FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2017. (VIII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL

Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13. § (1) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész; a kulturális örökség védelméért felelős
miniszter; valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el.

ELSŐ RÉSZ
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya, mellékletei

1.

1. §
(1) Jelen rendelet hatálya Fadd közigazgatási területére terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott területen építési telket kialakítani, azon építési
tevékenységet folytatni az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásainak, a nagyközség Helyi Építési
Szabályzatának, valamint jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően szabad.
(3) Jelen rendelet az alábbi melléklettel együtt érvényes:
a) 1. melléklet: Helyi értékvédelmi kataszter
b) 2. melléklet: Kérelem-formanyomtatvány.

MÁSODIK RÉSZ
Településképi követelmények
I. Fejezet
A nagyközség egész területére vonatkozó szabályok
2.

Az építés általános szabályai
2. §

(1) A telkek beépítése során az előkert méretét a környezetében meglévőhöz alkalmazkodóan
kell biztosítani. Újonnan beépítésre szánt területen és újonnan kialakított telekcsoportnál
legalább 5,0 m előkertet kell biztosítani.
(2) A meglévő közterületeteken kívül a beépítésre szánt területen közterületet alakítani a
szabályozási vonalak figyelembe vételével lehet.

(3) Szintalatti beépítés csak az építési helyen belül létesíthető, nagysága nem haladhatja meg
az adott építési övezetre megengedett beépítés kétszeresét.
(4) Az oldalhatárra épített udvari épületszárnyat nyeregtetővel kell kialakítani.
(5) A hátsókert azokban az építési övezetekben zérus értékűnek tekintendő, amelyekben a
megengedett beépítés 40 %, vagy annál több, a beépítés oldalhatáron álló, vagy zártsorú és
a telek területe nem éri el a 400 m2-t.
(6) Falusias és kertvárosias lakóterületen egy telken belül a beépítés nem lehet több, mint 350
m2 .
(7) A gazdasági területek kivételével az épületek magastetővel alakítandók ki.

3.

A zöldfelület alakításának szabályai
3. §

(1) A telek területének burkolatlan és be nem épített részét zöldfelületként kell kialakítani.
(2) A telekre előírt zöldfelületnek legalább az 1/3-át egybefüggően kell kialakítani.
(3) Bármely építési övezet telkén lakásonként legalább 20 m2 zöldfelületet kell biztosítani.

4.

A közüzemi vezetékek elhelyezésének szabályai
4. §

(1) Önálló távközlési antennatorony, szélerőmű nem helyezhető el, nem fejleszthető és nem
korszerűsíthető belterületen, a tájképvédelmi területen, régészeti lelőhely területen és
műemléki környezetben, valamint e területek 50 m-es környezetében.
(2) Új antennát 300 m-es körzetben már meglevő antenna tartószerkezet előfordulása esetén,
azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.
(3) Beépítésre nem szánt területeken - általános mezőgazdasági terület kivételével - új vezeték
nélküli szolgáltatás építménye csak egyéb hasznosítással összekötve (kilátó,
vendéglátóhely, erdei pihenő, mezőgazdasági gazdasági építmény, stb.) létesíthető.
(4) Nagyfeszültségű elektromos vezeték beépítésre szánt területen légvezetékként nem
helyezhető el, nem fejleszthető, nem korszerűsíthető.
(5) Belterület újonnan ellátásra kerülő részén elektromos és hírközlési hálózatot földalatti
elhelyezéssel kell építeni.
(6) A földfeletti vezetésű meglevő gyenge- és erősáramú hálózatok esetén új elektronikus
hírközlési hálózatot a meglevő oszlopsorra, vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös
oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti
elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
(7) Külterületen új elektronikus hírközlési hálózatot területgazdálkodási okokból a
villamosenergia-elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös,
egyoldali oszlopsorra kell fektetni.
(8) Gázvezeték, gázmérő, vagy nyomásszabályozó az épületek utcai homlokzatán nem
helyezhető el.

5.

Reklámok elhelyezésének szabályai
5. §

(1) Külterületen 4 m2-t meghaladó területű, belterületen 1 m2-t meghaladó területű reklám célú
homlokzatfestés, reklámfelület, reklámhordozó közterületen nem helyezhető el.
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(2) A település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás céljából a belterületen is lehet
4 m2-t nem meghaladó reklámfelületet elhelyezni.
(3) Reklám célú homlokzatfestés, reklámfelület, reklámhordozó tájképvédelmi területen, régészeti
lelőhely területen és műemléki környezetben, valamint e területek 50 m-es környezetében nem
helyezhető el.

II. Fejezet
Az építészeti örökség helyi védelme
6.

A védelem tárgya, fokozatai
6. §

(1) Az építészeti örökség helyi védelmének tárgyát azok az értékek képezik, amelyeket
településtörténeti, helyi építészeti, néprajzi, vagy termeléstörténeti értéke miatt a rendelet 1.
melléklete védendőnek minősít.
(2) A helyi védelemnek két fokozata van:
a) A H1 jelű védelem az épület teljes külső megjelenésére terjed ki,
b) A H2 jelű védelem csak az épület valamely megnevezett részértékére vonatkozik.

7.

A védett épületekre vonatkozó építési szabályok
7. §

(1) A helyi értékvédelem alatt álló épületek felújítása, átalakítása, bővítése során az általános
érvényű szabályokon kívül még az alábbiakat kell betartani:
a) Az épületbővítések helyét, tömegét és annak arányait az épület környezetében lévő,
hagyományosan kialakult beépítési formához kell igazítani, amit a második szomszédot is
bemutató utcaképpel, vagy fotómontázzsal kell igazolni.
b) Fésűs beépítésnél az oldalhatáron álló épület az utcafronti homlokzati síktól mért 7,0
méteren túl keresztszárnnyal bővíthető.
c) Az épületek tetőhéjalásához égetett agyag, vagy beton cserepet kell használni a vörös
(amelybe beletartozik a sárga és a barna is) szín valamely árnyalatában, vagy natúr kerámia
cserepet. A tető hajlásszöge a felújítás során nem változtatható meg.
d) A homlokzat színezését a területen lévő védett épületekkel összhangban kell elvégezni.
e) Nem helyezhető el az utcai homlokzaton égéstermék-kivezető, parabola antenna, vagy
mesterséges szellőzés kültéri egysége.
f) Nem létesíthető fém kémény.
g) Közterületről látható oldalon tető síkjából kiugró tetőablak nem létesíthető.
h) Védett épület bővítése esetén a bővítmény tetőhajlásszögének illeszkedni kell a védett
épületrészhez.
(2) A helyi védettség alá vont épületek rontott homlokzata esetén az alábbi javítások válhatnak
szükségessé:
a) megfelelő felületképzés és színezés,
b) tagozatok, eredeti arányú nyílászárók visszaállítása,
c) a homlokzatok, tetők rosszul átépített részeinek visszaállítása,
d) a fő tömeghez szervetlenül kapcsolódó toldalékok elbontása, vagy építészeti egységet
eredményező átépítése,
e) a kerítések, kapuk visszaállítása, illetve utcaképhez illeszkedő átépítése.
(3) A védelem nem akadályozza az épület belső átalakítását, korszerűsítését és az (1) bekezdés b)
pontja szerinti bővítését.
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8.

A védett építmények fenntartásának, felújításának támogatása
8. §

A védett érték tulajdonosának írásbeli kérelmére a szokásos jó karban tartási feladatokon
túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok
finanszírozásához Fadd Nagyközség Önkormányzata támogatást adhat a következőképpen:
a) A támogatási keret mértékét Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) évente, a tárgyévi költségvetésben határozza meg.
b) A támogatás ingatlanra eső mértékét – az önkormányzati költségvetés keretei között – a
Képviselő-testület állapítja meg.
9. §
(1) A 8. § szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, 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
az elengedett adó pótlólag megállapítható és behajtandó, a támogatás visszafizetendő.

III. Fejezet
A településkép-védelem érvényesítési eszközei
9.

A településkép-védelem eszközei
10. §

A településkép-védelem célját szolgálja:
a) a településképi szakmai konzultáció,
b) a településképi véleményezési eljárás,
c) a településképi bejelentési eljárás és
d) a településképi kötelezés.

10.

A településképi szakmai konzultáció
11. §

A helyi védelem alatt álló épületeken és a közhasználatú épületeken építési engedély-kérelmi
kötelezettséggel terhelt és a bejelentési kötelezettséggel terhelt, tevékenységek esetén az
Önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről szakmai konzultációt biztosít.
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11.

A településképi véleményezés
12. §

(1) A polgármester a településképi véleményét az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára
alapozza.
(2) Véleményezésre az építészeti örökség helyi védelme alatt álló épületek és a közhasználatú
épületek engedélyköteles terveit kell benyújtani.

12.

A településképi bejelentés
13. §

(1) A polgármester a településképi bejelentéssel kapcsolatos véleményét az önkormányzati
főépítész szakmai álláspontjára alapozza.
(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a helyi védelem alatt álló épületeken végzett,
alábbi - építési engedélyhez nem kötött – tevékenységekhez:
a) az épület közterületről feltáruló homlokzata, annak színezése, tetőhéjalás megjelenésének
megváltoztatása,
b) az utcai kerítés létesítése, átépítése.

13.

A településképi kötelezés
14. §

(1) A polgármester a jelen rendeletben meghatározott településképi követelmények megszegőjével
szemben településképi kötelezési eljárást folytat le.
(2) A polgármester indokolt esetben a településképi követelmények megszegése vagy nem
teljesítése esetén a magatartás elkövetőjével szemben a településképet rontó megoldás
súlyosságától függően 30.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedő bírságot szab ki.
(3) A (2) bekezdés szerint jogerősen kiszabott és be nem fizetett bírság adók módjára behajtható
köztartozásnak minősül.

HARMADIK RÉSZ
Záró rendelkezések
15. §
E rendelet az elfogadástól számított 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést
követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

Fülöp János
polgármester

Dr. Percsi Elvira
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2017. augusztus hó 29. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
Dr. Percsi Elvira
jegyző
5

1. mellékletet a 11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez.

H ELYI ÉRTÉKVÉDELMI KA TAS ZTER
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OLDALHATÁRON ÁLLÓ TORNÁCOS ÉPÜLETEK
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HAJLÍTOTT HÁZAK
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EGYÉB RANGOS ÉPÜLET
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SZOBROK ÉS VALLÁSI ÉPÍTMÉNYEK
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2. melléklet a 11/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Fadd Nagyközség Önkormányzat polgármestere településképi
véleményezési/bejelentési eljárásához

Kérelmező
(építtető)

neve:
értesítési címe:
telefon száma:
e-mail címe:

Felelős tervező

neve:
tervezési jogosultságának száma:
értesítési címe:
telefon száma:
e-mail címe

helye, címe:
A
véleményezésre/bejelentésre az érintett telek helyrajzi száma:
kért építési tevékenység
az érintett telek területe:
az érintett telek jelenlegi beépítettsége:
tárgya, rövid leírása:

rendeltetésének meghatározása:

ÉTDR azonosító
Előzmények

(tervtanácsi, egyéb)

Szerzői jog

Érinti/Nem érinti, ha igen, a korábbi tervező neve:
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A tervezett létesítmény adatai
A

telek

tervezett

beépítésével Az építménnyel kapcsolatos adatok

kapcsolatos adatok
A beépítés módja:

Rendeltetési egységek száma:

db

Beépítettsége:

% Épületmagasság:

m

Zöldfelületi fedettség:

% Utcai homlokzatmagasság

m

Előkert mérete:

m Tetőidom hajlásszöge:

Hátsókert mérete:

m Gépkocsi elhelyezés módja:

Oldalkertek mérete:

m Gépkocsi parkoló

db

m

……..……………………………..
Kérelmező aláírása
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