a kerítés is védelem a|att á|I, a felújítás során kötelező az eredeti

állapot helyreállítása.
(2) Játszóterek kerítésén aĺľrak mfüödésére és elnevezésére vonatkozó tájékoztatźs

elhelyezhető.

41.$
A 38. $ b) bekezdésben meghatálrozott terĹileten

a) azűszőtelkes beépítési módú lakóéptiletek esetén a telek be nem épített része közteľület
módjĺára hasznźit területként alakítandó ki, melyen a gyalogosforgalom biztosítása
kötelező,

b) intézméný funkciójú építmény esetén kerítés építése kötelező.

42. S
A 38. $ c) bekezdésben meghatźrozott területre vonatkozó szabályok:
Az építmények legmagasabb pontja

a) a3. sz. melléklet 3.1. pontjában meghattrozott terĹileteken a csatlakozőkozteru|eti jrárda

vonalától számitva a 15 métert nem haladhatja meg,
b) a 3. sz. melléklet 3.2.,3.3., 3.8. pontjában meýlatźtrozott teľĹileteken a csatlakozó

közterĹileti jźrda vonalától szálmíwa a20 métert nem haladhatjameg,
c) a 3. sz. melléklęt3.4. pontjában meghatźtrozott tertileteken a csatlakozőkoztęru|eti jarda

vonalától szémlih,ĺa a 10 méteľt nem haladhatjameg,
d) a 3. sz. mellék|et 3.7. és 3.9. pontjában meýlatźrozott tertileteken a csatlakozó

közterületi jaľda vonalźltő| szźlĺritva a23 métert nem haladhatja meg.

43. $
A 38.$.ban meghatározott területeken elhelyezésre kerülő kioszkok esetében a22.$ előírásait
kell alkalmazni.

44. $
A 38.$-ban meghatĺírozott területeken létesítendő teraszokľa és kozteriileti kitelepedésekľe a
23.$ előírásait kell a|ka|mazĺĺ.

12. A telepĺilésképĺ szempontbĺíl meghatáľozó teľületre vonatkoző egyedi építészeti
ktiveteImények

4s. $
A 38. $ a) bekezdésben megllatźrozott területrę vonatkoző szabályok:
(1) A teleptiléskép védelme eľdekében az epítményeÍL az építési tevékenységgel érintett

építmény tetőfedő anyagaként bĺáľmely anyagból készült hullĺímlemez' cserepes lemez,
bitumenes z s indely a|ka|mazása nem me gengedett.

(2) Ahéjazat cseréje esetén az egész tetőfelületen csak egyféle anyagÚ fedés alkalmazhatő.
(3) Az építmény homlokzatainak minden részlete eľedeti formájában tartandó meg. Az

építmények homlokzatait érintő átalakításoknál, illetőleg a meglévő építmények teljes könĺ
vagy rész|eges felújításźtnźů klzźrő|ag az eredeti terveknek, vagy abizoĺýthatóan eređeti
megvalósult állapotnak megfelelő kialakítás megengedett.

(Ą Az (1) bekezdésben nem említett teľtileteken
a) építmény homlokzattlĺak részleges átszínezése \ľ
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aa) csak a homlokzat teljes szélességében és
ab) az építmény vízszintes tagolásáho z igazoďva és
ac) az építmény eredeti vagy jelenlegi színezésévęl harmoruzá|ó színnel

megengedett,
b) az épitmény homlolęatának:vagy a homlokzat egy részének helyreál|ításźlra sorĺán a

homlokzatľészlegesźttszínezéserevonatkozóelőírásokatkellalka|mazru.
(5) 

^z 
építmények utcai homlo|<zatźnak síkján hőszigetelés alkalmazása megengedett,

azonb art az er edeti homlokzati stľuktura és dí szítő el emek vi s sz aáĺIitása kötelező.
(6) Az ęítrnény nýl'ászźtrőinak felújítása vagy cseréje esetén meg kell tartani a ný|ászźtrő

eredeti
a) beépítési síkját
b) osztását
c) színét.

(7) Kirakatportál felujítása soriáĺl egy épületen belül csak azonos nýlásosztású poľtálszerkezet
a|kalmazhatő.

(8) A kiľakatpoľtálok feldítása esetén azok klv1|ágtásáľól kötelező gondoskodní, azonban
v1|Iődző,kźryránást okozó vagy futó fényĺ világító berendezés nem alkalmazhatô. Kerülni
kell a hideg fenyu megvilágítást is.

(9) Hangsúlyos tetőfelépítmény (pl. torony) létesítése csak az eredeti állapot visszaállításával
megengedett, amelyet korabeli fotóval, képpe| vagy terwel kell igazolni.

(10) Tetősíkból kiugró új tetőfelépítmény kialakítása csak az egész tetőre készült egységes
t'erv alapj ĺín megengedett.

(1l) Uj paľapet-konvektor, klímaberenđezés utcai homlokzaton töľténő elhelyezése nem
megengedett. Ktiltéri egység nélkĹili klímaberendezés elhelyezése esetén annak sze|Iozó
nýlása épĺilet homlokzat đíszét nem ľoncsolhatja; a takaľőrács színe nem lehet eltérő a
homlokzat színétől.

(|2) Az építményen csak a |átvźľryt nem érintő antenna, hírközlési egység elhelyezése
megengedett.

46. $
A 38.$ a)-e) bekezdésben meghatározott terĹiletekre a29.$ rendelkezései az irĺányadóak.

47. S
A beépítetlen telkek az 5 éves beépítésí kötelezettség idejére vonatkozó hasznosításara a 30.$
rendelkezé seí az iránvadóak.

IV fejezet. A felszíni eneľgĺaeltátási és elektľonikus hírközlésĺ sajátos
építményet mĺĺtárgyak elhelyezésének szabályaĺ

48. $
A kęrĹilet e||źttásźú biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos
építmények, mutátgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek: a 3. sz. mellék|et 4.
pontjában megllatérozott átalakuló karaktenĺ területek.

4e. $
Nem helyezhetok el a kerület e||átásźtt biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus
hírközl ési s aj áto s ép ítmények, mutär gy ak az a|tlbbi területeken :,

a) az 1. és 2. sz. mellékletben meghatározott kenileti teľületi és egyedi védelem a|att źt|Iő

területeken'
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b) a 3. sz. melléklet |., 2., 3., 5. pontjában megielölt telęiiléskepi szempontból
me ghatár ozó terĹil eteken.

s0. $
(1) Burkolat felújítás során a tálcás fedlapokat térkővel kell burkolni, úgy, hogy a fedlapon

talźihatő kovek mintája a kornyező burkolat kiosztását kövesse, a kő elemek és fugak a
fedlapokon is folyamatosak legyenek. A térkő elemek täIcźba való rögzítése minden
esetben szfüséges.

(2) Közteriitet felujítása soriín az ęgyes közművek védőtávolságát figyelembe véve elsősorban
egyesített közmű nyomvonalat kell létesíteni.

(3) Közterület felújítások során a tíĺzcsapokat ęlsősoľban fiild alatti kivitelben kell telepíteni.
(4) Köztertilet felújítások során a transzformźttorźů|omásokat, a hźt|őzati berendezéseket, az

elektromos elosztószekľényeket, a közteľĹileti eneľgiapontokat (rendezvény elosztók)
elsősorban fřild alatti kivitelben kell telepíteni.

(5) Közteľület felújítások sorłán a |égvezetékeket elsősorban fřild alatti kivitelben kell
telepíteni.

V Fejezet . Reklámhoľdozókľa és eryéb mĺĺszakĺ beľendezésekľe vonatkozĺó
telepĺilésképi kiivetelmények

13. A keľĺileti teľületĺ vagy egyedi védelemmel érĺntett terĺiletľe vagy elemľe vonatkozó
településképi ktivetelmények

s1.$
Reklámberendezéseken a|ka|mazott, illetve önállóan kialakított feliratok betiĺ mérete a 8.
szźtmí mellékletben foglalt tábIázat szerinti méreteket nem haladhatjfü meg:

s2. $
(1) Reklrámberendezés nem létesíthető egészségre káľos, kźryrázást okozó kivitelben.

a) Tilos olyan fényreklámot a|ka|mazni, amely egyfolýában villódzik.
b) Tilos olyan fényreklrímot a|ka|mazni, amely digitális k1je|zőjén a futó fenyreklám

állandó jelleggel egyfolýában váltakozik.
c) Nem létesíthető olyan fenyreklĺám, amely a megkülönböztető fényjelzésekethasznáIő

gépjármúvek fenyével (kék' kék-vörös, sĺáľga), valamint közlekedési lámprík fényeivel
(vörös, sárga, zöld) megegyezo színu.

(9) A homlokzati síkkal pźrhuzamos Jényreklám a portźllon belül, a homlokzati síkľa
merőleges, poľtálon kívlil, a ftildszint feletti osztópárkany a|att helyezhető el.

53. $
(1) Lakóépület homlokzattn 6 méter feletti magasságban reklámberendezés nem helyezhető

el.
(2) Az építmények tetópźrkánya felett fényreklám, reklámberendezés nem helyezhető el.
(3) Az építmény ablaktalan tlafa|án plakát nem helyezhető el.

@) Az önálló v1|ág7tő bettĺkkel megvalósuló reklámberendezés, cégér l<ta|akitźsánźi a
kábeleket a falon belül kell vezetni.

(5) Új építmény építésénél' meglévő építmény źta|akitźsánál, funkcióvá|tásánáI, homlokzati
felújításánál az intézmények, szervezetek cégéreinek, hirdetőtábláinak méretét ós
elhelyezését a homlokzattal egytitt kell ľeklám elhelyezési koncepcióterv alapján
kialakítani. Utólagosan cégér vagy hirdetőtábla a mźr kialakított homlokzat
architekturáját figyelembe véve, e koncepciótervnek megfelelően településképi
bejelentési eljaĺásban adott engedély biľtokában helyezhető csak el.

Afrĺ
,F'[-qul
y' (ĺl



(6) 
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építmény homlokzatálra szerett áľnyékoló ponyván, ponyva előtetőn a cégfeliraton
kívĹil reklĺám megielenítése nem megengedett. E feliĺat reklámcélú felületként beleszámít
a homlokzaton megj elenő összes reklámfelületbe.

(7) Reklĺámbeľendezés még részben sem takarhatja az é:pítmény' építményegytittes nýIászárő
szerkezetét,pźrkányátt,kor|źtjźlt, és egyéb meghatároző építészetí elemét.

(8) Epítmények köztertiletről látható fiildszinti homlokzatainak legfeljebb a 15%o-źn
helyezhető elreklámberendezés. A számításnál a falsíkra merőleges cégérek és cégtáblák
méretét figyelmen kívül kell hagyni.

(9) A ľeklámnak tartalmazłĺa kell a reklámelhelyezésre vonatkozó hatósági igazolás szétmátt.

s4. $
KozterĹileti bútoron reklám elhelyezése a céglogó kivételével nem megengedett.

ss. $
Új utcabútor csak acé| szerkezetű kivitelben készülhet, oldalait víztisztán áttetszó üveg vagy
plexi lapok alkothatjfü, amelyeken takarásként tejüveg matrica vagy fólia helyezhető el.

s6. $
Magantulajdonban á11ó ingatlanon legfeljebb egy ľeklámhordozó helyezhető el.

s7. $
Információs és más célú berendezés a 21.$ (6) és a 40. $ (2) bekezdésben meghatĺĺrozottak
kivételével kerítésen nem helvezhető el'

s8. $
(l) Az égéstermék homlokzatľa töľténĺĺ kivezetése csak jogszabálynak megfelelő kémény

hiányában mríszaki szfüségességbőI, a homlokzatképzéssel megfelelően összehangolt
műszaki megoldással és homlokzatdisz roncsolása nélk{il engedhető meg. A mrĺszaki
megoldás megfelelőségének ígazolása szfüséges.

(2) Klímaberendezés és klíma.beľendezések kiiltéri egysége
a) védett építményen és védelemmel érintett közterületrő| |áthatő homlokzaton nem

helyezhető el,
b) nem védett építményeken csak az é:pitmény megielenéséhez illeszkedve, közterületről

nem láthatóan (takartm), a homlokzat síkjában helyezhető el és a kondenzviz
elvezetéséľől megfelelően gondoskodni kell, az könęruletľe vagy szomszéd telekľe
nem folyhat át;

c) új ęítményen csak a városképhez illeszkedve, az építmény részeként, a megfelelő
elhelyezés, kialakítás építési engedélyezési terven való bemutatásával, annak
lehetőségének biztosításáva| helyezhető el; utólag csak településképi bejelentési
eljaľás lefolýatását követően helyezhető el.

(3) l,20 méternél nagyobb átmerőjti parabolaantenna, múholdvevő, illetve távközlési,
adatátvite|i berendezés kültéri egysége, híľ. és adattovábbító berendezés és kábelei védett
építményen seÍÍI aZ utcai sem a belső homlokzaton' sem a|épcsóhénban nem helyezhetők
el.

(4) Gépészeti berendezések elhelyezése az építmények tetején csak takaľtaÍI' az epítnényhez
illeszkedő módon megengedett.
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14. A telepĺilésképi szempontból meghatáľozó teľületľe vonatkozó telepůilésképi
követelmények

se. $
A 38.$ a)-e) pontjában meghatátrozott területeken a telęüléskę védelme érdekében az

48-58. $ rendelkezései az iĺłányadók, azza| az eltéréssel, hogy az 1,20 métemél nagyobb
átrnérőju parabolaantenna, mtĺholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kiilteri
egysége, hír- és adattovábbító berendezés és kábelei nem védett ęítmény közteľületľől
Iáthatő homlokzatiĺn csak takartan helyezhetők el, kábeleik a homlokzaton és a
lęcsőhazban nem helyezhetők el.

15. Kiizös szabályok a telepĺiléskép szempontjából meghatároző és a keľületĺ teľületi
vagy egyedi védelemmel éľintett teľületľe vagy elemľe vonatkozĺóan

60. $
Az egyes reklĺĺmberendezések elhelyezése az alźtbbiak szerint történhet:

a) Citýight poszter |<lznćiagutcabútoron helyezhető el.
b) Videófal nem helyezhető el.
c) Reklĺĺmzász|ő kozteraleten nem helyezhető el.
d) Jĺĺrdaľeklám közteľületen nem helyezhető el.
e) Kirakatmatrica elhelyezése tömöą teljesen źtláthatatIan módon csak a kirakatportál

maximum 2 5% - ában megen gedett.

Đ Kioszk oldalainak legfeljebb 75%-źľ;- lehet reklámot elhelyezni.
g) A portálok közötti falfeltileten, váilakozásonként Idb felíró-tábla he|yezheto e|,

melynek merete nem haladhatja meg az 1,0 mz-t.
h) A homlokzati síkkal parhuzamos fenyreklám a portálon beltil elhelyezhetó, azonban a

homlokzati síkra merőleges fenyreklám nem megengedett.

Đ Az építményhomlokzat részét ké:pező kiralratportólok, nýIászárők tivegezésére
kívülről vagy beltilről elhelyezett foliadekoráció, reklĺĺm mérete nem haladhatja meg
az adott poľtálfelület méretének 50%-át úgy, hogy ezek kĺizteľületi jaľdaszinttől méľt
legmagasabb pontja 150cm lehet. Amennýben az uz(ethelýségek funkciójából
adódóan szfüséges a kozterĹilet felől a beláthatóság korIźÍozása, matt/tejüveg folia
a|ka|mazása megengedett a kiľakatportál teljes feltiletén, azonban az ezeÍL elhelyezésre
kerülő reklĺím mérete a portálfelület 50o/o-ái nem haladhatja meg, úgy, hogy ezek
közterületi járdaszinttől mért legmagasabb pontja 150cm lehet.
Utcai homlokzaton új, nem ęítési engedély köteles kiralrnnitrin \<lzźrő|ag
funkcióváltó terĹileten létesíthető, abban az esetben, ha az íj kirakatvitrin elhelyezése
irĺínt benyujtott kéľelem melléklete szerinti reklám elhelyezési koncęciótervet
(M:1:50) a helý építészeti-műszaki tervtanács a településképi bejelentési eljáľás
keretében tźmogatja. Egy építési tomb utcaszakaszonkénti homlokzataira kizźrő|ag
.Lzonos típusú kirakatvitľin helyezhető el. Kirakatvitrinnel rende|kezó építmény
homlokzat felujítása esetén, az utcai homlokzaton lévő használaton kívüli
kiľakatvitrineket, az ezzel ellentétes tervtanácsi vélemény hiányában el kell távolítani.
Me gáll ít ó táb la közteruleten nem helyezhető el.
Rekl ámJi gura, r eklómalakzat közteri|eten nem helyezhető el.

k)
l)
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m) Reklómmolinó csak valamely esemény, rendezvény meghirdetésére, ideiglenesen
helyezhető el. A molinó a rendezvéný mege|oző 2 héten beliil helyezhető ki
legkorábban és a rendezvéný követő első munkanapon el kell távolítani.
Reklámmolinó elhelyezése csak közművelődési célú hirdetőoszlopon és információs
vagy más célú berendezésen megengedett. Rendeltetésmód váltás esetén (tu1ajdonos-,
iizemeltető- és arculat váltás esetere nem vonatkozik), a szol.gźůtatźtst hiľdető
reklámmolinó 6 hónapig helyezhetó eI az érintett iizlethelýség portáljrĺn beltil.

ó1. $
Cégér létesítése csak teleptilésképi bejelentési eljárás lefolytatását követően megengedett.

62. $
(1) Vállalkozásonként 1 db, több utcaszakaszt énĺt(5 helýség esetén vállalkozásonként és

utcaszakaszonként 1 đb cégér, cég[źtb|a, cégfelirat és címtábla helyezhető el.
(2) Cégérek homlokzatonként

a) az e|heľyezési magasság,
b) abetílnagyság és
c) aszínvi|ág
tekintetében egymáshoz illeszkedően alakítandók ki, figyelembe véve az épitnény
homlokzati kialakítását.

(3) A fal síkjára merőlegesen elhelyezett cégjelzés, a gyalogos közlekedési rĺrszelvény
ľenđeltetésszeľĺĺ hasznéiatźtt nem akadá|yozhatja, a gyalogosok közlekedését nem
zavarhatja, biztonságát nem veszélyeztetheti. Elhelyezése a fiilđszinti osztóparkźny a|att,
de minimum 2,50 méteres magasságban megengedett.

(4) Falsíkkal paľhuzamosan cégjelzés elhelyezése megengedett a poľtálon belül, valamint a
portálon kív[il, a fiildszinti osztópaľkĺány a|att, de legfeljebb 6 méteres magasságban, a
homlokzattagozataihozésarányaihozilleszkedően.

(5) A cégielzéseken alkalmazott betfü maximális méretének kialakítása a 8. mellékletben
fo glaltak szerint megengedett.

(6) Totemoszlop közterületen nem helyezhető el'
(7) CéBZászló homlokzaton töľténő elhelyezése nem megengedett.

63.
(1)

$.
Epítési védőhólón reklĺámberendezés, nem helyezheto el, csak az épitmény végleges
homlokzatí rajza ábrtuo|hatő. A védőhéiőn a kivitelező és az építtető neve és céglogója
elhelyezhető, melynek méľete a2ĺŕ-tneĺn haladhatja meg.
Az építési reklámháló megvilágítása esetén a vi|ág1tźs fenyerőssége a fényszellrryező(1)

hatást nem érheti el.
(2) Utcai telekhatáron álló keľítésen reklámhordoző, relľJźlm' hirdetés, kiállítási taľgy nern

helyezhető el.

64. $
A 60-63.$-ban meghatźrozott ľeklámok és reklámhordozók kizźrőLagmtĺktidő váL|a|kozźshoz
kapcsolódóan helyezhetők el.

vI. Fejezet - A telepiiléskép.védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáciĺi

6s. $
(1) A szakmai konzultáció irłínti, az 5. sz. melléklet szerinti kérelmet az illetékes szervezeti

egységhez kell eljuttatni személyesen vagy elektronikus úton.
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(2) 
^ 

kérelemnek taľtalmaznia kell
a) a Kérelmező nevét,
b) a Kéľelmezo e|ęrhetőségét,
c) az ffintett ingatlan címét, he|yrajzi számláfi,
đ) az építési tevékenység jellegét.

(3) Amennýben az epitési tevékenység új beépítés, a tervezett funkciót is jelezni kell a
kérelemben.

66. $
(|) Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni a kerületi Főépítésztől, ha

a) az é:pítkezés helye településképi szempontból meghatĺĺrozó teľületen vagy
b) kerĹileti védett teriileten található és
c) a tervezett építési tevékenység a lakóęítmény egyszenĺ bejelentéseről szóló
kormányľendelet hatálya a|á tartozik.

(2) A konzultációról késziilt emlékeztetőt a kerületi főepítész nýlvĺĺntartásba veszi és 15
napon be1ül eljuttatja a Kérelmezőnek.

VII. F,ejezet - A településképi véleményezési eljáľás

16. A településképi véleményezési eljárás alka|mazási kiire

67. $
Településképi véleményezési eljĺáĺást kell lefolýatni

a) új épület építésére
b) meglévő épület bővítése, településképet érintő źia|akításźra

irĺányuló ęítési tevékenység esetén az építésügý és építésfelügyeleti hatósági eljrĺrásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgéitatásról szóló koľmányrendeletben
meghataľozott, építési, összevont vagy ferľrmaradási engedélyezési eljarásokat megelőzően.

68. $
A polgrírmester a véleményét a 67. $ a)-b) pontjában felsoľolt esetekben a helý építészeti-
műszaki tervtanács szakmai álláspontja a|apjźn alakítja ki.

$
A kérelmező (ć:pittető) az 5. szĺĺmú mellékletben meghatźrozott kérelmet nyrijt be az
illetékes szerv ezetí egységhez.

(2) 
^ 

kérelem benyújtásara a helý építészeti-miĺszaki teľvtanács létľehozásáró| és mfüödési
ľendjéről szóló önkoľmĺĺnyzati renđelet 1. fiiggelékében meghatálrozott tervtanácsi
tiléseket megelőzó hatodik napon ügyfélfogadási időben van lehetőség.

(3) A telęülésképi véleményezési e|járáshoz beadott építészeti-műszaki dokumentációnak a
6. száműmelléklet szerinti munkarészeket kell engedé|yezési terv lętékben tarta|maznia.

(4) Nem megfelelő taľtalmú tervdokumentáció esetén a polgármester hiánypótlási felhívást
ktild a kérelmezőnek a kérelem beadásától sziĺmított 3 napon belül.

(5) Amennýben a hiánypótlási felszólításban szereplő határidőig akére|mező a hiĺĺnypótlást
nem teljesíti, kérelme elutasításľa kerül.

70. $
(1) A telepĹilésképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció

értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, városképet nem zavatő, az
épített és természeti kömyezethez illeszkedő és annak előnyösebb megielenését segítő
megoldási szempontokat kell érvényesíteni.

69.
(1)
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(2) 
^ 

településképi véleményezési e|jźrás lefolýatása soľłín vizsgálni szfüséges, hogy a
véleményezésre benyújtoLt, ć:pitészeti-műszaki tervdokumentáció taľtalma megfelel-e a
vonatkozó jogszabálý előírásoknak.

(3) A településkepi véleményezési eljárás részletes vlzsgá|ati szempontjai:
a) a tervezett beépités megfelelően figyelembe veszi-e a hatályos telęülésrendezési

eszközök e|óirásait,
b) nem korlátozza-e indokolatlan méľtékben a szomszédos ingatlanok benapozását,

illetve kilátását,

ą teljesíti-e a műemléki- és helý védettségú területek, építmények esetében az
éľtékvédelemmel kapcsolatos előírásokat és elváľásokat,

d) a homlokzat tagolása, a nýlászźrők kiosztása összhangban van-e az építmény
rendeltetéséveléshasznáiatánaksajátosságaíva|,

e) a homlokzat színezése utcaképi szempontból megfelelő-e,
fl a ľendeltetéssel összefüggő ľekliím- és információs berendezések elhelyezése,

kialakítása a helý előírásoknak megfelel-e,

Đ a gépészeti berendezések és azok tartozékainak városképi megjelenése megfelelő-e,
h) a tetőzet kialakítása megfelelően illeszkeđik a kömyezet adottságaihoz, elősegíti-e az

építmény vĺírosképi szempontból előnyĺisebb megj elenését,

Đ meglévő építmény bővítése esetén a homlokzatot is érintő felújítás, źtta|akítźs,
emeletráépítés illeszkedik-e az adott építmény strukturájĺíhoz, va|arĺint a meglévő
utcaképbe.

71.$
A 6. számú mellékletben felsoroltakat a meglévő állapot és atervezett állapot vonatkozásában
is értelemszeruenbe kell adni.

72. S
(1) A településképi véleményezési eljárás során kiadott vélemény 6 hónapig érvényes.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatráridőn belül, ha a Kérelmező nem indítja e| az engedé|yezési

eljarást, akkor a teleptilésképi véleményezési eljárást újra le kell folýatni.

VilI Fejezet _ A telepíilésképí bejelentési eljdrds

17 . A telepĺĺlésképi bej elentésĺ eljáľás a|ka|mazálsĺ ktire

73. $
Településképi bejelentési eljarást kell lefolýatní az a|ábbi építésügyi hatósági engedélyhez
nem \ötött építési tevékenység megkezdése előtt:
1. Epítmény źúa|akítása' felújítása, helyreállítása, korszeríĺsítése, homlokzatának

megvá|toztatása, kivéve ztlrtsorű vagy ikres beépítéstĺ építmény esetén, ha e tevékenységek
a csatlakozó építmény a|apozását vagy taľtószerkezetét is érintik.

2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati ný|źszźrő cseréje, a
homlokzatfelület szinezése, a homlokzat felületképzésének megvá|toztatása.

3. Az épület homlokzatźłloz i||ęsztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő
felújítása, helyreállítása, áta|akitása, korszerűsítése, bővítése, megvá|toztatása.

4. Épületben az oĺźi|ő rendeltetési egységek szźlmának vźitoztatása.
5.-A 9. poĺt e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendég|źtto

rendeltetésrĺ épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem

haladja meg a nettó 20,0 m alaptertiletet.
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6. Nem emberi tartőzkodásra szolgáló építmény építése, átalakittľla, felújítása, valamint

bővítése, amelynek mérete az epítési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3
térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.

7. onálló reklrímtartó ęítmény ęítése, meglévő felújítása, helyreállítasa, źúa|akśtäsa,
korszenisítése, bővítése, megváltoztatźsa.

8. Paľk, jźttszőte1 spoľtpályamegfelelőségsigazo|źIssal - vagy20|3.július l.jeutĺín gyźrtott
szerkezetek esetében teljesítményný|atkozatta| - rendelkező műtargyainak ęítése, egyéb
építési tevékenysé g v égzése.

9. Megfelelőség-igazolással - vagy 20|3. július l-je utan gyártott szerkezetek esetében
teljesítményný|atkozattal - rendelkező építményszerkezetll és legfeljebb l80 napig
fennálló
a) reĺdezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztatő,

vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgźiő építmény,
b) |<lá||ítási vagy el ső segélý nyujtó ęítmény'
c)|evegővelfelfujtvagyf eszítettfedések(sátorszerkezetek),

építése.
10. Telek utcai fľontjan kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, źúa|akítása,

korszerűsítése, bővítése.
1 1. Napenergia-kollektor, szetlőzo-, klímaberendezés, ĺíru- és pénzautomata építményen vagy

építményben való elhelyezése.

74. $
Településképi bejelentési eljĺáľást kell lefolýatni az utcabútorok köztertileten történő
elhelyezése esetén.

7s. $
(1) Településképi bejelentési eljłárást kell lefolyatni a közterĹiletľől látható módon

elhelyezendő cégérekkel, cégfeliratokkal és reklĺámhordozókkalkapcsolatban, függetlenül
azok megj elenítésének formáj ától és módj ától.

(2) 
^z 

(1) bekezđés szerinti eljáľást kell lefolytatni a mar elhelyezett cégérek' cégfeliratok és
reklĺímhordozôk źtalakítása, módosítása, cseréje, felujítása vagybźrmilyen egyéb módon
történő megvźitoztatása esetén, ide éľtve a megszúnt vállalkozás által elhelyezett és el
nem bontott reklámok és reklámhordozók eltávolítását is.

(3) Kivételtkepez az (|)-(2) a|ó|:

a) a nemzeti és az egyhází ünnepekkel kapcsolatos figura, makett, ünnepi szimbólum
elhelyezése, és a homlokzat, kirakattiveg ünnepekkel kapcsolatos díszítése;

b) avźiasztási kampány időszakbanavtůasztássalkapcsolatos hirdetések elhelyezése.

76. $
(1) Településképi bejelentési eljĺĺrást kell lefolýatni a meglévő építménynek,

építményrésznek, önálló rendeltetési egységnek az eredeti ľendeltetéstől eltérő
hasznáIatźůloz, igy ktilöno sen

a) nem lakás céljrĺľaszo|gźlő helýség lakás célúvátörténő,
b) lakás cé|jźra szolgáló helýség nem lakás cé|ixá, töľténő,
c) lakás cé|jźra szo|gá|ő helýség szálláshe1y-szo|gá|tatźts célúvá töľténő
rendeltetés v á|toztatźsa es etén.

(2) 
^hasznáIatvźt|toztatźsának 

feltétele aziljhaszĺá|atra való alkalmasság igazolása.
(3) Az (l) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott esetekben a ľendeltetés váůtoztatźs

feltétele annak igazolźsa, hogy a ttlrsashźz szervezeti és miĺkĺidési szabá|yzata a rendeltetés
módosítást megengedi.
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77. S
Településképi bejelentési eljĺĺľást kell lefolytatĺll az építési telkek 30. $ és 47. $ -ában
meghatźlr ozottak szeľinti idei gl enes haszno sítás a es etén.

78. $
Abban az esetben, amennýben a 73.$ 3.,5.,6.,7.és 9., l0. pont szeľinti tevékenység
folytatásaľa, és a 74. $., 75. $-ban felsoroltak elhelyezéséľe közteriilęten kerül sor, a
közterület-használati hozzájáĺúás csak a településképi bejelentési eljaľás lefolýatását
követően, abejelentés tudomásulvételét tarta|mazőhatźrozat alapjan adható meg.

18. A telepiilésképi bejelentési eljáľás ľészletes szabályai

7e. $
(1) A teleptiléskepi bejelentési eljĺárás a kérelmezo źńta| a polgáľmestemek amzett, az

illetékes szervezeti egységhez benyújtott, 4. sztnĺűmelléklet szďnti bejelentésre indul.
(2) A kérelmező és az illetékes szeľvezeti egység a kérelmezővel egyeztetett módon íriłsban,

szóban, írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton taľt kapcsolatot tájékoztatás
céljából.

80. $
A beadott dokumentációnak, a bejelentés targyrínak megfelelően a7. szánń melléklet szerinti
munkarészeket kell tarta|maznia.

81. $
(l) A 73. s 2. pontjában meghatźlrozott esetekben a településképi illeszkedést tervtanácsi

véleménnyel kell igazolni, amely a műszaki leíľás részeként nýjtandó be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben, a tervtanácsi vélemény megléte a telepiilésképi

bejelentési eljĺĺľás megindításanak feltétele.
(3) A 73. $ 5., 9. pontban és a 74.$-ban meghatarozott esetben közterĹileti elhelyezés esetén _

a köznűszolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett helysziwajz és fotómontiázs is
szfüséges.

82. $
(1) A településképi bejelentési eljráľás lefolytatása és az ęítészeti-műszaki dokumentáció

értékelése során a településképben esztétikusan megjelenő, városképet nelĺĺ zavarő, az
épített és természeti köľnyezethez illeszkedő, és annak előnyösebb megjelenését segítő, a
magasabb szintiĺ és a helý előíľásokat figyelembe vevő javaslatokat kell támogatni.

(2) Részletes vizsgálati szempontok:
a) a benýjtott dokumentáció megfelel-e a 7. szĺĺmú mellékletben megltatározott

tartalomnak,
b) a tervezett megoldás léptékében, arányaibaĺ megfelelően illeszkedik-e a kialakult

településszerkezetbe,
c) atervezett megoldás nem zavĄa-e akömyezetében levő épületek, építmények, utcák,

terek, rendeltetésszeľĹĺ és biztonságos használhatóságźt,
d) atervezet|megoldás harmonikusan illeszkedik-e a kĺirnyezetébe, figyelembe veszi-e a

kömyező beépítés saj átosságait,
e) a rendeltetésváltozás során a kialakítás megfelel-e az eredeti építmény funkcionális,

szerkezeti rendszerének és a gazdaságos megvalósítás követelményeinek,

fl a tewezett megoldás kielégíti-e a kerĹileti építészeti értékek védelmével kapcsolatos
é:pítészeti esztétikai elvarás okat,



Đ a tewęzętt' megoldás megje1enéséve|', szinezésével, méreteivel nem okoz-e zavart a
történeti jelentőségu, műemléki- és kerĹileti védett területek és ęítmények
vonatkozásában,va|arĺlint a vaľos kiemelt jelentőségu köĺerületei felőli láwanyban,

h) amennýben az ffintett közterületľe készĹilt közteriilet-alakítási terv, akkor a benyújtott
tervdokumentáció annak figyelembe vételével készült-e.

83. $
A településképi bejelentési eljrĺrás során hozott hatósági határozatta| szemben íľásban, a
Kepviselő-testĺilethez cimzett, az illetékes szenĺezetí egyséýlez benyujtott fellebbezést lehet
előterjeszteni a döntés kézhenéte|étől szőmitott 15 napon beliil.

84. $
Jelen rendeletben nern szabályozott kérdésekben a kozigazgatási hatósági eljárásról szóló
törvény előírásait kell figyelembe venni.

Ix. Fejezet _A telepiiléskěpi kötelezés

19. A telepĺilésképĺ ktivetelmények megszegésének eseteĺ és a jogkövetkezményeĺ

8s. $
Telętilésképi követelmény megszegésének minősül a
a 7 3 -7 7 . $ -ban felsorolt bej elentési kötelezettség
a) elmulasztása,
b) a|apjźn lefolytatott eljáľásban hozott hatósági határozat rendelkezésétől eltérő

végrehajtása,
c) alapjźnlefolýatott eljaľásban hozott hatósági hatźrozat végre nem hajtása.

86. $
A polgármester hatóságshatźrozatban kötelezést bocsát ki, amelybeĺ az ingatlan fulajdonosát
az epitmény, építményrész felújításź!Ía' źLta|akitásáravagy elbontásrĺľa kötelezheti,

a) ha az ingat|an tulajdonosa a rendeletben előíľt kotelezettség ellenére elmulasztja a
településképi eljarás kezđeménye zését,

b) ha az ingatLan fulajdonosa - a bejelentés feltételle| vagy anélkiil töľténő tudomásul
vétele ellenére a hatźrozatban foglaltakkal ellentétesen végzi az ęítési
tevékenységet,

c)ha az ingatlan tulajdonosa a hatósági hatźrozatban foglalt tiltás ellenére a telepiiléskęi
követelmény megséľtésével végzi a tevékenységet.

87. $
A településképi köte|ezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak
végre nem hajtása esetén a polgĺáľmester cinkormźtĺyzati településképi bírságot szab ki,
amelynek összege

a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén legalább 100.000,
legfeljebb 1 .000.000 forint,
b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén legalább 100.000,
legfeljebb I .000.000 forint,
c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az
eltérés méľtékétől fiiggően legalább 100.000, legfeljebb 1.000.000 forint,
d) telęülésképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén legalább 100.000,
legfeljebb I .000.000 forint.
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88. $
Az önkormźnyzatí telęülésképi bírság kiszabása sorarr a hatóság merlegeli kĹilönösen:

a) a jogsértéssel okozott hátranyt, ideértve a hźltrőny megelőzésével, elhĺĺrításával,
helyľeállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illefue a jogsértéssel eléľt előny
méĺtékét,

b) a jogsértéssel okozott háhány visszafordíth atősägźtt,
c) a jogsértéssel érintettek körének ĺagyságź./-,
đ) a jogsértő állapot időtartarnźlt,
e) a jogsértő magal'artás ismétlőđését és gyakoľiságát,
f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttmfüödő magataľtását, valamint
g) ajogseľtést elkövető gazdaságs súlyát.

20. A telepüIésképĺ ktitelezési eljáľás szabályaĺ

8e. $
A telęĺilésképi kötelezési e|jáľás hivatalból vagykerelemre indul.

e0. $
(1) A polgĺírmester a telęülésképi bejelentési eljrírásban hozott hatósági hatźrozat

végrehajtásĺának ellenőrzése sorĺín az ész|e|éstő| szźĺnitott 15 napon beltil megindítja a
telęülési kötelezési eljárást.

(2) 
^z 

illetékes szervezeti egység az eljźrás megindításátő| számitott 8 napon belül éľtesíti az
ingatlan fulajdonosát az eljźlrás megindításáról és felhívja nýlatkozattételre.

el.$
(1) A településkęi kötelezési eljarást bármely természetes, jogl személy vagy jogi

személýség nélkiili társaság az illetékes szewezeti egységhez írásban benýjtott
beadvĺányban kérheti.

(2) 
^kérelemben 

meg kelljelölni
a) a kéľelmező ĺevét, cégnevét, lakcímét, szék*relyét
.b) a bejelent és tźrgyźlt ké:pező tevékenység megnevezését
c) a bejelentéstźrgyátképező tevékenység címét természetben vagy he|yrajzi szélmmal

(3) Az illetékes szervęzeti egység 15 napon belül éľtesíti az ingatlan tulajdonosźtt az eljrárás
megindításárólésfelhívjaný|atkozattételľe.

(4) 
^zügýntézési 

határiđő 21nap.

e2. $
A jogerősen kiszabott és meg nem ťlzetett önkormrányzati telęülésképi bírság adók módjára
b ehaj tandó kő ztarto zásnak minő sül.

X. Fejezet - Zárő rendelkezések

21. H:atáiyba léptető rendelkezések

e3. $
Jelen rendel et 201'7 . október 1 . napján lep hatá|yba.

lrfo



94.
(1)

22. Hatáůyon kívül he|y ező rendelkezések

$
Jelen rendelet hatályba lęésével egyidejűleg hatźůyźú veszti Budapest Fővaľos VIII.
kerĹilet Józsefuĺáĺosi Önkormźnyzat Képviselő-testiiletének a Józsefuĺĺros helý epitészeti
örökségének védelméről szóló 52120||. (x.19.) önkoľmanyzati rendelete és az

ęítésüggyel összefiiggő egyes helý önkormányzati hatósági eljárások részletes
szabá|yairól szóló 512013. (II.10.) önkoľmányzati rendelete, a rekliámok,
reklámberendezések és cégérek elhelyezésének szabá|yairól szóló 55l20t3. (xII.20.)
önkormĺányzati rendelete.
Jelen rendelet hatályba lépésével egýdejűleg hatáiyźft veszti Budapest Főváros VIII.
kerĹilet Józsefuarosi onkoľmanyzat Kęviselő-testiiletének az onkoľmanyzat
fulajdonában ál1ó iires telkek, felépítményes ingatlanok, gękocsĹbęállók és dologbérlet
bérbeadásĺának feltételeiről szóló 59/20||. (xI.07.) önkoľmanyzati rendelet (a
továbbiakban: RendeleĐ 1. $ (1) bekezdésben az ,,és az egyéb dologbeľletre (óriásplakát'
falraszerelt kirakat, neontábla, reklámtábla)'' szövegrész, a Rendelet 3. $ 3. pontja, és a
Rendelet 3. $ 8. pontjában ,,az egyéb dolog bérletekre (óriásplakát, falraszerelt kirakat,
neontábla, reklámtábla)'' szövegrész.

Budapest, 2017 . szeptember.......

(2)

Danada-Rimĺán Edina
jeeyzłJ

dr. Kocsis Máté
polgármester
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1. számu melléklet a telęüléskęi rendelethez

Helyi területi védett éľtékek jegzéke

1 ) A Palotanegyed egész teľülete, kÍilönösen

1. Gutenbeľg téľ
2. Ikuđy Gyula utca
3. Lőrinc pap tér
4. Mikszáth ter
5. Rfüóczi út
6. Reviczky utca
7. Szabó Ervin téx tffia|źtt alkotó épületek

2 ) A Népszillhźn negyed egész terĹilete, kĹilönösen

1. Rakóczi út
2. Népszính źa utca térfa|át alkotó ęületek

3.) A Kerepesdűlő területén

1. A Baross tér 2-|0. sz.,
2. aKerepesi út 1-7. sz.,
3. a Mosoný utca 6.-8. sz., és az |-9 sz..
4. a FiumeiiÍ2.-|6. sz. a|atti épületek

4.) A Rakóczitér térfa|źft alkotó ęületek

6.) Horváth Mihály ter térfa|źlt alkotó épületek

7.) Baross utcaZ.-|l8. sz., valamint az I..89. sz. a|atti épületek

8.) Üilői ift2-82. sz. a|attíépületek

9.) József körut paľos és pĺíľatlan oldalĺín aterfa|at alkotó épületek

Ô /.:
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2. szźlmí melléklet a településkęi ľendelethez

Ilelyi védett éľtékek jegyzéke

l. Palotanegłed

A. vÉoBľrÉpÜrBľBr

hľsz utcanév. házszám építtető énítész építés éve

36775 Baross u. 41. _ Mária u. 36. Fellner Sándor és neie Pickler 1895

36776 Baross u. 43. Molnár Sándor Fodor Gvula 1909

36518 Bródv S. u. 30b.
Schomann Antal és
neie Steieer Róza

Schomann Antal I 898

36472
Gyulai Pál u. 16. -
Kőfarasó u. 6.

Haller Náthán Fodor Gvula 1907-1908

364t5 József krt. 19. _ Somosyi B. u. 18. Frĺihlich Albin Pfann és Gaal 1 89s-1 896

36692
József krt.37-39. _ Kissalétrom u.
1. _ Rökk Sz. u. 8-10.

Amon József Amon Józsęf 1897-1898

3678r Józsefkľt. 63. - Csepreshy u. 6 Farkas oo<ĺn Korb és Giergl 1897-1899

36607 Krudv Gv. u. ó. Berczik ArDád Hoftrauser Elek I 893-1 894

36716 Krudv Gv. u. 9. Bukovits Dezső Sándor Pfannt József 1911

36668 Kľudv u, 12, _}ĺĺ:ź.ľĺau,24, Hevek KálÍnánné
Hoepfrier Guido
Gvöreyi Géza

1909

36670 Kĺúdv Gy. u. 16-18. Festetics Leoné erófuő Zeuner Gwla 190ó

36661 Máľia u. 8. Klauschek Ferenc Amon Jőzsef 1871

36s76
Mikszáth téľ 1. _ Szentkirályi u. 37-
39. -Mtĺzeum u. 19. - Reviczkv u.
8.

báró Révay Simon és
neje Tajnay llona

Benkó Károlv r 869

34903
Német u. 13. _

Józsefu.16-18.

Polgár Károly és Kiss
Feľenc

Svarcz Jenő és
Horváth Antal

l9r 1

36s30 Puskin u.20. Rubin Adolf Maver Péter r89f
h
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f . szźlmi melléklet a településkęi rendelethez

36ss4 Rákóczi út 9. _ Puskin u. 1 Keleti Gvula Wawra és Pfeiffer t891

36509 Rákóczi út 19. _ Szentkiĺáluu,f. Jahn József Kallina Mór 1905

36506 Rákóczi tLt25. - Vas u. 1. Péchv Andorné Klinser József r902

36679 Rökk Sz. u.7.
Eulenberg Salamon és
neie

,l 1895

36420
Scheiber S. u.2. - Somogyi B. u.
26. ? Kolbenhever Ferenc 1876-1877

36462 Somoevi B. u. 7 Jellinek Frisves Fodor Gvula 1903-1904

3646s Somosvi B. u. 13-15 l89l köľül

36422 Somosvi 8.u.22. Kosztka Antal ? 1 891

3651 I Szentkirálvi u. 6. Hulitius János Jahn József r897

36s40 Szentkiĺálvi u. 7. ,l ,l
l 890 köľül

3676s Ullői út 20.
Savtory Fľigye, odön
és Emília Wagner János l 880 kdrül

36504 Vas u. 5. Dľ Deutsch Ipĺrác iÍi. Bobula János 1910

36498 Vas u. 17. - Szentkirálvi u. 14.

Dr. Pajor
Yízgyőgťntézet és
Szanatóľium Rt.

Dr. Hültl Dezső 1907

B. vÉoBrľ TELEPÜLÉsrÉp

,,W

,{,

hľsz utcanév. házszám

Gutenbeľs téľ

36657 Gutenbers tér 3' - Rökk Szilárd u. 1. - l!/.ánau.2a

36468 Somoeyi B. u .2I._ Kőfarasó u. 14

Kľúdv Gyula utca

3660s Kľudv Gy. u. 2.

36713 Krudv Gv. u. 3.

36606 Kľudv Gv. u. 4.



2. szźllrľí melléklet a településképi rendelethez

36714 Krudv Gv. u. 5.

367ts Krúdv Gv. u. 7.

36608 Krudv Gv. u. 8. - Horánszku.27

36641 Krudv Gv. u. 10. - Horanszkv u. 26.

36669 Krudv Gv. u. 14.

36699 Krudv Gv. u. 15.

36698 Krudv Gv. u. 17.

3667r Krudv Gy. u. 20. - Rdkk 52.u.23.

Lőľinc nan tér

36717 Krudv Gv. u. 11

36718 Lőrinc pap tér 3. _lN.dánau 27.

Mikszáth téľ

36603 Mikszáth tér 2' _ Szentkirálvi u. 38b

367t2 Mikszáth tér 4. _ Kľuđv Gv. u. l

36728 Mikszáth tér 5.

36729 Szentkiľálvi u. 40. - Mikszáth tér 6

Rákóczi tlit

36547 Rrákóczi út 11. _ Puskin u. 2.

36545 Rákóczi út 15.

36s44 Rákóczi tlt |7. -Szentkirálvi u. la

36s07 Rákóczi ttt23.

36437/2 Rákóczi űt27a _ Vas u. 2a

3643718 Rákóczi tú27b

36436 Rákóczi ítf9. _ Gwlai Pál u. 1. - Stáhlv u. 4

36437/9 Vas u. 2b

36437t13 Vas u. 2c



2. szźmlí melléklet a településkęi ľendelethez

Reviczlrv utca

36575 Reviczkvu.4

36737 Reviczkvu.5.

36736 Reviczkvu. T

36735 Reviczkv u. 9

36734 Reviczkv u. 11. _ Szentkirálvi u. 41

Szabó Eľvin téľ

36569 Baross u. 4.

36570 Baross u. 6.

3657r Baľoss u. 8.

36572/t Baross u. 10. - Otoacsirta u. 5.

36748/2 Ülloi ĺt 2-4, _ Baľoss u. l.

36749 ütoĺ ĺt 6. _ Baross u. 3.

C. VEDETT EPULETRESZ

hľsz utcanév. házszám védett épületľész építés éve

36755 Baross u. 15. homlokzat 1875 körĹil

36649 Mária u. 11 homlokzat l880 kdrĹil

36s36 Szentkiľálü u' 13. homlokzat 1893

3ó590 Szentkirálvi u. 23' homlokzat 1909

36s99 Szentkirálü u.32b homlokzat l880 köľül

ą{r
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2. száĺĺ.lí melléklet a településkęi rendelethez

2.

A.

Népszínhúz negłed

vÉoBľľ ÉpÜrpľBr

hľsz utcanév, házszám építtető építész építés éve

34725 AlÍi'Idi u. 16-18. Bp. szfrv.
? Rainer Károly,
Wälder Gyola

1909-1910

34614 Berzsenvi utca 3. Radocza János Jaruriczky Lajos r 883-1 884

34673 Kiss József utca 17. Feketeházy János 1898-1900

347s4 Kun utca 7. 1890 kdrĹil

34746 Kun utca 1l Polacsek Félix 1898

34678 Népszínház utca 20. Hiľschler Imľe r91,4-r9r5

35066 Népszínhaz utca37. Golđberger Armin
kiffler Sándoľ és

Bé1a
1910-191 I

34749 Népszínház utca 40. Szenes Móľ
Porgesz Józsefés
Sugár Izsó

1907

3474s Népszínház utca42-44,
Meinb<ick (Heinbach?)
Jakab

1896

34744 Népszínház utca 46, Vándor Jakab Bíró Gyula 1910

34627 Rákóczi út 61.
Magyar Altalános
Ingatlanbank Rt.

YágőLász|ćl r926-1927

34626 Rákóczi út 63. Weinľéb és Spiegel Spiegel Frigyes r896-1897

346t2 Rĺákóczi ŕtt7l.
Kohn Schossbergeľ

Teréz
Lederer Gusztáv 1 888

34740 Teleki tér 23, Kľecsányi Kálmán r897

\íry



2. számí melléklet a településképi rendelethez

B. vÉopľr TELEPÜLÉsrÉp

hľsz utcanév, hálzszám

Rĺĺkóczi út

34659 Rákóczi tft41.

34644 Rákóczi tft43.

34644 Rakóczi tLt45.

3464t Rákóczi út 51.

34640 Rakóczi út 53.

34639 Rákóczi út 55'

34628 Rákóczi út 59.

3462s Rákóczi út 65.

346rr Rákóczi tlt69,

34613 Rákóczi űt73.

34601 Rákóczi tlt75.

Népszínház utca

34675/r Népszínház ltca 12.

3467s12 Népszínház utca 14.

34676 Népszínház utca 16.

34677 Népszínház utca 18.

3468r Népszínház utca} .

34682 Népszínház utcaf6.

34683 Népszínház utca 28.

34774 Népszínház utca 30.

34773 Népszínház utca3f.
A
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2. szálmű melléklet a teleptilésképi renđelethez

34772 Népszínhĺáz utca 34.

3477r Népszínhaz utca 3ó.

34764 Népszínház utca 38.

C. VEDETTEPULETRESZ

hľsz utcanév. házszám védett épü|etľész építés éve

34669 Bezerédi utca 9. éptilet utcai ĺaktusa 1896-1898

34620/r Kenvéľmező utca 8. épület utcai traktusa

34689 Kiss József utca 16. épület utcai traktusa t89r-1892

34723 Kun utca 2. épület utcai traktusa 1939-194r

34609 Rákőczittt67. épület utcai traktusa 1888

34687 Szilágý utca 3. épiilet utcai traktusa 1850

f,
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2. számru melléklet a településkepi ľendelethez

3. Csarnok negted

A. vÉpBľľ ÉpÜrpľBr

hľsz utcanév, házszám építtető építész építés éve

35022 Auľóra utca 16. Géczv János Gécnł János I9rr-1912

34870 Bacsó Béla u. 31. _ Rákóczitér 9. Steiner Jakab
Svaľcz Jenő és

Horváth Antal
I9II-IgIf

35249 Baross utca74. Korb Flóńs Korb Flóľis 1910-191 1

35250 Baross utca76. Fried Zsigmond I 89s

352s1 Baľoss utca 78. Fľeibergeľ Sámuel Klinger József r898

34988 Bérkocsis utca 31. _ Fecske u. 13. Pál L. Leó Pál L. Leó 1909

34982
Déri Miksa utca 8-10. - Fecske
utca25-29.

Budapest VIII. Déri
Miksa utca 8. szám

,,Tźrsasház
Résztulajdonosainak
Szövetkezete''

Gyárflís Antal 191 I

3s226 Józsefutca 3.

A magyarországí
Munkások Rokkant
és Nyugdíj |ntézętę

Kauser Gyula 1904-1905

35223 Józsefutca 9. Jobbágyi Béla 1900

3490r Józsefutca 12.
Budapesti Első
Baptista Hitközség

Csęh Sándor 19T2

34947 József utca 26-f8. _ Víg utca 38.

Magyar Királyi
Honvéd Kerületi
Paľancsnokság

Babocsay
Hermann

r898-1899

34972 Józsefutca 36. Gonda Márk Fodor Gvula 1910

3ss20 Koszoľú utca25-27. Wellisch Aľnold Wellisch Alfréd 1905

35265 Magdolna utca6/a.
moóri Glattfelder
Jakab

ifi. Holtzspach
Nándor

1910

35162
Mátyás tér 4. - Tavaszmęző u'
fz/b.

Dr. Vágó Lajos és

Balassa Zsigmond
kiffler Sándoľ és

Löffler Béla
19rf

9eo



34915 Német utca | 4. _ J őzsęÍ utca 20.
Budapest
Székesfiiváros
Tanácsa

Szilvási Pál 1 896

34786 Népszínház u.25. - Fecske u. l YägőLźsz|ő
YágőLászIő
Vágó József

1909

34900 Rákóczi tér 4-5.

Budapest
Székesföváros

Tanácsa

Pártos Gyula 1909-191 I

34907 Rákóczi tér 6. _ Német utca 1-3. Szabó Jenő Szabó Jenő t912

34869 Rákóczi tér 10.
botfai Hűvös József
kifályi tanácsos

Siviľsky Antal r897

3489s Salétrom utca 6. Saueľ Ármin Porgesz József I912

34893 Salétľom utca 10. Szabó János Szabó János I 896

35243
Tavaszĺnező utca 1. - Horváth
Mihály tér 12.

Balĺízs Eľnő Balázs Emő 1903

35188 Tavaszmező utca 2. - or utca |2.
Joó Lajos és Hlavay
György

Joó Lajos t 905

2. szźrrń melléklet a településképi rendelethez

,h,1

B' vÉoBrr TELEPÜLÉsrÉp

hrsz utcanév, há.zszám

Vasas köz

35527/2-4 Baross utca 86. - Masdolna u. l. - Szuzu. 4.

35527/r-3 Baross utca 88.

3552r/f Baľoss utca 90.

Népszínház utca

34820 Népszínház utca L7. - Víe utca l

34799 Népszínház utcaZt.

34784 Népszínház utca27, - Auróra utca 1

34777 Népszínház utcaZ9. - Auľóra utcaZ.

!6Ą


