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Gardb Ktizs6g Onkorminyzata
K6pvisel6-testiilet6nek

11. szimri

jegyz6ktinyve

K6sziitt: Garib Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2017. december 20. napjdn
megtartott nyilt iil6s6r6l
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Kdpviselo-testiiletdnek 2017. december 2l.napjrin a Gar6bi

Jelen vannak: Koviics Zoltin
Nagy Antaln6
Szegi Szabolcs

polg5rmester
alpolg6rmester
k6pvisel6

Tan6cskoz6si joggar r6szt vesz: Nagynd KaszaraKatarin Kitti arjegyz6

Kovilcs Zoltiin polgilrmester k<jszcintritteajelenl6v6ket. Megrilrap itotta,hogya kdpviseldk koziil SzegiSzabolcs igazoltan t6vol maradt, a testtilei hathrozatk6p"r.-tii"gre.a" rte, hogy a-meghiv6ban foglaltnapirenddel egyet6rtenek-e, van-e javaslat tovSbbi rupi."ndi pont felv6tel6relA testtilet egyhangrilagelfogadta a meghfv6ban foglalt naf,irendeke t. '

Napirendijavaslat

l ' t::::;:;:^^r6b telepiil6skdpi arculati kdzikonyvdnek elk6szftdsevel kapcsotaros partnersdgi folyamat

El6terjesdo: Kov6cs Zoltin polg5rmester

2. Javaslat Gar5b kozs6g Teleptildsk6pi arculati k6zik<inyv6nek elfogad6sira
Eloterj eszt6 : Kov6cs Zoltdn polg6rmester

3. Javaslat a Teleptil6skdp vddelm6rol sz6l6 rendelet elfogad6s5ra
Eloterieszt6: K ov 6cs Zoltim polgiirmester

4. Egyebek

1. Napirend

Javaslat GarSb telepiil6sk6pi arculati k6zikonyv6nek elk6szit6s6vel kapcsolatos partners6gi folyamat
lezfirhsira
El oterj eszo : KovScs Zoltdn polg6rmester

Kov6cs Zolt6n polg6rmester elmondta, a mai testtileti iil6s egy rdsze a telepiil6sk6pi arculati k6zikonyv
elk6sztilt6vel kapcsolatos. A k6nyv elk6sziilt, ezdrt a polg6rmester a partners6gi folyamat lezfirilsit
javasolta.

A K6pvisel6-testtilet egyet6rtett a polg6rmester javaslat6val, 6s egyhangirlag - 3 igen szavazattal - az

al6bb i hathr ozatot hozta:

Garib Ktizs6e Onkorm{nvzat K6pviseld-testiilet6nek
56 12017 .(XIl.20.l szimfi hat6r ozata
a partnersd gi folyamat lezilrbsitr 6l

GarSb Kdzs6g Onkorm6nyzata Kdpvisel6-testiilete fgy hatdrozott, hogy a GarSb

Teleptil6sk6pi Arculati K6zikdnyvdnek elk6szit6s6vel kapcsolatos partners6gi

folyamatot lezirja.

A kdpvisel6-testiilet felhatalmazza a polgfurmestert a tov6bbi sziiks6ges int6zked6sek

megt6tel6vel.
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Hat6rido: 2017' december 20'

Felelos: Ko v 6cs Zoltftn polg6rmester

2. Napirend

JavaslatGarS,bKozs6gTelepiil6sk6piarculatik6zikonyv6nekelfogad5sSra
Eloterj eszt6 : Kov6cs Zoltitn pol gSrmester

KovScs ZoltSn polg6rmester elmondta, elk6sztilt az onkorm6nyzat Telepiil6sk6pi Arculati K6zikonyve

( l. sz'mri ,,"ttOto"tj, ur*t y tartalmazzu-u tut orrag m6dosii6 javaslatait is' A k.pviselo-testiiletnek

hatdr o zattal ke I I elfo gadn ia'

AK6pvisel6-testiiletegyhangflag-3igenszavazattal_azaltbbihatirozatothorta:

Garib Ktizs6s Onkorm6nvzat K6pvisel6-testiilet6nek

Grr6@ik6nyv6nek elfogadSsSr6l

Gardb Ktizs6g Onkormdnyzata K6pviselo-testtilete, mint dont6shoz6 testtilet irgy

hat1rozotl,ho[y elfogadja Gar6b Telepi.il6sk6pi Arculati K6zikonyv6t, melyet a

a V5rosokol6giai Bt. szakemberei k6szitettek el'

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgbrmestert a tov6bbi sziiks6ges int6zked6sek

megt6tel6vel.

Hatirido 2017. december 20.

Felelos : Koviics Zoltitn polg5rmester

3. Napirend

Javaslat a Telepiil6sk6p v6delm6r6l sz6l6 rendelet elfogad6s6ra
Eloterjeszt6: Kovircs Zolthn polg5rmester

KovScs Zolt6n polgSrmester elmondta, hogy nem csak a telepiil6sk6pi arculati k6zikdnlvet kellett
elk6sziteni, hanem az ehhez kapcsol6d6 rendelet-tervezetet is a teleptil6sk6p v6delm6r6l. A
rendelettervezetet mindenki megkapta 6ttanulm5nyozhatta ( 2. szSmfi mell6klet ).

K6rte a k6pvisel6k 6szrev6teleit,hozzilsz6l6sait a napirendi ponttal kapcsolatban

A k6pvisel6k r6sz6r6l 6szrev6tel, hozzisz6l6s nem hangzott el.

A K6pvisel6-testiilet egyhangrilag - 3 igen szavazattal - az alibbi rendeletet alkotta:

Garfb Ktizs6e Onkorm{nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
10/20 17.(XII.2 1.) tinkormSnvzati rendelete
a telepiil6sk6p v6delm6r6l

a rendelet a jegyz6kdnyv 2la szimfi mell6klete

4. Epyebek

A) Javaslat polgrirmester 20 I 8. 6vi szabadsrigol6si terv6nek j 6 viltagylsfura
Eldterj eszt6 : Nagy Antaln6 alpol g6rmester

J



Naglz Antalnd alpolg6rmester elmondta, hogy a napirendi ponthoz kapcsol6d6 eloterjeszt6st ( 3.
szimri mell6klet ) megkapt6k. A polgSrmester szabadsSgol6si terv6nek j6v6hagy5s6r6l a kdpviselo-
testtiletnek minden 6vben dontenie kell. Ennek a jogszab6lyi k<itelezetts6gnek tesznek eleget azzal,
hogy elfogadj5k a polg6rmester 2018. 6vi szabads6golisi terv6t.

. A K6pviselo-testtilet egyhangrilag - 3 igen szavazattal - az alihbihatdrozatothorta:\-- 
Garib Ktizs6g dnkorminvzat K6pvisel6-testiilet6nek
58/2017.(XII.20.) szimri hat{rozata
A polgfrmester 2018. 6vi szabadsrigolSsi terv6nek j6v6hagy6s6r6l

Gar6b K<izs6g Onkormrinyzata K6pviselo-testiilete Kov6cs Zoltin polgilrmester 6ltal
benyrijtott szabadsigol6si tervet az el6terjesa6s mell6klete szerinti tartalommal
jovbhagyja.

Felelos: Kov6cs Zoltin polgiirmester
Hatrirido: 2018. 6vben folvamatos

B) Javaslat pol g6rmester j utalmaziis6ra
Eloterjeszto : Nagy Antaln6 alpol giirmester

C) Javaslat a Cserh6tszentiv6ni K<irzeti Eg6szsdgiigyi 6s Falugondnoki Szolg6lat nev6nek
m6dositSsSra
Eloterieszto: Kov6cs Zoltin polgrlrmester

*****

A)

B)

t".hogyKov6csZolt6npolg6rmestertr6szesits6kbrutt614g.6oo
Ft osszegti j utalomban, munk6j 6nak el ismer6sek6nt.

A k6pviselo-testiilet egyhangrilag - 3 igen szavazattal - az alibbi hat[rozatothozta:

a polg{rmester jutalm az6s6val kapcsolatban

Gar6b Kcizs6g Onkormrlnyzata k6pviselo-testiilete ugy hat[rozott, hogy Kov6cs zolt6npolgiirmestert munkrliSnak elismei6sekdnt - a 2017.6vi koltsdgvetds terh6re - brutt6149.600 Ft risszegii jutalomban .esreriti. 
-

A K6pvisel6-testiilet ferhmarmaz za az arporgarmestert, hogy a jutarom kifizet.s6verkapcsolatban a tovdbbi sziiksdges interf."A?."tet tegye ili: -

Hat6rido: 6rtelemszerii
Felelos: Nagy Antalnd alpolg6rmester

c)

Kov6cs Zoltiin polgiirmester elmondta, hogy megkereste 6t a cserhiitszentiviini polgirrmeste r azzar asz6nddkkal' hogy cserhdtszentivrini ro?",i lge.rregtigyi e, Farugondnoli Szorgrlat nev6t
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m6dosits6k rigy, hogy a Falugondnoki megnevez6s ne kertiljon bele, ugyanisezl'a funkci6t nem tolti
be a szolg6lat. Egyetlen falugondnok sincs az int6zm6nyn6l.

Naglzn6 Kaszala Katalin Kitti aljeg.vzo elmondta, hogy minden alapft6 iinkormiinyzatnak meg kell
hoznia kiil<jn-ktilon a tSmogat6 d<int6s6t.

A polg6rmester k6rte a k6pviselok 6szrev6teleit,hozzisz6l6sait a mapirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselok r6sz6rol sem 6szrevdtel, sem hozzitszol|s nem hangzott el.

A k6pviselo-testiilet egyhangf lag - 3 igen szavazattal - az alihbi hatarozatothozta'.

Gar6b Ktizs6s 6nkorm6nvzata K6pvisel6-testiilet6nek
60/2017.(xrr.20.) fihttflroztta
a Cserhitszentivini Ktirzeti Eg6szs6giigyi 6s Falugondnoki Szolgilat nev6nek
m6dosit6s6val kapcsolatban

Gar6b Kdzs6g Onkormr{nyzata K6pviselo-testtilete, mint dont6shoz6 testiilet rigy

hat6rozott, hozzijirul ahhoz, hogy a Cserh6tszentiv6ni Korzeti Egdszs6gtigyi 6s

Falugondnoki SzolgSlat nev6t m6dositsik rigy, hogy a,,Falugondnoki" megnevezds ki
kertiljon belole ,, Cserh5tszentiv6ni Ktirzeti Eg6szs6gtgyi Szolg6lat ".

A Kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy a dont6srol tSj6koztassa

Cserhitszentiv6n Kozsdg Onkorm6nyzata K6pviselo-testtilet6t, 6s a tov6bbi sztiks6ges

int6zked6seket tegye meg

Hat6rid6: 6rtelemszerti
Felelos: Kovilcs Zoltin polgiirmester

Ttibb napirend nem volt, egy6b k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polg6rmester rir megkdszonte a

r6szv6telt, 6s az til6st bezilrta.

kmf.

Nrgy,i6u Kutzala Katal in Kitti
aljegYzoKovScs Zoltin

polgS.rmester
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JELENLETI iV

Gar6b Kdzs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testiilet6nek 2017. december 20. napjdn
megtartott testiileti til6s6rol

Kov6cs Zoltitn pol g6rme ster

Nagy Antalnd alpolgiirmester

\- Szegi Szabolcs kdpviselS

Tan6cskozrlsi j oeeal meehfvottak

Nagynd Kaszala Katalin Kitti alj egyz6

dr. Ttrza Csaba J 6zsef jegyzo

Lakossrig r6sz6r5l me gj elentek

t\,1*.gq.r-*.t..
t..--. lL *



MEGnivo

Magyarorszrlg helyi onkormrinyzatair6l szol6 2011. 6vi CLXXXIX. torvdny 45. $-5ban foglaltak

alapjin Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata K6pvi selo-testti let6nek til6s6t

2017. december 20. napiin (szerdin ) 9.00 6rira

osszehivom.

Az til6s helye: Faluhr{z (3067 Garib, Pet6fi utca 5.)

Narrirend

l. Javaslat Gar6b telepiil6sk6pi arculati kdzikonyv6nek elk6szit6s6vel kapcsolatos partners6gi folyamat
lezirisira
El6terj esao: Koviics Zoltin polgiirmester

2. Javaslat GarSb kozs6g Teleptl6sk6pi arculati k6zik<inyv6nek elfogad6s6ra
Eloteri eszto: KovScs Zoltin po I giirmester

3. Javaslat a Telepiildskdp v6delm6rol sz6l6 rendelet elfogad6s6ra
Eloterj esaS: Kovrics Zolthn po I gSrmester

4. Egyebek

A napirend fontoss6g6ra tekintettel megjelen6s6re, aktiv kozremtik<id6s6re felt6tlen sz5mftok.

Gariib, 2017. december l5
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Zoltin

Gar6b Kozs6g Onkormiiny zala P olgirmesterdto I

3067 Gar5b. Petofi utca 5.

telefon : 321382-056, fax: 321382-026
e-mai I : csivan.korj e gyzoseg@gmai l.com.



JELENLETI iv

GarSb Kozsdg Onkorm6nyzataKepvisel6-testtilet6nek 2017. december 20. napjtn
me gtartott testtileti til6sdrol

Koviics Zoltitn pol g6rme ster

Nagy Antaln6 alpolg6rmester

\- Szegi Szabolcs k6pviselo

Tan6cskoz6si j oeeal meehivottak

Nagynd Kaszala Katalin Kitti aljegyz6

dr. Turza Csaba J ozsef jegyzo

Lakossile r6sz6r6l meqielentek
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Garf b Ktizs6g 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
.t2017- (xtt. ,)tin rendelet-terevezet

a telepiil6sk6p v6delm6r6l

GarSb Kozs6g Onkorm6nyzatdnak Kdpviselo-testiilete a telepiil6sk6p v6delm6rol sz6l6 2016. 6vi
LXXN. trirv6ny 12. $ (2) bekezd6s6ben kapott felhatalmaz6s alapjiin, az Alaptrirv€ny 32. cikk (l)
bekezd6s a) pontjiban, a Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l szolo 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny
13. $ (1) bekezdds l. pontj6ban,6s az 6pitett kcirnyezet alakftrlsrlr6l 6s v6delm6rol sz6l6 1997.6vi
LXXVIIL torv6ny 57.S (2)-(3) bekezd6s6ben meghatiirozott feladatkor6ben elj6rva a kovetkezoket
rendeli el:

I. FEJEZET
Ar,rar,ANos RENDELKEZESEK

1. A rendelet c6lja

$ A rendelet c6lja Garrlb kdzsdg saj6tos teleptil6sk6p6nek v6delme 6s alakft6sa, az lpitdszeti 6s

egy6b z<jldfeliileti 6rdksdg6nek v6delme, a telepiil6sk6p-v6delem elemeinek, a telepi.il6sk6pi
kovetelm6nyek, valamint a teleptil6sk6p-6rv6nyesit6si eszkrizrik meghatdroz6s6val.

2. A helyi v6delem c6lja
2. $ (1) A helyi v6delem cdlja a teleptilds telepiil6sk6pe ds tort6nelme szempontj6b6l meghat6roz6

epiteszeti droksdg kiemelkedo 6rtdkii elemeinek v6delme, a jellegzetes karakterdnek a jcivo
nemzed6kek szimbra tortdno meg6viisa.
(2) A helyi vddelem alatt 6116 6pit6szeti oroks6g a nemzeti kozos kultur6lis kincs rdsze, ezdrt
fenntart6sa, vddelmdvel dsszhangban l6v6 haszn6lata ds bemutatiisa koz6rdek.
(3) Tilos a helyi v6dett 6pit6szeti oroks6g elemeinek veszdlyeztetdse, megrongiil6Lsa,
megsemmisitdse.

3. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatfroz6 teriiletek megillapitisinak c6lja
3. $ A telepiildsk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletek lehat6rol6srinak c6lja az egysdges karakterii

tertiletekre vonatkoz6 egyes telepiil6skdpi k<jvetelmdnyek teri.ileti hat6ly6nak megrlllapitr{sa a
telepiil6sk6p megSrz6se, vagy j avit6sa c6lj 5b61.

4. A rendelet teriileti hatilya
4. $ A rendelethati,lya Gar6b kozs6g kozigazgatirsitertilet6re terjed ki

II. FEJEZET
HELYI VEDELEM

5. A helyi v6delem feladata
5. $ A helyi v6delem e rendelettel ellStand6 feladata a v6delmet igdnylo 6pft6szeti <irdks6g:

a. meghatirozisa, dokument6lilsa,
b. v6dett6 nyilv6nit6sa, nyilviintart6sa,
c. meg6rz6se, megoriztetdse ds

d. a lakossriggal tortdn6 megismertetdse.
A helyi v6delem feladata tovSbb6 a vddelem alatt 5116 6pit6szeti oroks6g k6rosod6s5nak
megeloz6se, illetve a k6rosod6s csokkent6s6nek vagy megsziintet6s6nek el6segit6se.

6. V6dett6 nyilvinitSs, v6detts6g megsziintet6s6nek szabilyai
6. $ (l) A helyi v6delem al6helyez6st, illetve annak megsztintet6s6t b6rki (term6szetes ds jogi szem6ly

e gyar5nt) f r6sban kezdemdnye zheti G ar itb Kiizs6g K6pv i se lotestti I etdnd l.
(2) A kezdem6nyezd snek tartalmaznia ke I I :

a. a kezdem6nyezo megnevez6s6t;
b. a v6dend6 6rt6k megnevezdsdt, sztiksdg esetdn koriilhat6rol6s6t;
c. a pontos hely megielol6s6t (utca,hhzszim,helyrajzi szAm,6piilet, ill. telekrdsz);



d. a v6dendo drt6k rovid dokument6l6s6t;
e. a kezdem6nyez6s indokol6srit.

(3) Kezdem6nyez6snek minosiilnek telepiil6srendez6si tervek, helyi 6pitett 6rt6kek v6delm6re
vonatkoz6 -iavaslatai is.
(4) A kezdem6nyez6sben 6rintett 6pitm6nyekr6l, v6lt oroks6grol - amennyiben nem 6ll
rendelkezdsre - 6rt6kvizsg6lati dokumentiici6t kell k6szittetni.
(5) A K6pviselo-testtilet az ertekvizsg6lati dokument6ci6 alapj6n telepiil6sk6pi rendelettel dont a

v6dettd val6 nyilv5nit6sr6l, vagy v6deffs6g torl6s6ro1, amely dont6s megalapozitsitra szakertbt I
szak6rtoket vonhat be. A kezdem6nyezdsek k6pviselotestiileti dont6sre tort6no elok6szft6s6r6l a
jegyzo, eloterjeszt6serol a polgilrmester gondoskodik. A testiileti dont6sre a legal6bb 30 napos

elok6szito elj6r5st koveto 60 napon beliil kertil sor.
(6) A helyi v6delem al6 helyez6srol, illetve annak megsztintet6s6rol a jegyzSnek 30 napon beliil
6rtesitenie kell:

a. kezdemenyezbt
b. az ingatlan vagy term6 s zeti ertek tulaj dono s6t, haszn|lojilt, kezeloj 6t,
c. teriileti v6delem eset6n az erintel1. kozmrivek tizemeltetoit.

(7) A vddetts6g megsztintet6s6re akkor keriilhet sor, ha
a. a v6dett6 nyilv6nitott helyi 6rt6k megsemmistil,
b. a vddett teriilet, illetve 6rtek, a v6delem alapjit k6pezo 6rt6keit helyre5llithatatlanul

elveszitette,
c. a v6delem thrgya a v6delemmel osszefiiggS szakmai ism6rveknek m5r nem felel meg,
d. a v6dett 6rt6k magasabb (mtieml6ki) v6detts6get kap.

7. Nyilvfntart6si szabflyok
7. $ A helyi v6dett 6rt6kekrol a kozs6g jegyzojenek nyilv6ntart6st kell vezetnie. A nyilv5ntartSs

nyi lvSno s, abba b6rki betekinthet. A nyilvSntartSs tartalma zza legalihb:
a) a vddett 6rt6k megnevezdsdt, v6delmi nyilvintartitsi szLmifi 6s azonosit6 adatait,
b) a v6delem tipus5t,
c) a v6dett 6rtdk helym eghatdrozhsiinak adatait, teriileti v6delem eset6n a v6dett teriilet lehatrlrolSs6t,

6s

d) a v6delem rdvid indokol6s6t.
8. $ A v6delem al6 helyez6s vagy a v6detts6g megsztintet6s6nek t6ny6t az onkormilnyzat jegyzoje

ingatlantigyi hat6s5gn6l kezdem6nyezi a v6delem jogi jellegk6nt val6 feljegyz6s6t vagy tdrl6s6t.
9. $ A helyi egyedi v6delem alatt 5116 dpiileten, 6pitm6nyen a helyi v6detts6g t6nye felttintethet6.

8. Teriileti v6delem

10. $ Kiilon helyi tertileti v6delem adhat6 a teleptil6sen belilli egyes teriileti egys6geknek, trrmboknek.
A v6delem ebben az esetben a meghat5rozott tertiletek megorz6s6re, 6rt6k6v6 fenntartSsilra es

fej leszt6s6re irSnyul.
ll. $ Helyi teriileti v6delem alatt 5116 teriiletek jelenleg nincsenek a kozs6gben, jovobeni kijelol6stik

eset6n a jelen paragrafus m6dosit6sa 6s a kijelolt teriiletek t6rk6pi lehat6rol6sSnak bemutat5sa

sziiks6ges.

10. Az egyedi v6delemhez kapcsol6d6 tulajdonosi ktitelezetts6gek

13. $ A rendelet melldklet6ben szerepl6, helyi egyedi vddelem alattdllS 6pitett kornyezeti oroks6get a

tulajdonos, vagyonkezeldje koteles j6karban tartani, iilapotAt telepiil6sk6phez illo m6lt6 m6don
meg6vni, ahaszndlat nem vesz6lyeiletheti az adott oroks6g fennmarad6s5t.

9. Egyedi v6delem

12. $ Az egyedi v6delem ateleptl6s jellegzetes,6rt6kes, illetve hagyomrlnyt 6rz6 epiteszeti arculat6t,
teleptil6skarakter6t meghatiroz6 elemeire terjed ki. A helyi egyedi vddelem alatt 6llo elemeket a

rendelet 1. mell6klet tartalmazza



14. $ A helyi egyedi vddelem alatt 6116 elemet nem vesz6lyeztetheti, teleptil6sk6pi vagy miiszaki
szempontb6l kiirosan nem befolyilsolhatja azadottoroks6gen vagy kozvetlen kornyezet6ben v€,gzett
6pit6si tevdkenysdg, tertilethaszn6lat.

III. FEJEZET
A TELEPULESKEPI SZEMPONTBOL MEGHATAROZO TERULETEK

I 1. A teleptil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletek megrillapftisa
15. $ Gar6b teleptil6s teljes kozigazgatisi teriilete teleptil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6, amely a

kovetkezo tertiletekre tago16dik:
a. Ofalu
b. Hagyom6nyos telepiil6sr6sz
c. Udtiloteriilet
d. Term6szeti teriilet
e. Egy6b teriilet

16. S A 15. $-ban definirilt teleptil6skdpi szempontb6l jellegzetes, 6rt6kes, hagyomSnyt Srzo lpiteszeti
arculatot, telepiil6skaraktert, trijk6pet hordoz6 teleptil6si egys6gek, teleptil6sr6szek lehat6rol6sit az
1 . mell6klet tartalmazza.

IV. F'EJEZET
A TELEPTJLESKEPI KOVETELUNTWNX

12. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletekre vonatkoz6 teriileti 6pit6szeti
ktivetelm6nyek

17. $ A telepiil6sk6p v6delme 6rdek6ben az ingatlanok es az 6piiletek kialakit6sa, fejleszt6se 6s
haszntiata sor6n a kialakult t5jkarakterhez kell illeszkedni 6s a tertiletre jellemzd 6pftdszeti
megold6sok alkalmazishra kell trirekedni.

18. $ A telepiil6si zoldtertiletek (kozparkok, utcafasitrisok) kialakit6sa, felfijit6sa eset6n k<jzteriilet
alakit6si terv k6szit6se kotelezo.

13. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat{roz6 teriiletekre vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti
ktivetelm6nyek

19. $ A teleptildsk6p v6delme 6rdek6ben az 6ptileteket krirnyezethez illeszkedo m6don kell kialakitani.
A megl6v6 6ptilet fehijitSsa, bovit6se a helyi 6pft6szeti haryom6nyoknak megfeleloen tort6nhet.

20. $ A tervez6si tertileten az 6piiletek r6szleges homlokzati fehijit6sa csak teljes utcai homlokzatonk6nt
megengedett.

21. $ A telkek be6pitetlen 6s burkolatlan rlszdt zoldfeltiletk6nt kell kialakitani 6s fenntartani vagy
kertk6nt kell hasznositani.

22. $ A telkek teri.ileteinek zoldfeltletk6nt kialakitand6 6rt6kek egyszintes n<iv6nySllom6nyokra

vonatkoznak. Tobbszintes ndv6nySllomriny telepit6se eset6n a zoldfeltilet enn6l kisebb is lehet, de

kert6szeti szakv6lem6nnyel kell igazolni, hogy eziital a kornyezeti 6rt6ke nem lesz kisebb.

23. $ A szabilyozbsi terven 6s a keresztszelvdnyeken jelolt utcaf6sitiisokat meg kell val6sitani 6s fenn

kel I tartani. Az utak ment6n egyoldal i fasort kell telep fteni.

24. $ Az rij kozutak zolds6vjaiba fasort kell telepiteni, a fasorok hely6t a kozmrivek 6s az titburkolat
tervez6sekor biztositani kell.

25. $ A telepitendo nov6nyfajok kiv6laszt6sakor a honos, a term6helyi adotts6goknak megfelelo

nov6nyfajokat kell telepiteni. A telepi.il6s teriilet6n a Btikki Nemzeti Parklgazgat6s6g 6ltal aj6nlott

honos n6v6nyek telepitendok (2. mell6klet). A tertileten agressziv pollentermo nov6nyeket (pl.

kanadai nybrfa) iiltetni tilos' 
uauo tertiret

26. $ Az 6piileteket magas tetovel kell6piteni.

14. A helyi v6delemben r6szestil6 teriiletekre 6s elemekre vonatkoz6 6pit6szeti
ktivetelm6nYek



27. $ A v6dett 6rt6kekre alkalmazni kell a jelen rendelet tovrlbbi vonatkoz6, egy6b telepiil6sk6pi
kovetelm6nyeit.

28. S A helyi v6dett 6ptiletekndl meg kell tartani az 6piilet jelenlegi tomeg6t, homlokzatait, az utcafronti
homlokzaton megjeleno 2 db nyflSsilt a teto formifiit, a torn6cot.

29. $Utcafronti nyililsokra csak zsalugilter teheto.
30. $ Boviteni csak a h6ts6kert irrinyriba lehet, figy hogy az igazodjon a megl6vo 6piilethez.
31. $ Csak term6szetes anyagok haszn6lhat6k (cser6p, fa), mrianyag lamb6ria, tiikrok haszn6lata tilos.
32. $ Kerit6s term6szetes anyagb6lk6sztiljon (fa,6losov6ny), max. 1,5 m-es magassiiggal.

33. $ Tilos k6m6nyt kiils6 falra vagy mell6 szerelve 6piteni. Az 6piiletek homlokzat6n semmilyen
hirdeto berendez6s nem helyezheto el.

34. $ Fiit6s korszeriisit6s esetdn parapet ginfites nem enged6lyezheto.
35. $ (l) A helyi v6delem alatt l6v6 6pitmdnyeket eredeti form6jukban meg kell orizni. Eptiletek

eset6ben azok be6pit6si m6dj6t, tcimeg6t, tetoform6j6t, homlokzati kialakitrisSt meg kell orizni.
(2) A v6dett 6ptiletek korszenisit6sdt, 6talakit6s6t, bovit6s6t a v6detts6g nem zhrja ki, de az 6ptilet
jellege nem v6ltozhat, az eredeti szerkezetet 6s belso 6rt6keket tiszteletben kell tartani.
(3) A v6dett 6piileteket rigy lehet boviteni, hogy az eredeti 6piilet tomegform6ja, homlokzati
kialakit6sa, utcak6pi szerkezete ne v5,ltozzon, illetve a legkisebb k6rt szenvedje. A bovit6snek a

v6dett 6ptilet form6j6val, szerkezet6vel osszhangban kell lennie. Bont6s vagy szerkezeti elem

cser6je elott az eredeti Sllapotot dokumentiilni kell, 6s azt vissza kell rlllitani.
36. $ V6dett 6rt6k kSrosit6sa nem megengedett, azaz minden olyan beavatkozhs, ami a v6dett 6rt6k

teljes, vagy rdszleges megsemmistil6s6t, epiteszeti karakter6nek rdszleges vagy teljes elonytelen
megvilltonatlsiLt, illtalanos eszt6tikai, szerkezeti 6rt6kcsokken6s6t eredmdnyezi.

37. $ (1) V6dett 6pitm6nyt elbontani csak a v6delem megsztintet6sdt kovet6en lehet.
(2) Bont6s elott az 6ptilet tulajdonos6nak koteless6 ge az epilet felm6r6si 6s fot6dokumentSci6jSnak
elk6szit6se 6s a bontSsi engeddlykdrelemhez tort6no csatol5sa.
(3) Ha azepiteszeti 6rt6ket az dpiilet tomege lepezi, rigy a bont6s ut6n a helydre azonos tomegti,
vagy ahhoz erosen hason16 prirk6ny- 6s gerincmagassiigri, tetoidomf 6piilet 6pftheto.

38. $ Azon 6pit6si tev6kenys6g, amely a v6dett 6rt6k l6t6t, iilagifiveszllyerteti,vagy k6rosit6s5t jelenti,
koz6rdeket s6rt.

15. Az egyes sajitos 6pitm6nyek, miitirgyak, egy6b miiszaki berendez6sek elhelyez6se

39. l) A kozi.izemi krizmtivek, a termdkvezet6kek, az adatitvitel-h6l6zatok 6pitm6nyeit kozteriileten,
vagy a kozm[i-iizemelteto telk6n beliil kell elhelyezni. Ett6l csak 6rt6kv6delmi okb6l lehet elt6rni
(2) A kozmiihii6zatok iis l6tesitm6nyek |gazati eloirrisok szerinti biztons6gi civezetdnek is
koztertiletre kell esni, ettol elt6ro esetben szolgalmi jogi bejegyz6ssel kell a tertileti ig6nyt
biztositani. A v6dot6vols6gon beliil mindennemri tev6kenys6g csak az illet6kes tizemelteto
hozzil 6rul6sa eset6n en ged6 lyezheto.

40. $ (l) Kcizmrivezet6kek, j6rul6kos kozmtil6tesitm6nyek elhelyez6s6ndl a teleptil6sk6pi megjelen6sre,
a kcirnyezetv6delmi 6s az esztetikai k<ivetelm6nyek betarti{s6ra is figyelemmel kell lenni.
(2) Teleptildseszt6tikai 6s tertiletgazd5lkod6si szempontb6l a koziizemi hl,lozatokat 6s egy6b
vezet6keket terepszint alatt kell elhelyezni, kiv6ve azon llgvezet6keket, amelyek l6tesitdse
rendkiviil indokolt esetben, iitalihan kivitelez6si munkSkkal osszeftigg6sben, ideiglenes jelleggel
meghat6rozott idSre megengedett. A szil6rd burkolattal rendelkezo utak soron kovetkezo
rekonstrukci6ja, ill. a be6pit6sre sz6nt teriilet burkolat n6lkiili utakkal feltrlrt teriiletr6szein a burkolt
[t kialakit6s6ig, valamint be6pit6sre nem szSnt teriileteken a villamos energia ell5t5s, a tdvkozl6si
vezet6k hilozatainak floldfeletti vezet6se fennmaradhat, de a kozvililgit6si 6s a t6vkozldsi
szab adv ezetdket krizo s oszl op soron ke I I vezetn i.
(3) Mezogazdasigi cjvezetekben a villamosen ergia-hitl6zat kisfesziiltsd gii (20 kV alatti) vezet6keit
a telepiil6skdp v6delme drdekdben a szerkezeti tervben jelolt t6j- 6s teleptil6sk6p-vddelem
szempontj6b6l 6rz6keny teriileteken foldkribelkdnt kell vezetni. A nem jelolt egy6b tertileteken a
vezetdkek l6gvezet6kk6nt is vezethetok, amelyek tart6oszlopai f5b6l k6sz0lhetnek.
(4) A kozteriiletek terepszint alatti felhaszniiilsimil, igy a kozmiivezet6kek elhelyez6s6n6l,
italakititsdn5l elsobbs6get kell biaositani a fasorok, kozc6lf nov6nyzetek elhelyezhetos6g6nek.
(5) A kiv6ltand6, feleslegess6 v6lt kozmiivet fel kell bontani, vagy - amennyiben a bont6s a
kornyezet arbnS'talan rombol5s6v al jirrra 

- kitisztitrlst kovetoen le kell zilrni afelliagyott vezet6ket.



(6) Gizelosz6 6s csatlakoz6 vezetek csak foldalatti ldtesit6ssel vezethet6. Homlo kzati 
-kciztertiletrol lirtszo 

- girzvezet6k nem l6tesfthet6.
41' $ A v6delmi rendeltetdsii erd<l teriileten [t, kozmri 6s tdvkozldsi nyomvonalas l6tesitm6ny,t6vkdzl6si torony csak a term6szetv6delmi szakhat6srig 6ltal meghathrozott felt6telekkel

enged6lyezhet6.
42' $ (l) Az utcai 6s a kozritr6l l6that6 homlokzaton egy6b miiszaki berendez6sek 6s azok

szellozSnyil5sai nem helyezhet6k el. A berendez6sek a telkJl el6kertj6ben, udvardn helyezhet6k el,yagy az 6piilet alSrendeltebb homlokzatr{ra szerelhet6ek.
(2) Napkollektor legfeljebb 3,0 m magas kiszolg6l6 funkci6jri 6piileten helyezheto el.

43' $ A ralfitasi h6romszdget a csom6pontokban 6i ritcsatlakola.omal @apubehajt6kn6l) biztositanikell. A szabadlfltdst g6tl6 l6tesitm6nyeket valamint az 1,20 m-n6i magaru6bru kidll6 k<jzmti
mtithrgyakat elhelyezni, illetve enn6l magasabb nov6nyzetet tiltetni tilos.

44. $ Kdzszolg6lati t5v- 6s hirk<jzl6si antenn6k csak 6pit6ii enged6llyel, lak66pillen6l legal6bb 200 m
tSvolsSgban helyezhet6k el.

45. $ Rekl6m-,6s t6rviL[gitrlssalkhpriutat6st, vakit6st,vary 5rt6 fenyhat6st okozni, egy6b ingatlan
hasznillatilt zav ami, korlStozn i nem szabad. A f6nyszennyez6s elkertl6 s6re j avasolt :

a- Amennyire csak lehet, el kell kertilni a hideg feh6r f6nyri vil5gitSst, amely 500 nanom6tern6l
rdv i de b b hu I l6mho s szri sSgri f enSrt tartalmaz.

b. A vil5git6testek ernyoz6se olyan legyen, hogy a fenyt oda iriinyitsa, ahol arra sztiks6g van.
c. Az utcilk amennyire csak lehet egyenletes, 6s amennyire csak lehet, alacsony intenzitSsri

megvil6gitSsa javasolt.
d. A ktilt6ri vilSgitrisnak a t6nyleges hasznilat idejdhezvalo igazitilsa.

16. Reklimhordoz6kra vonatkoz6 egyedi ktivetelm6nyek
46. $ $ (1) Epiileten maximum 2 m2 felnletii rekl6m helyezhet6 el, az epiletben foly6 tevdkenys6ggel

6sszeftigg6en..
(2) Cdgdr, c6gfelirat, cdglitbla 6piileten, 6ptiletr6szen, 6pitm6nyen csak annak homlokzati{hoz
(stilus5hoz, anyaghasznillathhoz) illeszked6en, az tzlet homlokzatonk6nti feliilet6nek l|%o-it meg
nem halad6 m6retben helyezheto el, kivdve

a. a sarki izletet, ahol kdztertiletenk6nt 1 db helyezhet6 el,6s
b. azon ijLzletet amely vend6gl5t6ipari terasszal rendelkezik, ahol a nem rikit6 szinii

napellenz6n korlStlan szimt c6gfelirat helyezhet6 el.
(3) Az 6pit6si engeddly 6s bejelentdsi eljSr6s alapjfun l6tesithet6 6s csak oly m6don alakithat6k ki,
hogy azok teleptil6sk6pi megjelen6se, szinvilSga illeszkedjen a kdmyezethez.
(4) Eptileten csak az adott 6piilet, 6piiletr6sz, 6pitm6ny funkci6j5val 6sszefiigg6 reklSmberendez6s
l6tesithet6.
(5) Helyi v6detts6g alatt 6116 6ptilet kdrnyezet6ben kozteriiletr6l l6that6 hirdet6 berendez6s csak a
kdrnyezethez illeszked6 m6don helyezhet6 el.

47. $ Nem helyezheto el rekl6mhordoz6klrtertleten, vagy kdztertiletr6l lilthat6 mag6nteriileten, ha:
a. az ghtolja a kil6t6st,
b. telepiil6sk6pi, tiljklpi kdrnyezetv6delmi szempontb6l elhelyezked6se kedvez6tlen vagy

kSros lenne.
48. $ A telepiil6s teriilet6n 6ri6splakSt csak ideiglenesen, 6pit6si teriilet lehatfirolilsira, meghatirozott

id6re helyezhet6 el.
49. $ K<izparkban on5ll6 rekl6mhordoz6 nem helyezheto el.
50. $ V6dett term6szeti teriileteken, Natura 2000 teriileteken, 6kol6giai h6l6zat magtertilet6n 6s

okol6giai folyos6 tertilet6n, egyedi tflilrtek, tSjk6pv6delmi szempontb6l kiemelten kezelend6
tertileteken, t6rs6gi jelent6s6gii tSjk6pv6delmi tertileteken reklSmhordoz6 6s rekl6m - a2016. 6vi
LXXN. td,rv6nyben meghatirozott kivdtellel - nem helyezhetb el.

V. FEJEZET
TELEptiLn srnp-nnvnNyEslTf sr E szKozOK

17. Telepiil6sk6p-v6delmi tdj6koztatis 6s szakmai konzultici6



51.$ (1) K6relem eset6n a polg6rmester szakmai konzult6ci6t biaosit a telepiil6sk6pi

kovetelm6nyekrol. A konzult6ci6ra az 1 pdld6nyban beny[rjtott k6relem be6rkez6s6tol sz5mitott B

napon beliil sor keriil.
(2) A szakmai konzult6ci6t ir6sban kell k6relmezni, akdrelmezo lehet az ingatlantulajdonos, az

6pitteto, a tervezo. Lehet6s6g szerint az lpittelo minden esetben vegyen reszt a szakmai

konzult6ci6n.
(3) A szakmai konzult5ci6 lefoly,tathat6 irSsban 6s szem6lyesen.

a. Ir6sban tort6no szakmai konzult6ci6 eset6n a polg6rmester azirasbanrogzitett javaslatait 6s

nyilatkozatait a k6relem be6rkez6s6tol sz5mitott 8 napon beliil megkiildi k6relmezo rdszdre,

amelynek mell6klete a benyrij tott tervdokument6ci6'

b. Szem6lyesen tort6no szakmai konzultSci6 eset6n a polg6rmester eml6keztetoben togziti

javaslatait 6s nyilatkozatait, melyet a konzult6ci6_ idopontjifi6l szhmitott 8 napon beltil

megktild k6relmezo r6szdre, amelynek mell6klete a benyrijtott tervdokumentSci6.

(4) A k6rele*n"k turtul*aznia kell az epitteto vagy k6relmezo nevet 6s cim6t, valamint a tervezett 6s

v6lem6nyez6sre k6rt 6pit6si tev6kenys6g hely6t, az lrintelttelek helyraj zi szbmi.t.

18. Telepiil6sk6pi bejelent6si elj6ris
13. A) Teleptil6sk6pi bejelent6si eljiris alkalmaz6si kiire

52. g Telepiil6sk6pi bejelent6si elj6r6st kell lefolytatni az epitesi.igyi ds 6pit6sfeltigyeleti hat6s6gi

elj5rSsokr6l 6s ellenorz6sekrol, valamint az epitestgyi hat6s6gi szolg6ltat6sr6l sz6l6 31212012.

(XI.8.) Korm. rendelet l. mell6klet6ben meghatdrozol1'6pit6si enged6ly n6lktil vegezheto 6pit6si

tev6kenys6gek koziil
a. Helyi v6dett 6piilet eset6ben

i. 6ptilet felirjit5sa, italakitilsa,helyre6llit6sa, korszertisit6se,
ii. 6ptilet homlokzat6nak megviltoztathsa, ide6rfve cdgdr, iizletfelirat elhelyez6se,

homlokzat ut6lagos hoszigetel6se, homlokzati nyil6szir6 cser6je, homlokzatfeltilet
szinezdse, valamint a homlokzat feltiletk6pz6s6nek megv iitoztatilsa,

iii. 6g6sterm6k-elvezet6k6m6nyl6tesft6se,5t6pit6se,
iv. 6ptilet homlokzatrlhoz illesztett elotet6, v6doteto, erny6szerkezet epitese, i"/talakitdsa,
v. szellozo-, illetve klimaberendez6s, 5ru- 6s pdnzautomata, homlokzaton val6

elhelyez6se,
b. az epilet homlokzat6nak megv6ltoztatisa b6rhol, ahol osszess6g6ben az I m2 -t meghaladja

a cdgdr, tizletfelirat feliilete,
c. minden rekl6m, rekliimhordoz6 elhelyezese eset6n,
d. on5ll6 rekl6mtart6 6pitm6ny vagy on6ll6 iizletfelirat 6pit6se, megl6vo bovit6se vagy

megviitoztat5sakor.
e. kozteriilet hatirin 6116 kerit6s 6s azzal egybe6pitett 6pitm6nyek 6pft6se, St6pitdsekor,
f. cdgdr, iizletfelirat elhelyez6s6vel j6r6 StalakitSsa eset6n, amennyiben annak feliilete

osszessdg6ben meghaladj a az I m2-t.
53. $ A jelen rendelet eloirSsai szerint teleptil6sk6pi bejelent6si elj6r6st kell lefolytatni megl6vo

6pitm6nyek rendeltet6s6nek m6dosftSsa eset6n, amennyiben az [j rendeltet6s szerinti
tertilethaszniilat

a. a kor6bbi rendeltet6shez k6pest a jogszabSlyi el6irSsoknak megfeleloen tobblet-
parkol6helyek 6s/vagy rakod6hely kialakitSs5t teszi sztiks6gess6,

b. 6rinti a kozteriilet kialakit5s5t, illetve a koztertileten l6vo berendez6seket vagy nov6nyzetet,
valamint ha jelentos m6rt6kben 6rinti a kapcsol6d6 koztertileten a kozirti vagy gyalogos,
illetve ker6kpSros forgalmat.

18. B) Telepiil6sk6pi bejelent6s eljirdsi szabilyai

54. $ (l) A teleptil6sk6pi bejelent6si elj6rrls a k6relmezo iital a polg6rmesterhez irSsban, 1 p6ld6nyban
benyrijtott bej elent6sre indul.
(2) A bejelent6shez a bejelent6s tirgyifiol fi.igg6en az ali$bi munkar6szeket kell melldkelni:

a. a bejelento nev6t,



b. a bejelento lakcimdt, szervezet eset6n sz6khely6t,
c. a folyatni kiv6nt 6pit6si tev6kenys6g, rekl6m, illetve rekl6mhordozo elhelyez6se vagy

rendeltet6sviitoztatts megjelol6sdt, rekl6mhordoz6 elhelyez6s6nek, illetve rogzit6s6nek
miiszaki megold5s6t

d. a tervezelt 6pit6si tev6kenys6g, rekl6mok, rekl6mhordozok vagy rendeltetdsviitoztatis
hely6t, a telek helyrajzi szirmit^

e. az epitesi tev6kenysdg elv6gz6se, a rendeltet6sv5ltoz5s megval6sitrisa vagy a rekl6mok,
rekl6mhordo zok elhely ez6s6nek tervezett idotartam6t

f. az epitmenyre helyezendo rekl6mhordoz6 eset6n 
''az 

erintett feltilet egeszet irrlrbzolo
homlokzatot,

g. lStvSnytervetvagy fot6montilzst,
h. fot6dokument6ci6t.

S (l) A polgSrmester atervezett tev6kenysdget - kikrjt6ssel vagy an6lktil - tudomdsul veszi 6s a

bejelentot errol a tdnyrol hat6s6gi hatirozat megkiild6s6vel 6rtesiti, ha a
a. bejelent6s megfelel a teleptil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrSlt telepiil6sfejleszt6si

strat6gi6r6l 6s teleptil6srendez6si eszkozokrol, valamint egyes teleptil6srendez6si saj6tos
jogint6zm6nyekrol sz6l6 korm. rendeletben, a telepiil6sk6p v6delm6rol sz6l6 torv6nyben, a
telepiil6sk6p v6delm6rol sz6l6 torv6ny rekl6mok kt>zzetltelevel kapcsolatos
rendelkezdseinek v6grehajt6s6r6l sz616 korm. rendeletben eloirt kcivetelmdnyeknek,

b. a tervezett tev6kenys6g illeszkedik a teleptil6sk6pbe 6s megfelel a telepiil6sk6pi
kovetelm6nyeknek,

(2) A polgitrmester megtiltja a bejelenteff tev6kenys6g megkezd6s6t 6s - a megtilt5s indokainak
ismertetdse mellett - figyelmezteti a bejelentot a tev6kenys6g bejelent6s ndlktili elkezdds6nek 6s

folyat5sfnak jogkdvetkezmdnyeire, ha a bejelent6s nem tesz eleget az (l) bekezd6sben
foglaltaknak.
(3) A telepiil6sk6pi bejelent6s tudom6sul vdtel6t tarlalmaz6 hat6sSgi hatdrozatot, illetve a
tudom6sulvdtel megtagad6s6t tartalmaz6 hatarozatot, tov6bb6 I pld zilrad6kkal ell6tott tervet a
polg6rmester a bejelent6s meg6rkez6s6tdl sz5mitott 15 napon beli.il hozza meg 6s adja ki.
(4) A hatrlrozathat6,lya a tevdkenysdg megkezd6s6re vonatkozoan 3 6v.

19. Teleptil6sk6pi ktitelez6si eljrlr6s
55. $ (l ) A polg6rmester teleptil6sk6pi kotelez6si elj6ri{st folytathat le:

a. teleptil6sk6pi szempontok 6rv6nyesitdse 6rdek6ben, amennyiben az ingatlan tulajdonosa az
6pit6si tev6kenys6gek eset6ben a rendeletben foglalt teleptil6sk6pi kovetelmdnyeket
megs6rtette,

b. amennyiben az ingatlan tulajdonosa a bejelent6si elj6r6s hatilya al6 tartozo tev6kenys6g
esetdben telepiil6sk6pi bejelent6si elj 6r6s lefo lytat5s6t elmulasztotta,

c. amennyiben a bejelent6 a telepiil6sk6pi bejelent6si eljSr6s sorSn hozott dontdsben
foglaltakat megszegte.

(2) Az (1) bekezd6s a)-c) pontok elk6vetoje els6 alkalommal tort6n6 elkovet6s eset6n,
figyelmeztet6sben r6szestil a jogs6rtS 6llapot megsztintetdsdre ds az az 6rintett 6pitm6ny,
6pitm6nyrdszfeltjithsilra, ifialakitirsSra, elbontilsSra val6 kdtelez6s mellett, hat6rid6 megielol6s6vel.
(3) Amennyiben a (2)bekezddsben meghatirozolt kcjtelez6sben foglalt hat6rido eredm6nyteleniil
telt el, a kotelezettel szemben 10.000 Ft-t6l 1.000.000 Ft-ig terjedo kozigazgatitsi birs6g szabhat6
ki, a jogs6rtd 6llapot megsziintetds6re 6s az az lrintett 6pitmdny, 6pitm6nyrdsz felfijitas6ra,
atalakitflsilra elbont6s6ra val6 ism6telt krjtelez6s mellett, [j hat6rid6 megjekil6s6vel. A bfrs6g tobb
alkalommal kiszabhat6.
(4) Amennyiben a (3) bekezd6sben meghatSrozott ism6telt kotelez6sben foglalt hat5rido
eredm6nytelentil telt el,6s az tigyfel a polgi{rmester vdgleges d<int6s6ben foglalt k6telez6snek nem
tett eleget, az v6grehajthat6.

VI. FEJEZET
ZAF(O RENDELKEZNSTX

20. Hat6lybal6p6s



56. $ Ez a rendelet 201'7 . december . . . .. . .. napj5n l6p hatrllyba

21. Hatilyon kiviil helyez6 rendelkez6sek

57 $ E rendelet hat5lybal6p6s6vel a telepiildsk6p v6delmdrol szolo2016.6vi LXXIV. torv6ny 14.$

(l) bekezd6sdben foglaltak 6rtelm6ben a Gar6b Kozs6g szabiiyozitsi Terv6nek j6v6hagyris5r6l,
valamint Helyi Epitdsi Szab6lyzatr6l sz6l6 512006.(1Y.3) sz. onkorminyzati rendeletben
szerepl6 telepiil6sk6pi kovetelmdnyeket, telepiil6sk6pi onkorm6nyzati tilmogat5st ds osztonzo
rendszert, valamint az onkorm6nyzat telepiil6sk6p-6rvdnyesit6si eszkoztjket szabiiyozo
rendelkez6seket a torv6ny erejdn6l fogva nem lehet alkalmazni.

Gar6b, 2017 . december .......

Kov6cs Zolt6n sk.
polg6rmester

dr. Turza Csaba J6zsef
jegyzo
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TERMESZE,-",,^hi',fr"JTy,"J,i"#3il.s1;;*,T#,Hl#fi;i.i?;,I::o" 
r,rsrA",a

Fdsitris ra, ntiv6nytelepit.sre j avasolt 6shonos ntiv6nyek j e gy zbke

Lombos fafaiok

\-

\-

tudomdnyos (latin) elnevez6s magyar elnevez6s
Acer campestre

mezei juhar

Acer platanoides
korai juhar

pseudoplatanusAcer
juhar, jivorfahegyi

Acer tataricum
feketegyiiriitatdr juhar, juhar

glutinosa (allerg6n)Alnus
en;,ves 6ger, mezgis 6ger, berekfa

Alnus incana
hamvas 6ger

pendula (allerg6n)Betula
kcizrinsdges nyir, bibircses nyir

Betula pubescens
nyfr, pelyhes nyirSZOTOS

Carpinus betulus kdzdns6ges Weftyilrr
avium (Prunus avium)Cerasus vadcseresznye, mad6rcseresznye

mahaleb (Prunus mahaleb)Cerasus sarjmeggy, tdrrik meggy

Fagus sylvatica kdzcinsdges btikk

Fraxinus angustifolia ssp. pannonica magyar k6ris

Fraxinus excelsior magas k6ris

Fraxinus ornus virSgos kdris, mannak6ris

Juglans regia k<izdns6ges di6

Malus sylveshis vadalma

Padus avium zelnicemeggy, mSjusfa

feh6r ny6r, eziist ny6rPopulus alba x

sziirke ny6rPopulus canescens *

fekete ny6r, topolyafa, csomoros ny5rPopulus nigra *

rezg6 nyhrPopulus tremula

vadkcirte, vackorPyrus pyraster

csertdlgy, cserfa
Quercus cerris

kocs6nytalan t6lgY
Quercus petraea (Q. sessiliflora)

molyhos t6lgy
Quercus pubescens



kocsSnYos tolgY, mocs5rtolgY
Quercus robur (Q pedunculata)

f"he, fir, ezist fiz
Salix alba (allerg6n)

tor6kenY ftiz, csorege fiz
Salix fragilis

lisztes berkenYe
Sorbus aria

mad6rberkenYe
Sorbus aucuParia

h6zi berkenYe, fojt6ska
Sorbus domestica

bark6ca berkenYe, bark6cafa
Sorbus torminalis

kislevehi h6rs
Tilia cordata (T parviflora)

nagylevelti h6rs
Tilia platYPhYllos (T. grandifolia)

hegyi szil
Ulmus glabra montana, U. scabra)(u.

v6nic szil,lobog6s szil, v6nicfa
Ulmus laevis

simalevelti mezei szilmezei szll,(Ulmus camPestris)Ulmus minor

Tiilevelii fai ok (fenY6k)

Lombos cseri6k

1

a

magyar elnevezr6studominyos (latin) n6v

kozons6ges bor6ka, gyalogfeny6
Juniperus communls

tudominyos (latin) n6v magyar elnevez6s

Colutea arborescens pukkan6 dudafi.irt

Cornus mas htsos som

Cornus sanguinea veresgyiini som

Crataegus laevigata (C. oxyacantha) k6tbib6s galagonya

Crataegus monog)ma egybib6s galagonya

Euonymus europaeus csikos kecsker6g6

Euonymus verucosus bibircses kecsker6g6

Frangula alnus (Rhamnus frangula) kutyabenge

Hippophae rhamnoides homoktovis

Lonicera xylosteum iikdrke lonc, tikorke

Prunus spinosa kokdny

Rhamnus catharticus varjfit<ivis (benge)

Ribes uva-crispa



Rosa canina
gyepiir6zsa

Salix caprea
kecskeftiz

Salix cinerea
rekettyefiiz,hamvas fiiz

Sal lx purpurea
csigolyafriz

Salix viminalis
kosrirk<it6 fiiz

Sambucus nigra
fekete bodi

Sambucus racemosa**
fiirtds bodzt

Spirea salicifolia
gycingyvesszofizlevelii

Staphy lea pinnata
mogyor6s holyagfa

Viburnum Tantana
ostorm6nfa

Viburnum opulus
kSnyabangita

U

* nem,,sz6sz6s,l
** 500 m felettja

him egyedek telepit6se javasolt csak
vasolhat6 a telepitdse

**iff#rlT#,:lelepit6se kizhtolagkiilteriileten, belteriilett6l ds be6prt6s re szlnueriiretr6l nagy

Keriilend6, inv6zi6s ntiv6nyfajok
Az adventiv fajok beteteped6s6t minden 6ron meg kert akadrilyozni!
Az adventiv fajok ellen6rizhetetlen m6rt6kii szaporod6sukkal a nhvenyzet<isszet6tel6ben, a telepiil6si6s term6szetes zdldfeltiletekben 6ri5si kSrokat oktznak, i"r:".rt"ae.iik meg nem rillithat6. Ide sorolhat6pl' abilvdnyfa (Ailanthus altissima), gyalogakSc l,lmorpha juti"orol, ui6" lRobiria pseudo-acacia),aranyvessz6 (solidago canadensis, ^s. sisa"La)i eziistfa (Elaeagnus angustifolia),selyemk6r6 (Asclepias syriaca).

Az invdzi6s ntiv6nyek listrda

I14312014. EU rendelet

az idegenhonos invizi6s fajok betelepit6s6nek vagy behurcol6srlnak 6s terjed6s6nek
megel6z6s6r6l 6s kezel6s6r6l

A rendelet alapjin a tagorszigok k6pvisel6ib6l 6116 inv6zi6s fajok elleni v6delem6rt felel6s bizotrs5g
elfogadta azt a n6v5ny- 6s 5llatfajlistrit, mely azlJni6 sz6mdra ves z6lyt jelento invr{zi6s idegenhonol
fajok jegyz6k6t alkotja. A listrln szerepl6 fajok egyedeire vonatkoz6 szigort szab6lyok szerint tilos az
eg6sz EU teriilet6n forgalomba hozni 6s a term6szetbe kibocs6tani ak6r egyetlen p6ldSnyt is, de a
behozatalra, tarlilsra, teny6szt6sre, szaporit6sra, sziilitirsra, kereskedelemre 6s felhasznilisra is
hasonl6an szigoni szab6lyok vonatkoznak.

A list6ban szerepl6 ndv6nyfajok:

Magyar n6v Tudominyos n6v

Borfa, tengerparti sepnicserj e Baccharis halimifolia

Kal iforniai tiind6rhin6r Cabomba caroliniana

Yizijilcint Eichhornia crassipes

Perzsa medvetalp Heracleum persicum

Sosnowsky-medvetalp Heracleum sosnowskyi



ranunculoidesHydrocotYle
Hdvizi gbzl6

LagarosiPhon maJor
Fodros 6tokhin6r

Ludwigia grandiflora
NaglvirSgir t6alma

Ludwigia PePloides
S6rgavirSgir t6alma

Lysichiton amerlcanus
SSrga l6PbuzogilnY

aquaticumMyrioPhYllum
Kozons6ges stillohin6r

Parthenium hysteroPhorus
Keserti hamistirom

Persicaria Perfoliata
brd6gfarok keseriifti

Pueraria montana var lobata
Kudzu nYilgYtik6r

TudominYos n6v
Magyar n6v

Asclepias sYriaca
Ktiztins6ges selyemk6r6

Elodea nuttallii
V 6konylevehi 6tokhin 6r

Impatiens glandulifera
Bibor neb5ncsvirSg

MyriophYllum heterophYllum
Felem6slevelii silll6hin6r

Heracl eum mante gazztanum
KaukSzusi medvetalP

Gunnera tinctoria
6ri6srebarbara

Pennisetum setaceumTollborzfii
Alternanthera Philoxeroides

Microstegium vimineum

V6rhat6an 2017-benaz utaUUl fajokkal fog b6viilni a lista:

1



a NATURA 2 000 gyeptertiletek fenntartfs{nak ftild has znillatisza b6lyair6lA kormrinyrendelet mell6klete meghathrozza azoknak a fajoknak a list6j6t, melyek inv6zi6s dsterm6hely-idegen nciv6nyfajoknat tlkintneto,\, lw a, s. g fiiaarraes drterm6ben a Natura 2000gyepteriileteken ezek megteiepeddsdt ds terjederei."g t" liuiiiaryorni, rilromdnyuk visszaszor itixdrorgondoskodni kell mechanik" uea"t"rJ.r"i uugy ,p""i6ris nrivdnyv6d<iszer-kijuttatrissar.
Az 6r intett n <ivdnyfaj ok :

l. FSsszilrri invrizi6s 6s termohely_idegen n<iv6nyfajok:

2.Lilgyszirri inv6zi6s n<iv6nyfaj ok:

4312010. (IV.23.) FVM rendetet

a ntiv6nyv6delmi tev6kenys6gr6l

A rendelet 2. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a ftjldhasznSl6 6s a termel6 kdteles v6dekezni az alilbbi
ndv6nyek ellen: parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), keseni csucsor (Solanum dulcamara), selyemk6r6
(Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.).

U

Magyar n6v Tudomfnyos n6v
akic

Robinia pseudo-acacia
amerikaik6ris Fraxinus americana
bilvdnyfa Ailanthus altissima
keskenyleve I fi ezi.i stfa Elaeagnus angustifolia
fekete feny<i Pinus nigra
erdei feny6 Pinus silvestris
gyalogak6c Amorpha fruticosa
k6seimeggy Prunus serotina

zdld juhar Acer negundo

Magyar n6v

alkdrmris Phyolacca americana
fajok spp.

kanadai aranlvessz6 canadensis

Solidago gigantea

Ambrosia artemisifolia
selyemk6r6 Asc syriaca

stint<ik Echinocystis lobata

magas aranyvessz6

parlagfri
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Garitr Ktizs6s Onkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
I 0/2017. (XI.2 1.)tinkorminvzati rendelete

a telepiil6sk6p v6delm6r6l

Gar6b Kozs6g OnkormSnyzathnak K6pviselo-testiilete a teleptil6skdp v6delm6rol sz6l6 2016. evi
LXXIV. torvdny 12. $ (2) bekezd6s6ben kapott felhatalmaziis alapjiln, az Alaptorveny 32. cikk (l)
bekezd6s a) pontj6ban, a Magyarorszrig helyi onkorm6nyzatair6l szolo 2011. 6vi CLXXXIX. torv6ny
13. $ (l) bekezd6s 1. pontjSban,6s az 6pftett kornyezet alakit5s6r6l 6s v6delm6rol sz6l6 1997. evi
LXXVIII. torv6ny 5i.$ (2)-(3) bekezd6s6ben meghat6rozott feladatkor6ben elj6rva a kovetkezoket
rendeli el:

I. FEJEZET
Alrar,ANos RENDELKEZESEK

1. A rendelet c6lja

$ A rendelet c6lja Gar6b kozsdg sajStos telepiil6sk6p6nek v6delme 6s alakit6sa, az 6pit6szeti ds

egy6b zoldfeltileti oroks6g6nek v6delme, a telepiil6sk6p-v6delem elemeinek, a teleptil6sk6pi
kovetelmdnyek, valamint a teleptil6skdp-6rv6nyesit6si eszk<iz<jk meghathroz6s5val.

2. A helyi v6delem c6lja
2. $ (1) A helyi v6delem cdlja a telepiil6s telepiil6sk6pe 6s t<irt6nelme szempontj6b6l meghatirroz6

6pit6szeti oroks6g kiemelkedo 6rt6kri elemeinek vddelme, a jellegzetes karakter6nek a jovo
nemzed6kek szbmhra tort6nS meg6viisa.
(2) A helyi v6delem alatt 5ll5 6pit6szeti ririiks6g a nemzeti k<izos kultur6lis kincs rdsze, ezdrt
fenntart6sa, v6delm6vel osszhangban l6vo hasznfllata 6s bemutat6sa koz6rdek.
(3) Tilos a helyi v6dett 6pit6szeti orriksdg elemeinek vesz6lyeztet6se, megrong6l6sa,
megsemmisit6se.

3. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatfroz6 teriiletek meg6llapitisinak c6lja
3. $ A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatfiroz6 teriiletek lehat6rolSs6nak cdlja az egys6ges karakterii

tertiletekre vonatkoz6 egyes teleptildsk6pi k<ivetelm6nyek teriileti hatiiybnak megSllapit6sa a
teleptil6sk6p megorz6se, vagy j avit6sa c6lj 5b61.

4. A rendelet teriileti hatilya
4. $ A rendelet hat5lya Gar6b kozs6g kozigazgatisi tertilet6re terjed ki.

II. F'EJEZET
HBLYI VEDELEM

5. A helyi v6delem feladata
5. $ A helyi v6delem e rendelettel ell6tand6 feladata a vddelmet ig6nyl6 6pit6szeti 6niks6g:

a. meghatdroz6sa, dokumentLl6sa,
b. vddett6 nyilvSnitSsa, nyilvrintartiisa,
c. megorzdse, megoriaet6se 6s

d. a lakoss6ggal tort6n6 megismertet6se.
A helyi v6delem feladata tov6bb6 a v6delem alatt rill6 6pft6szeti oroks6g k5rosod6s6nak
megel6z6se, illetve a k6rosodSs csokkent6sdnek vagy megsziintetds6nek el6segitdse.

6. V6dett6 nyilv6nitis, v6detts6g megsziintet6s6nek szabflyai
6. $ ( I ) A helyi v6delem al6helyez6s! illetve annak megsziintetdsdt b6rki (termdszetes 6s jogi szem6ly

egy ardnt) ir6sban kezdem6nye zheti Garitb Kozs6g K6pviselotesttilet6n6l.
(2) A kezdem 6nyez6snek tartalmaznia ke I I :

a. a kezdem6nyezd megnevezeset;
b. a v6dendo 6rt6k megnevezdsdt, sziiksdg eset6n kortilhat6rol6srit;
c. a pontos hely megjel6l6s6t (utca,hizszbm,helyrajzi szilm, dptilet, ill. telekr6sz);



d. a v6dendo 6rt6k rovid dokumentril6s6t;
e. a kezdem6nyezds indokoLisSt.

(3) Kezdemdnyez6snek minosiilnek telepiil6srendez6si tervek, helyi 6pitett 6rt6kek v6delm6re
vonatkoz6 javaslatai is.

@) A kezdem6nyez6sben 6rintett 6pitm6nyekrol, v61t oroks6grol - amennyiben nem all
rendelkezdsre - drtdkvizsg6lati dokument6ci6t kel I k6szittetn i.
(5) A Kdpviselo-testtilet az ertekvizsg6lati dokumentiici6 alapj6n telepiil6sk6pi rendelettel dont a

v6dett6 val6 nyilvSnitiisr6l, vagy v6detts6g torl6s6rol, amely dont6s megalapozisfra szakertot I
szakdrtoket vonhat be. A kezdem6nyez6sek k6pviselotestiileti dont6sre tortdn6 elok6szit6s6r5l a
jegyzo, el6terjeszt6s6r6l a polg6rmester gondoskodik. A testiileti dont6sre a legalSbb 30 napos
elok6szft6 elj6r6st koveto 60 napon beliil keriil sor.
(6) A helyi v6delem al6 helyezesrol, illetve annak megsztintet6s6r6l a jegyzonek 30 napon beliil
6rtesftenie kell:

a. kezdemenyezot
b. az ingatlan vagy term6s zeti ertek tulaj donosSt, haszniiojit, kezelljdt,
c. teriileti v6delem eset6n az lrintett kozmiivek iizemeltetoit.

(7) A v6detts6g megsztintet6s6re akkor keriilhet sor, ha
a. a v6dett6 nyilv6nitott helyi 6rt6k megsemmisiil,
b. a v6dett teriilet, illetve ertek, a v6delem alapjit kepezo 6rt6keit helyre6llithatatlanul

elveszitette,
c. a v6delem tirgya a v6delemmel osszefiiggo szakmai ism6rveknek m6r nem felel meg,
d. a v6dett 6rt6k magasabb (miieml6ki) v6detts6get kap.

7. Nyilvfntartisi szabilyok
7. $ A helyi v6dett 6rt6kekr6l a kozs6g jegyzoj6nek nyilvfintartbst kell vezetnie. A nyilv6ntart6s

nyi lv6n o s, abba b6rki betekinthet. A nyilv6ntart 5s tartalmazza le galSbb :

a) a v6dett 6r16k megnevezdsdt, v6delmi nyilvintartitsi szilmilt 6s azonosit6 adatait,
b) a v6delem tipus5t,
c) a v6dett 6rt6k helymeghatfirozisSnak adatait, tertileti vddelem eset6n a v6dett teriilet lehat6rolils6t,
6s

d) a v6delem rovid indokol6s5t.
8. $ A v6delem al6 helyez6s vary a v6detts6g megsziintet6s6nek t6ny6t az cinkorminyzat jegyzoje

ingatlantigyi hat6sSgn6l kezdem6nyezi a v6delemjogijellegk6nt val6 feljegyz6s6t vagy torl6s6t.
9. $ A helyi egyedi v6delem alatt 6116 6piileten, 6pitm6nyen a helyi vddetts6g t6nye felttintethet6.

8. Teriileti v6delem

10. $ Ktikin helyi tertileti v6delem adhat6 a teleptil6sen beltili egyes tertileti egys6geknek, tombriknek.
A v6delem ebben az esetben a meghat6rozott teriiletek megorzds6re, 6rt6k6v6 fenntart6sdra es

fej leszt6s6re ir6nyul.
I 1. $ Helyi teriileti v6delem alatt iilo teri.iletek jelenleg nincsenek a kozs6gben, jovobeni kijelol6stik

eset6n a jelen paragrafus m6dosit5sa 6s a kijelolt tertiletek t6rk6pi lehat6rolSs6nak bemutat5sa
sziiks6ges.

9. Egyedi v6delem

12. $ Az egyedi v6delem a teleptil6s jellegzetes, 6rt6kes, illetve hagyomSnyt orzo lpiteszeti arculatht,
teleptil6skarakterdt meghatitroz6 elemeire terjed ki. A helyi egyedi v6delem alatt 6llo elemeket a

rendelet 1. mell6klet tartalmazza

10. Az egyedi v6delemhez kapcsol6d6 tulajdonosi ktitelezetts6gek

1 3. $ A rendelet mell6klet6ben szerepl6, helyi egyedi v6delem alatt 6116 6pitett kornyezeti oroks6get a
tulajdonos, vagyonkezeloje kdteles j6karban tartani, illlapotht telepi.il6skdphez ill6 m6lt6 m6don
meg6vni, ahasznillat nem vesz6lyeztetheti az adott rir6ks6g fennmarad5sSt.



14. $ A helyi egyedi vddelem alatt 5116 elemet nem vesz6lyeztetheti, telepiildsk6pi vagy miiszaki
szempontb6l k6rosan nem befoly6solhatja azadott<iroks6gen vagy kozvetlen kornyezetdben vegzett
6pit6si tev6kenys6g, teriilethaszn6lat.

III. FEJEZET
A TBLEPTJLESKEPI SZEMPONTBOL MEGHATAROZO TERULETEK

I 1. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghatiroz6 teriiletek megrlllapitrisa

15. $ Gar6b telepiil6s teljes kozigazgatisi tertilete telepiil6sk6pi szempontb6l meghatSroz6, amely a
kovetkezo tertiletekre tagol6d ik:

a. Ofalu
b. Hagyomrinyos telepi.il6sr6sz
c. Udiil6teri.ilet
d. Termdszeti teriilet
e. Egy6b teriilet

16. $ A l5. $-ban definirllt teleptil6sk6pi szempontb6ljellegzetes, 6rt6kes, hagyomr{ny,t orzo lpiteszeti
arculatot, telepi.ildskaraktert, trljk6pet hordoz6 telepiil6si egys6gek, teleptil6sr6szek lehat6roli.sifi az
I . mell6klet tartalmazza.

IV. FEJEZET
A TELEPULESKEPI KoVETELVTNNYNT

12. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletekre vonatkoz6 teriileti 6pit6szeti
ktivetelm6nyek

17. $ A teleptildskdp vddelme 6rdek6ben az ingatlanok 6s az 6piiletek kialakit5sa, fejleszt6se 6s

hasznblata sorSn a kialakult t6jkarakterhez kell illeszkedni 6s a teriiletre jellemzo 6pit6szeti

me go ld5sok alkalmazflsitra ke I I torekedn i.

18. S A teleptil6si zoldteriiletek (kozparkok, utcaf5'sit5sok) kialakitdsa, fehijitiisa eset6n kozteriilet

alakit5si terv k6szit6se kotelezo.

13. A telepiil6sk6pi szempontb6l meghat6roz6 teriiletekre vonatkoz6 egyedi 6pit6szeti
ktivetelm6nyek

19. $ A telepiil6sk6p v6delme 6rdek6ben az 6piileteket kornyezethez illeszkedo m6don kell kialakitani'

A megl6vo 6ptilet fehijit6sa, bovit6se a helyi 6pit6szeti hagyom6nyoknak megfeleloen t<jrt6nhet.

20. $ A tervez6si tertletenaz6ptiletek r6szleges homlokzati felirjitSsa csak teljes utcai homlokzatonk6nt

megengedett.
21. $ A telkek be6pftetlen 6s burkolatlan rdszlt zoldfeli.iletk6nt kell kialakitani 6s fenntartani vagy

kertk6nt kell hasznositani.
22. S A telkek teriileteinek zoldfeltiletk6nt kialakitand6 6rt6kek egyszintes ndv6ny6llom6nyokra

vonatkoznak. Tobbszintes nov6ny6llom6ny telepit6se eset6n a z<ildfeliilet enn6l kisebb is lehet, de

kert6szeti szakv6lem6nnyel kell igazolni,hogy ezhltal a k6rnyezeti 6rt6ke nem lesz kisebb.

23. $ A szabiiyoz1si terven 6s a keresztszelv6nyeken jelolt utcaf6sit5sokat meg kell val6sitani 6s fenn

kell tartani. Az utak ment6n egyoldali fasort kell telepiteni.

24. $ Azrij kozutak zolds6vjaiba fasort kell telepiteni, a fasorok hely6t a kdzmrivek 6s az ritburkolat

tervez6sekor biztositani kell.
25. $ A telepitendo nov{nyfajok kiv6laszt6sakor a honos, a termohelyi adottsSgoknak megfelelo

novenyfajokat kell telepiteni. A teleptil6s tertilet6n a Biikki Nemzeti Parklgazgat6s6g 6ltal ajSnlott

honos-ndv6nyek telepiiendok (2. mell6klet). A tertileten agressziv pollentermo nov6nyeket (pl.

kanadai ny6rfa) iiltetnitilos' 
uaiito teri,et

26. $ Az6piileteket magas tetovel kell6piteni.

14. A helyi v6delemben r6szesiil6 teriiletekre 6s elemekre vonatkoz6 6pit6szeti

ktivetelm6nyek

\,



27. S A v6dett 6rt6kekre alkalmazni kell a jelen rendelet tovfbbi vonatkoz6, egy6b telepiil6sk6pi

kovetelm6nYeit.
2g. S A helyi v6dett 6piiletekn6l meg kell tartani az 6ptilet jelenlegi tomeg6t, homlokzatait, az utcafronti

homlokzaton meglelen6 2 db nyflilsitt a teto form5j6t, a torn6cot.

29. $Utcafronti nyil5sokra csak zsalug6ter tehet6'

:0. $ goviteni csak a hSts6kert irilnyibalehet, irgy hogy az igazodjon a megldvo dpiilethez'

3 1. g Csak term6szetes anyagok haizn5lhat6k (cilr6p, fa), mr.ianyag lamb6ria, tiikrok hasznSlata tilos'

32. I Kerit6s term6szetes an]agb6l k6sziiljon (fa, 6losov6ny), max. 1,5 m-es magass6ggal'

::. I fitos k6m6nyt kiilso falia vagy mell6 szerelve 6piteni. Az 6ptiletek homlokzat6n semmilyen

hirdeto berendez6s nem helyezheto el.

34. $ Frit6s korszeriisit6s eset6n parapet glzfites nem enged6lyezheto.

35. g (1) A helyi v6delem utatt terO 6pitm6nyeket erJdeti form5jukban meg kell orizni. Epiiletek

eset6ben azok be6pit6si m6dj6t, tomeg6t, tetoformSj6t, homlokzati kialakit6sSt meg kell orizni'

(2) A v6dett 6piiletek korszertisit6 set, 6talakiths6t, bovit6sdt a v6detts6g nem ziriaki, de az 6ptilet

j"ft"g" nem valtozh at, az ercdeti szerkezetet 6s belso 6rt6keket tiszteletben kell tartani'

(3) A v6dett 6ptileteket irgy lehet boviteni, hogy az eredeti 6ptilet tomegform6ja, homlokzati

kiulukit6ru, utcakepi szerklLete ne villtozzon, illewe a legkisebb k6rt szenvedje. A bovit6snek a

v6dett 6piilet formSj6val, szerkezet6vel osszhangban kell lennie. Bont6s vagy szerkezeti elem

cser6je ilot ureredeti Sllapotot dokumentSlni kell, 6s azt vissza kell Sllitani.

36. $ V6iett 6rt6k k6rosit5sa nem megengedett, azaz minden olyan beavatkozils, ami a v6dett 6rt6k

Lg"r, vagy r6szleges megsemmistildsZt, dpitdszeti karakter6nek r6szleges vagy teljes elonytelen

mi gv 6ltiztat6s 6t, iltalilnoi e sa6tikai, s zerkezeti 6rt6kc sokken 6 s6t ere dm eny ezi.

37. $ (D V6dett 6pitm6ny elbontani csak a v6delem megsztintet6s6t kovetoen lehet.

(z) nontas ebt aze[titet tulajdonos5nak kciteless ege az6piilet felm6r6si 6s fot6dokument6ci6j6nak

elk6szit6se 6s a bont5si enged6lyk6relemhez tort6n6 csatol6sa'

(3) Ha az epiteszeti 6rt6ket az epilet tomege lepezi, rigy a bont6s ut6n a hely6re azonos tomegri,

vagy ahhozer6sen hasonl6 p6rk6ny- 6s gerincmagassSgri, tetoidomf dptilet 6pitheto.

38. g ALon 6pit6si tev6kenys6g, amely a v6dett 6rtdk l6t6t, iilagffiveszdlyezteti, vagy k6rositSsStjelenti,

koz6rdeket s6rt.

15. Azegyes sajStos 6pitm6nyek, miitdrgyak, egy6b miiszaki berendez6sek elhelyez6se

39. 1) A k<jziizemi k<izmiivek, a term6kvezet6kek, az adatiltvitel-hil6zatok 6pitm6nyeit kdzteriileten,
vary akozmri-iizemeltet6 telk6n beltil kell elhelyezni. Ett6l csak 6rt6kv6delmi okb6l lehet elt6rni
(2) A kozmihill6zatok i{s ldtesitm6nyek ilgazati el6inisok szerinti bizonsrigi <ivezet6nek is

kd,ztertiletre kell esni, ett6l elt6r6 esetben szolgalmi jogi bejegyz6ssel kell a teriileti ig6nyt
biztosftani. A v6d6trivolsigon beltil mindennemii tev6kenys6g csak az illet6kes tizemeltet6
hozzhjfurulilsa eset6n enged6lyezhet6.

40. $ ( 1) Kdzmivezet6kek, j6rul6kos kozmiil6tesitm6nyek elhelyez6s6n6l a telepiil6sk6pi megjelen6sre,
a komyezetv6delmi es az esztetikai k<ivetelm6nyek betar['{s5ra is figyelemmel kell lenni.
(2) Teleptil6seszt6tikai 6s teriiletgazd6lkodr{si szempontb6l a kozizemi hiiozatokat 6s egy6b
vezet6keket terepszint alatt kell elhelyezni, kiv6ve azon ligvezet6keket, amelyek l6tesit6se

rendkiviil indokolt esetben, 6ltal6ban kivitelez6si munkSkkal risszefiigg6sben, ideiglenes jelleggel
meghatfirozott id6re megengedett. A szil6rd burkolattal rendelkez6 utak soron kovetkezo
rekonstrukci6ja, ill. a be6pit6sre sz'int tertilet burkolat n6lkiili utakkal felttrt tertiletr6szein a burkolt
rit kialakit6s6ig, valamint be6pit6sre nem sz6nt teriileteken a villamos energia ell6t5s, a tSvk<izl6si

vezet6k hdllzatainak ftildfeletti vezet6se fennmaradhat, de a kozvililgitSsi 6s a tSvkozl6si
szabadv ezet6ket kozos oszlopsoron kell vezetni.
(3) MezogazdasSgi dvezetekben a villamosen ergia-hil6zat kisfesziilts6 gn Q0 kV alatti) vezet6keit
a teleptil6sk6p v6delme 6rdek6ben a szerkezeti tervben jeldlt t6j- 6s teleptil6sk6p-v6delem
szempontj6b6l erzekeny teriileteken firldk5belk6nt kell vezetni. A nem jeldlt egy6b teriileteken a
vezet6kek l6gvezet6kk6nt is vezethet6k, amelyek tart6oszlopai f6b6l k6sziilhetnek.
(4) A k<iztertiletek terepszint alatti felhaszn5,lilsflnSl, iW a kozmtvezet6kek elhelyezdsdndl,
iltalakithsfin6l els6bbs6get kell biztositani a fasorok, k<izcdlfi nov6nyzetek elhelyezhetos6g6nek.
(5) A kivSltand6, feleslegess6 vrilt kdzmiivet fel kell bontani, vagy - amennyiben a bont6s a
krirnyezet arhnytalan rombol5s6val jfima- kitisztitr{st kovet6en le kell zfimi a felhagyott vezetdket.
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(6) G6zeloszt6 6s csatlakoz6 vezet6k csak foldalatti l6tesft6ssel vezetheto. Homlokzati -koztertiletrol l5tsz6 - ginvezetdk nem l6tesitheto.
41. $ A vddelmi rendeltet6sii erdo teriileten [rt, kozmti 6s tdvkozl6si nyomvonalas l6tesitm6ny,

trivkozl6si torony csak a term6szetv6delmi szakhat6s6g 6ltal meghat:irozott felt6telekkel
engeddlyezheto.

42. $ (l) Az utcai 6s a kozirtr6l l6that6 homlokzaton egy6b miiszaki berendez6sek 6s azok
szellozonyililsai nem helyezhetok el. A berendez6sek a telkek elokertjdben, udvar6n helyezhetok el,

v agy az 6pii I et al6rendeltebb homl okzat6ra szerelhetoek.
(2) Napkollektor legfeljebb 3,0 m magas kiszolgSl6 funkci6jri dptileten helyezheto el.

43. $ A r6l5t6si h6romszciget a csom6pontokban 6s ritcsatlakoz5sokn6l (kapubehajt6kn6l) biaosftani
kell. A szabadl6tSst g6tl6 l6tesitm6nyeket valamint az 1,20 m-n6l magasabbra ki6ll6 kozmri

miitrirgyakat elhelyezni, illetve enn6l magasabb nov6nyzetet iiltetni tilos.

44. g Kozszolg6lati t5v- 6s hirkozl6si antenniik csak 6pit6si enged6llyel, lak6dpiilettol legalibb 200 m

t6vols6gban helyezhetok el.

a5. $ Rekl6m-, 6s t6rvilSgft6ssalkfuprdztat6st, vakit6st, yagy 5rt6 f6nyhat5st okozni, egy6b ingatlan

hasznSlathtzavami,korl6tozninem szabad. A f6nyszennyezds elkeriil6s6re javasolt:

a. Amennyire csak lehet, el kell keriilni a hideg feh6r fdnyi vil6git6st, amely 500 nanom6tern6l

rovidebb hul l6mhosszris5gf f6nyt tartalmaz.

b. A vil6git6testek ernySz6se olyan legyen, hogy a f6nyt oda irSnyitsa, ahol arra sziiks6g van.

c. Az utc5k amennyire csak lehet egyenletes, 6s amennyire csak lehet, alacsony intenzit6sir

megvil6git6sa javasolt.

d. A ktiltdri vil6git6snak a t6nyleges haszniiat idejdhez val6 igazitisa.

16. Rekl{mhordoz6kra vonatkoz6 egyedi ktivetelm6nyek

46. $ $ (1) Epiileten maximum 2 m2 feldiletti reklam helyezhet6 el, az 6piiletben foly6 tev6kenys6ggel

osszefiiggoen..
(Z) C6;;r, cdgfelirat, c6gtibla 6ptileten, 6piiletr6szen, 6pitm6nyen csak Tlu\ homlokzat6hoz

(stilusShoz, anyaghaszn atZtenozl illeszkedoen , az tzlet homlokzatonk6nti feliilet6nek l|o/o-ifi meg

nem halad6 m6retben helyezheto el, kiv6ve

a.asarkitizletet,aholkozteriiletenk6ntldbhelyezhetoel,6s
b. azon izletet,'amely vend6gl6t6ipari terasval rendelkezik, ahol a nem rikit6 szinti

napellenz6n korlStlan sz6mir c6gfelirat helyezhet6 el'

(3) Az6pit6si 
"ne.Aefy 

6s bejelent6si Jga.ar alapj6n l6tes.itheto 6s csak oly m6don alakithat6k ki,

f,ogy urot tetepUiestepi megielen6s e, szinvil1ga illeszkedjen a kornyezethez'

(CffiA;;;;k "; 
uiott e!'ut"t, 6priletr6sz, ipit-eny runtcio;aval6sszefiigg6 reklSmberendez6s

l6tesitheto.
(5) Helyi v6detts6g alatt 5116 6ptilet kornyezet6ben ktiztertiletrol l6that6 hirdet6 berendezds csak a

ktirnyeiethez illeszkedo m6don helyezhet6 el'

47. $ Nem helyezhet6 el rekl6mhordoz6 koaeriileten, vagy koztertletrol l6that6 mag6nteriileten' ha:

a. az girtolja a kil6t5st,
b. teleptil6sk6pi, t6jk6pi kornyezetv6delmi szempontb6l elhelyezked6se kedvez6tlen vagy

k6ros lenne.

4g. $ A teleptil6s teriilet6n 6ri6splak5t csak ideiglenesen, 6pit6si teriilet lehat6rol6sSra, meghat5rozott

\.,

idSre helYezhet6 el.

49. $ Kdzpaikban on6ll6 reklSmhordoz6 nemhelyezheto el' 
.

50. $ V6dett term6szeti tertileteken, Natura 2600 tertileteken, okol6giai h l6zat magteriilet6n 6s

6kologiai folyosJ iertilet6n, egyed i ti:Z,tZi, ialkepvedelmi szempontb6l kiemelten kezelendo

teriileteken, t6rs6gi jelentos6gii t5jk6pvidel*it..tit.i.ten rekl5mhoidozo 6s rekl6m - a2016' evi

LXXN. tOrv6nyU?ri meghat{rozittk-iv6tellel - nem helyezhet6 el.

V. FEJEZET
TE LEPtiLr srup-rnvn-N-vn sirr sr E szKOzOK

17. Telepiit6sk6p-v6delmi tij6koztat6s 6s szakmai konzult6ci6



5l . $ (l ) K6relem eset6n a polgiirmester szakmai konzult6ci6t biztosft a telepiil6sk6pi
kovetelmdnyekrol. A konzult6ci6ra az 1 peldilnyban benyrijtott k6relem be6rkez6s6t6l sz6mftott 8
napon beltil sor kertil.
(2) A szakmai konzult6ci6t irrlsban kell k6relmezni, a k6relmezo lehet az ingatlantulajdonos, az
dpitteto, a tervezo. Lehetosdg szerint az lpitteto minden esetben vegyen rdszt a szakmai
konzultiici6n.
(3) A szakmai konzultiici6 lefolytathat6 ir6sban 6s szem6lyesen.

a. Ir6sban tort6no szakmai konzult6ci6 esetdn a polgiirmester az irisban rogzitett javaslatait 6s
nyilatkozatait a k6relem bedrkez6s6tol szrimitott 8 napon beli.il megkiildi k6relmezo rdszdre,
amelynek me I l6kl ete a benyrijtott tervdokument6c i6.

b. Szem6lyesen tort6no szakmai konzult6ci6 eset6n a polg6rmester emldkeztetoben rogziti
javaslatait 6s nyilatkozatait, melyet a konzultSci6 idopontjifiol szimitott 8 napon beliil
megkiild k6relmezo reszdre, amelynek melldklete a benyrijtott tervdokument6ci6.

(4) A k6relemnek tartalmaznia kell az epitteto vagy k6relmezb nevdt 6s cim6t, valamint a tervezeft 6s
v6lem6nyez6sre kdrt 6pit6si tev6kenys6g hely6t, az lrintetttelek helyraj zi szimbt.

18. Telepiil6sk6pi bejelent6si eljrir{s
18. A) Telepiil6sk6pi bejetent6si eljriris alkatmaz6si ktire

52. $ Teleptildsk6pi bejelent6si eljrir6st kell lefolyatni az epitestigyi ds 6pit6sfeltigyeleti hat6s6gi
elj6r6sokr6l 6s ellenorz6sekrol, valamint az epitdstgyi hat6s6gi szolghltatt.5r6l sz6l6 312/2012.
(xI.8.) Korm. rendelet 1. mell6klet6ben meghatilrozott 6pitdsi enged6ly n6lktil vegezhet6 6pit6si
tev6kenysdgek k<iziil

a. Helyi v6dett dptilet eset6ben
i. 6piilet fehijit6sa, italakitisa,helyrerlllit6sa, korszeriisit6se,
ii' 6ptilet homlokzat6nak megviltoztatfusa, idedrtve c6gdr, iizletfelirat elhelyezdse,

homlokzat ut6lagos hoszigeteldse, homlokzati nyil6siirr6 cser6je, homlokzatfeltilet
szinezdse, val am i nt a hom lokzat fe I ti I etk6pz6 s6n e k me gv illtonatiGa,iii. 6g6sterm6k-elvezetok6m6ny ldtesit6se,ritdpftdse,

iv' 6ptilet homlokzatrihoz illesztett elotetS, v6doteto, erny6szerke zet 6pit6se, 6talakit6sa,v' szellozS-, illetve klimaberendez6s, 6ru- 6s p6nzautomata, homlokzaton val6
elhelyezdse,

b' az epilet h9m^tgkzatrlnak megv6lt orta#tsab6rhol, ahol osszess6g6ben az I m2 -t meghaladja
a cdgdr, tizletfelirat feltilete,

c. minden rekl6m, rekl6mhordoz6 elhelyezese eset6n,d' onrill5 rekliimtart6 6pftm6ny vagy onrill6 tizletfelirat 6pit6se, megl6vd bovit6se vagymegviltoztat6sakor.
e' kozertilet hatirin 6l16 kerft6s 6s azzalegybedpftett 6pftm6nyek 6pit6se, dt6pit6sekor,f' cdgdr, iizletfelirat elhelyez6s6vel 16ri'iltalakit,isr'esetdn, amennyiben annak feliilete

- cisszessdg6ben meghaladja az I m2_t.
53' $ A jelen rendelet eloir6sai szirint telepiildskdpi bejelent6si eljrlr6st kell lefolyatni megldvo6pitm6nyek rendeltetds6nek m6dositrlsa esetd'n, imennyiben az tj rendeltet6s szerintiteriilethaszniilat

1

1

a' a kor6bbi rendeltet6shez kdpest a jogszabiiyi elofrdsoknak megfeleloen tobblet-
. parkol6helyek 6s/yleyrakod6hely kiala[iti's6tteszi szu[segesse,b' drinti a koztertilet kialakit6srit, illetve a koaeriileten l6vo beiendezdseket vagy ncivdnyzetet,valamint ha jelentos mdrtdkben drinti a kapcsol6d6 kriaertileten a kozoti vagy gyalogos,il letve kerdkpriros forgalmat.

18. B) Tetepiit6sk6pi bejelent6s eljirrisi szabrilyai

'- f"1,'r],f,j#fijilL"J#ejelentdsi 
elj6r5s a kdrelmez6 ittat aporg5rmeste rhez irtsban I p6rd6nyban

(2) A bejelenteshe,za bejelentds tLrwfttolfiiggoen az alibbimunkar6szeket kell mell6kelni:a. a bejelento nev6t,



b. a bejelento lakcfm6t, szervezet eset6n sz6khely6t,
c. a folytatni kivrint 6pit6si tev6kenys6g, rekl6m, illetve reklSmhordozo elhelyez6se vagy

rendeltet6sviitoztatbs megjelol6s6t, rekl6mhordoz6 elhelyez6s6nek, illetve rogzftds6nek
miiszaki megoldiis6t

d. a tervezett 6pit6si tev6kenysdg, rekl6mok, rekl6mhordoz6k vagy rendeltet6sviltoztatis
hely6t, a telek helyrajzi sz6mbt,

e. az epitesi tev6kenys6g elvdgzdse, a rendeltet6sv6ltoz6s megval6sftrisa vagy a rekl6mok,
rek I 6mhordo zok elhely ez6 s6n ek tervezett i dotartam 5t

f. az epitmenyre helyezendo reklimhordoz6 esetdn az erintell feliilet egeszet irrlrirzolo
homlokzatot,

g. liltv6nytervet vagy fot6mont6zst,
h. fot6dokument6ci6t.

$ (1) A polgrirmester a tervezeff. tev6kenys6get - kikot6ssel vagy an6lki.il - tudom6sul veszi 6s a
bejelentot errol a t6nyrol hat6s6gi hatbrozat megktildds6vel 6rtesiti, ha a

a. bejelentds megfelel a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrSlt telepiil6sfejleszt6si
stratdgi6r6l 6s teleptil6srendez6si eszkozokrol, valamint egyes telepiil6srendez6si saj5tos
jogint6zm6nyekrol sz6l6 korm. rendeletben, a telepiil6sk6p v6delm6rol sz6l6 torv6nyben, a
telepi.ildsk6p v6delm6rol sz6l6 torvdny rekl6mok kozzetetelevel kapcsolatos
rendelkez6seinek v6grehajtr{s6r6l sz6l6 korm. rendeletben eloirt kovetelm6nyeknek,

b. a tervezelt tev6kenysdg illeszkedik a telepiildsk6pbe 6s megfelel a teleptildsk6pi
krivetelm6nyeknek,

(2) A polgirrmester megtiltja a bejelentett tev6kenys6g megkezd6sdt 6s - a megtilt6s indokainak
ismertetdse mellett - figyelmezteti a bejelentot a tev6kenys6g bejelent6s n6lktili elkezd6s6nek 6s

folytat6s6nak jogktivetkezm6nyeire, ha a bejelent6s nem tesz eleget az (1) bekezd6sben
foglaltaknak.
(3) A telepiil6sk6pi bejelent6s tudomi{sul v6teldt tartalmaz6 hat6s6gi hatirozatot, illetve a
tudom6sulv6tel megtagadSs6t tartalmazo hatirozatot, tov6bb5 1 pld zhraddkkal ell6tott tervet a
polg6rmester a bejelentds meg6rkez6s6t6l szdmitott 15 napon belilhozza meg 6s adja ki.
(4) A hat6ro zat hat5'ly a a tev6kenys6g megkezd6s6re vonatk oz6an 3 6v.

19. Telepiil6sk6pi ktitelez6si elj6ris
55. S (l) A polgSrmester telepi.il6sk6pi kotelez6si elj6r6st folytathat le:

a. telepiil6sk6pi szempontok 6rv6nyesit6se 6rdek6ben, amennyiben az ingatlan tulajdonosa az
6pit6si tev6kenysdgek eset6ben a rendeletben foglalt teleptildsk6pi kovetelm6nyeket
megsdrtette,

b. amennyiben az ingatlan tulajdonosa a bejelent6si elj5r6s hatiiya al6 tartozo tev6kenys6g
eset6ben telepiil6sk6pi bej elent6s i elj 6r6s lefolytatis6t elmu lasztotta,

c. amennyiben a bejelento a telepiil6sk6pi bejelent6si eljr{r5s sor6n hozott ddnt6sben
foglaltakat megsze gte.

(2) Az (l) bekezd6s a)-c) pontok elkovetoje els6 alkalommal tortdno elkovet6s eset6n,
figyelmeztet6sben r6szesiil a jogs6rto 6llapot megsztntet6sdre 6s az az drintett 6pitm6ny,
6pitm6nyr6szfell jittsilra, ritalakft6siira, elbont6siira val6 kotelez6s mellett, hat6rido megjelol6s6vel.
(3) Amennyiben a (2)bekezddsben meghathrozott kotelez6sben foglalt hatarido eredm6nytelentl
telt el, a kotelezettel szemben 10.000 Ft-t6l 1.000.000 Ft-ig terjed6 kozigazgatitsi birsSg szabhat6
ki, a jogs6rto 6llapot megsztintet6s6re 6s az az lrintett 6pitm6ny, 6pitm6nyrdsz fehijitris6ra,
italakititsfira. elbont6s6ra va16 ism6telt kotelez6s mellett, [j hat6rido megjelol6s6vel. A birs6g tobb
alkalommal kiszabhat6.
(4) Amennyiben a (3) bekezd6sben meghat5rozott ism6telt kotelez6sben foglalt hat6rid6
eredm6nleleniil telt el, 6s az iigyfel a polg6rmester v6gleges dont6s6ben foglalt kotelez6snek nem
tett eleget, az v6grehajthat6.

\rI. F'EJEZET
ZAP(o RBNDELKEZESEK

20. Hatilybal6p6s



56. $ Ez a rendelet 2017. december 21. napj6n l6p hat6lyba

21. Hathlyon kiviil helyez6 rendelkez6sek

51. $ E rendelet hatSlybal6p6s6vel a telepiil6sk6p v6delm6rol szolo 2016. dvi LXXIV. torv6ny 14.$

( I ) bekezdds6ben foglaltak 6rtelm6ben a GarSb Kozs6g szabiiyozirsi Terv6nek j ovithagyishrol,
valamint Helyi Epft6si Szab6lyzatr6l sz6l6 512006.(1Y.3) sz. onkormhnyzati rendeletben
szereplo teleptil6sk6pi kovetelm6nyeket, telepiil6sk6pi onkorm6nyzati tilmogatSst 6s osztonzo
rendszert, valamint az onkorm6nyzat telepiil6sk6p-6rv6nyesftdsi eszkozoket szabiilyozo
rendelkez6seket a torv6ny erej6n6l fogva nem lehet alkalmazni.

Gardb, 2017. december 20.

Kov6cs Zoltin
polg5rmester

dr. Turza J6zsef
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l. mell6klet a 10/2017 (XII.21.)) tinkormrinyzati rendelethez
TnlnpUlpsKEpr szEMpoNTB6L MEGHATARoZO TERULETEK LEHAIAnoLAsAr,,{AK TERKEpI
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2' sz. mell6klet a r0/20r7 (xrr.2r.) tinkormfnyzati rendelethezTERt'tfsznr- ns TATvEDELMI szEMpoNTB6l uovrNvroinpirtsnE JAvASoLT FAJ.K r,rsrA.u
FdsftSsra, ntiv6nytelepit6sre javasolt dshonos ntiv6nyek je gyz*ke

Lombos fafaiok

\-

tudomSnyos (Iatin) elnevez6s magyar elnevez6s
Acer campestre

mezei juhar

Acer platanoides
korai juhar

Acer pseudoplatanus hegyi juhar, jSvorfa

Acer tataricum
, feketegyiirii juhartatrir juhar

Alnus glutinosa (allerg6n) enyves 6ger, m6,zgirs 6ger, berekfa

Alnus incana hamvas 6ger

Betula pendula (allerg6n) kozrins6ges nyir, bibircses nyir

Betula pubescens sz6nis nyir, pelyhes nyir

Carpinus betulus kdzdns6ges gyertyin

Cerasus avium (Prunus avium) vadcseresznye, madSrcseresznye

Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb) sarjmeggy, t<irrik meggy

Fagus sylvatica kozdns6ges btikk

Fraxinus angustifolia ssp. pannonica magyar k6ris

Fraxinus excelsior magas k6ris

Fraxinus ornus vir6gos k6ris, mannak6ris

ktizons6ges di6

Malus sylvestris vadalma

Padus avium zelnicemeggy, m6jusfa

Populus alba * feh6r ny6r, eztist ny6r

Populus canescens * sztirke ny6r

Populus nigra * fekete ny6r, topolyafa, csomoros nydr

Populus tremula rezgo nyir

Pyrus pyraster vadkorte, vackor

Quercus cerris csertcilgy, cserfa

Quercus petraea (Q. sessiliflora) kocsSnl,talan t6lgy

Quercus pubescens molyhos tolgy

Juglans regia



kocsSnyos tolgY, mocs6rtolgY
Quercus robur (Q pedunculata)

feh6r ftiz, eztist ftiz
Salix alba (allerg6n)

tor6keny ftiz, csorege fld,z
Salix fragilis

lisztes berkenYe
Sorbus aria

mad6rberkenYe
Sorbus aucuParia

hSzi berkenYe, fojt6ska
Sorbus domestica

bark6ca berkenYe, bark6cafa
Sorbus torminalis

kislevelti h6rs
Tilia cordata (T. Parviflora )

nagylevehi h6rs
Tilia platyphYllos (T grandifolia)

hegyi szilUlmus glabra (U. montana, U scabra)

v6nic szil, lobog6s szil, v6nicfa
Ulmus laevis

mezei szil, simalevelii mezei szil
Ulmus minor (Ulmus camPestris )

T ii I evelu faig kl-fenv6k)

tudomfnyos (latin) n6v magyar elnevez6s

Juniperus communis kdzrins6ges bor6ka, gyalogfenYo

Lombos cseri6k

tudomSnyos (latin) n6v magyar elnevez6s

Colutea arborescens pukkan6 dudafiirt

Cornus mas h[sos som

Cornus sanguinea veresgytini som

Crataegus laevigata (C. oxyacantha) k6tbib6s galagonya

Crataegus monogyna egybibds galagonya

Euonymus europaeus csikos kecsker5g6

Euonymus verrucosus bibircses kecsker6g6

Frangula alnus (Rhamnus frangula) kutyabenge

Hippophae rhamnoides homoktovis

Lonicera xylosteum tikorke lonc, iikdrke

Prunus spinosa kok6ny

Rhamnus catharticus varjritovis (benge)

Ribes uva-crispa

.\

1



Rosa canina gyepii16zsa

Salix caprea kecskefiiz

Salix cinerea rekettyefiiz, hamvas fiiz

Salix purpurea csigolyafiiz

Salix viminalis kosrirkoto friz

Sambucus nigra fekete bodza

Sambucus racemosa*x flirtos bodza

Spirea salicifolia fiizlevelii gyongyvessz5

Staphylea pinnata mogyor6s h6lyagfa

Viburnum lantana ostorm6nfa

Viburnum opulus krinyabangita

* nem ,,sz{iszos", him egyedek telepit6se javasolt csak
** 500 m felettjavasolhat6 a telepft6se

Allerg6n nov6nyfajok telepft6se kizir6lag kiilteriileten, belteriilettol 6s be6pit6sre szhnt teriilettol nagy
trivolsrigra javasolhalo.

Keriilend6, invizi6s ntiv6nyfaj ok

Az adventiv fajok beteleped6s6t minden 6ron meg kell akadilyozni!

Az adventiv fajok ellenorizhetetlen m6rt6kri szaporod6sukkal a nov6nyzet osszet6tel6ben, a teleptil6si
6s term6szetes z<ildfeliiletekben 6ri6si k6rokat okoznak, terjeszked6siik meg nem rillithat6. Ide sorolhat6
pl. a bSlvSnyfa (Ailanthus altissima), gyalogak6c (Amorpha fruticosa), akhc (Robinia pseudo-acacia),
aranyvesszo (Solidago canadensis, S. gigantea), eztistfa (Elaeagnus angustifolia),
selyemk6r6 (Asclepias syriaca).

Az invizi6s ntiv6nyek list{ja

l14312014. EU rendelet

az idegenhonos invdzi6s fajok betelepit6s6nek vagy behurcolisrlnak 6s terjed6s6nek
megel6z6s6r6l 6s kezel6s6r6l

A rendelet alapj6n atagorszitgok k6pviseloibol 6116 inv6zi6s fajok elleni v6delem6rt felelos bizotts5g

elfogadta azt a ndvdny- 6s Sllatfajlist6t, mely azlJni6 szimbra veszdlyt jelento inv6zi6s idegenhonos

fajokjegyzdk6t alkotja. A list6n szerepl6 fajok egyedeire vonatkoz6 szigorit szab6lyok szerint tilos az

eg6sz EU tertilet6n forgalomba hozni 6s a term6szetbe kibocs6tani ak6r egyetlen p6ld6nyt is, de a

behozatalra, tarthsra, teny6szt6sre, szaporit6sra, szbllithsra, kereskedelemre 6s felhaszn6l5sra is

hasonl6an szigorf szab5lyok vonatkoznak.

A list6ban szereplo nov6nYfajok:

Magyar n6v Tudominyos n6v

Borfa, tengerparti sePriicserj e Baccharis halimifolia

Kal iforniai tiind6rhin6r Cabomba caroliniana

Yizijdcint Eichhornia crassipes

Perzsa medvetalp Heracleum persicum

Sosnowsky-medvetalP Heracleum sosnowskyi



Hdvizi ghzl6 Hydrocotyle ranunculoides

Fodros 6tokhin6r Lagarosiphon major

Nagyvir5gi t6alma Ludwigia grandiflora

S6rgavi169[ t6alma Ludwigia peploides

S6rga l6pbuzoginy Lvsichiton americanus

Kdzdns6ges siill6hfn6r Myriophyl lum aquaticum

Keserii hamistirom Parthenium hysterophorus

Ordrigfarok kesenifii Persicaria perfoliata

Kudzu nyilgyok6r Pueraria montana var. lobata

Magyar n6v Tudominyos n6v

Kozons6ges selyemk6r6 Asclepias syriaca

V6konylevelii 6tokhin6r Elodea nuttallii

Bibor neb6ncsvi169 Impatiens glandul ifera

Felem6slcvelLi siill6hin6r Myriophyl lum heterophyll um

Kauk5zusi medvetalp Heracleum mantegazzianum

6riiisrebarbara Gunnera tinctoria

Tollborzfii Pennisetum setaceum

Alternanthera phi loxeroides

Microstegium vimineum

VSrhat6an 2017-ben az alibbi fajokkal fog b6vtilni a lista:



26912007. Q;. 1&) IfurmJendclel
a NATURA 2000 gyepteriiletek fenntartf sinak fiildhas zniiati szabilyai16l

A korm6nyrendelet mell6klete meghat6rozza azoknak a fajoknak a list6j6t, melyek invSzi6s 6s

termohely-idegen nov6nyfajoknak tekinthetok, fgy az 5. $ (2) bekezd6s 6rtelm6ben a Natura 2000
gyeptertileteken ezek megteleped6sdt ds terjed6sdt meg kell akad6lyozni, 6llom5nyuk visszaszorit6srir6l
gondoskodni kell mechanikus vddekez6ssel vagy specirilis nov6nyv6doszer-kijuttat6ssal.

Az 6rintett ntiv6nyfajok:

1 . F6ssz6rti inviizi6s 6s termohely-idegen nriv6nyfaj ok:

2. Ldgy szirti invrizi6s nov6nyfaj ok :

4312010. (IV.23.) FVM rendelet

a ntiv6nyv6delmi tev6kenys6g16l

A rendelet 2. $ (1) bekezd6se 6rtelm6ben a foldhaszndl6 6s a termelS koteles v6dekezni az alibbi
ndv6nyek ellen: parlagffi (Ambrosia artemisiifolia), keseni csucsor (Solanum dulcamara), selyemk6r6
(Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.).

Magyar n6v Tudominyos n6v

ak6c Robinia pseudo-acacia

amerikai koris Fraxinus americana

b6lv6nyfa Ailanthus altissima

keskenylevelii eziistfa Elaeagnus angustifolia

fekete fenyo Pinus nigra

erdei fenyo Pinus silvestris

gyalogakric Amorpha fruticosa

kdsei meggy Prunus serotina

zold juhar Acer negundo

Magyar n6v Tudomdnyos n6v

alkormos Phvtolacca americana

jap6nkesenifii fajok Fallopia spp.

kanadai aranyvesszo Solidago canadensis

magas aranlvessz6 Solidago gigantea

parlagfii Ambrosia artemisifolia

selyemk616 Asclepias syriaca

stint<ik Echinocystis lobata
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A hatfirozati j avaslat elfogad6s6hoz
egyszerti tobbsdg sztiks6ges !

ELOTERJESZTES
GARAB KOZSEG ONxonuANyzara KIPvIEL6-TTsTULETENEK

2018. december 20. napj:ln tartandr6 til6s6re

T6rey: Drint6s a polg6rmester 2018. 6vi szabads6goliisi terv6nek j6v6hagy6s6r6l
Eloterj eszto : Kov6cs Zoltitn po I g6rmester
Tcirv6nyess6gi ellenorzdst v6eezte: dr. Turza Csaba Jozsefjegyzo

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A k<izszolgSlati tisztviselokrol sz6l6 201 l. 6viCXCIX. torvdny 225lC.g-aszerint a forlll6sri polgiirmester
6vi huszonot munkanap alapszabads6gra 6s tizennegy munkanap p6tszabads6grajogosult.
A polgrlrmester el6terjeszt6sdre a k6pviselo-testiilet minden 6v febru6r 28-ig j6vrih agyja a
polgiirmester szabadsilgiinak titemezeset. A szabadsiigot azttemezdsben foglaltaknak megfelelSen
kell kiadni, valamint ig6nybe venni. A polgSrmester a szabads6g ig6nybev6tel6rol a k6pviselo-
testtiletet a kovetkezo iil6sen ti$ekoztatja. A polgSrmester a szabadsilgot azitemezdstol elt6roen csak
elore nem lifihat6, rendkivi.ili esetben, vagy az ig6nybevdteltmegelozoen legk6s6bb tizenot nappal
megtett el6zetes bejelent6st kovetoen veheti igdnybe.
Minden 6v janu6r 3 I -ig a jegyzo Sltal vezetett nyilvdntartSs alapj6n meg kell 6llapitani a polgSrmester
elozo 6vben ig6nybe vett szabadsrig6nak mdrtdkdt, 6s a ki nem adott szabadsiigot a thrgyevi
szabads6gho z hozz6, kel I szrlm itan i.
A polgrirmesternek a szabadsi{got az esed6kess6g 6v6ben, de legk6s6bb a k<ivetkezo ev miircius 3 I -
ig kell igdnybe venni vagy kiadni.

Kovilcs Zoltin polg6rmester az el6terjesztds melldklete szerinti szabadsrigol6si tervet nyrijtotta be.

K6rem a K6pviselo-testtiletet, az el6terjeszt6st megtrirgyalni, a k6rd6sben dont6st hozni
szfveskedjen!

Hatrirozati iavaslat:

. .. 120 18. (...)szim f hathrozatt:
A polgirmester 2018. 6vi szabadsigolisi terv6nek j6v6hagy6sir6l

Gar6b Kozs6g Onkorm6nyzata Kdpviselo-testtilete Kovrics zoltin
polgiirmester Sltal benyrijtott szabads6golisi tervet az eloterjesads
mell6klete szerinti tartalommal j6v Ahagyja.

Felelos: Koviics Zoltiln polg5rmester
Hat6rido: 20 I 8. 6vben folyamatos

Kovics Zoltan
polg6rmester

}t^1l,uh,(l*

Gar6b, 2017, december



1. szdmt melldklet

Kovfcs Zoltin
polgr{rmester
Garf b Ktizs6g Onkorminyzata

El6z6 6vr6l flthozott szabads{ga
Trlrgy6vi szabads{ga:
6sszesen:

2018. dvi szabadsdgoldsi terv

7 nap
39 nap
46 nap

Ig6nybe
vett sza

H6 Nap
2018. januar

2018. febru6r
2018. m6rcius 26-29 4

2018. 6prilis
2018. m6ius 7- 18 l0
2018. irinius
2018. irilius 16-31 12

2018. augusztus r-14 10

201 8.

szeptember
2018. okt6ber

2018. november 19-22 5

2018.december 2t-31 5

0sszesen 46


