
I.sz.mell6klet

EL6TERJESZTES
A telepiil6sk6p v6delm6nek a rekl6m0kra, rekl{mhordoz6kra 6s c6g6rekre 6s egydb

miiszaki berendez6sekre vonatkoz6 el6ir6sair6l, valamint az ezekkel kapcsolatos
teleptil6sk6pi bejelent6si eljfrrisr6l sz616 iinkormdnyzati rendelet elfogad6s6ra,

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A Miniszterelndksdg 2017. szeptember 21.-i keltezdssel megkUlddtt kdrlevdlben tdj9koztatta
dnkorm6nyzatunkat, hogy a Telepiil6skdpi Arculati K6zikdnyv 6s telepiildsk6pi rendelet
elfogad6s6nak hataridej 6t 2017. okt6ber 1-rol 2017. december 31-re m6dositott6k, melyet
meger6sitett 20 1 7. szeptember 29 -6n hatitlyba l6pet 2017 . 6vi CV. tdrv6ny.

Ugyanakkor a
- rekl6mok, rekl6mhordoz6k 6s c6g6rek elhelyezds6nek, alkalmazdsdnak

kdvetelm6nydr6l, feltdteleir6l 6s tilalmar6l sz6l6, valamint
- a rekldmok, rekl6mhordoz6k 6s c6g6rek elhelyez6sdre vonatkoz6 a telepiildsk6pi

bejelent6si elj rirrisr6l sz6l6 6nkormanyzati rendelet megalkot6s6nak hatfuideje 2017.
okt6ber 1 -re v 6ltozott.

A fent leirlak alapjdn a telepiil6sk6p v6delm6nek a rekliimoka, rekl6mhord6z6ka ds

cdgdreke ds egy6b mriszaki berendezdsekre vonatkoz6 el6ir6sair6l, valamint az ezeWel

kapcsolatos telepnl6sk6pi bejelentdsi eljar6sr6l sz616 dnkorm6nyzati rendeleteteket j6vd kell
hagyni, amely majd a telepiildsk6pi rendeletbe be6pit6sre ker0l.

Kdrem a Tisztelt Kdpviselo-testiiletet, hogy a rendelet- tervezeteket tanulm6nyozza,
dszrevdteleit tegye meg 6s ezt kdvet6en a rendelet- tervezetet j6v6hagyni sziveskedjen.

Ludanvhal6szi. 2017. okt6ber 19.



ILsz. melldklet

Ludinyhakiszi Kiizs6gi Onkorm{nyzat K6pvise16-testiilet6nek
ll/2017 . (X.27.) iinkormrinyzati rendelete

a rekhimelhelyez6sekrdl

Ludanyhal6szi Kdzsdgi Onkormrinyzat K6pvisel6testiilete a telepiildsk6p vddelm6r6l sz6l6

2016. dvi LXXIV. t6rv6ny 12. $ (5) bekezd6sdben kapott felhatalmaz6s a\apj6n, az

Alaptdrvdny 32. cikk (1) bekezdds a) pontj6ban 6s az 6pitett kdrnyezet alakitiis6r6l ds

vddelmdr6l sz6lo 1997.6vi LXXVIiI. torv6ny 6/4.$ (1) bekezdds aa) alpontj6ban 6s a (2)

bekezd6s b) pontj6ban meghat6rozott feladatkdr6ben eljarva a kdvetkez6ket rendeli el:

l. Fejezet

AltalSnos rendelkez6sek

1. A rendelet c6lja
1.$

A rendelet c6lja azoknak a helyi szab6lyoknak a meg6llapit6sa, amelyek - telepiil6sk6pi,

kdzleked6sbiztons6gi szempontok, valamint a rekl6mtev6kenys6ggel kapcsolatos

kdvetelmdnyek figyelembevdtel6vel - meghatitozzitk a telepUldsen a rekl6mok,

rekl6mhordoz6k, c6g6rek kialaki6sat, elhelyezdsdt.

2. A rendelet hatalya
2.$

( 1) A rendelet hat6lya kiterjed . . ..Kozs6g teljes ktizigazgat6si teriilet6re.

(2) A rendelet hatalya kiterjed minden term6szetes 6s jogi szem6lyre, jogi szem6lyisdg

n6lkiili gazdas6gi tarsas6gokra, akik/amelyek Ludanyhalaszi klzsdg klzigazgalisi

teriiletdn rekl6mot, rekl6mhordoz6t ds cdgdrt kiv6rnak elhelyezni, illetve helyeztek el.

3. Reklamok, reklimhordoz6k 6s c6g6rek elhelyez6s6nek 6lta16nos szab6lyai
3.S

(1) A rendelet h atllya al6 tartoz6 ter0leten rekl6mok, rekl6mhordoz6k ds c6g6rek csak ajelen

rendeletben el6irt c6lra 6s m6don, telepiil6skdpi bejelentdsi elj 6r6s lefolyatdsAt kovet6en

helyezhet6 el, a 1041201.7 .(IV.28.) Korm.rendelet 1. 6s 2. melldkletei 6ltal meghatarozott

teriiletfelhaszn6l6sir teriileten ds m6don.

4. Rekl6mok, reklamhordoz6k 6s c6g6rek elhelyez6s6re vonatkoz6 telepUl6sk6pi
k6vetelm6nyek

4.s

(1) A telepiil6s ter0let6n az 6piiletek Ielozeten rekl6mhordoz6k, fdnyrekl6mok nem

helyezhet6k el.

(2) Uj dpUlet l6tesitdsdn6l, meg16v6 6pilletek atalakitasrinal vagy homlokzatanak fehjitasakor

a kcizteriilettol l6that6 fehileten reklamot, reklamhordoz6t, c€g6rt tgy lehet elhelyezni,

hogy az 6piilet architektur6j6t ne viiltoztassa meg.



(3) Reklimcdhi lpirmdny, rekl6mhordoz6, rekli:mnak min6sd16 falfestds, felirat, plak6t heryi
egyedi vddelem alatt rlll6 dpiileten, illetve az el6tte l6v6 kdzteriileten nem frelyezhetO el.

(4) AO'ds (841x1189 mm), illetve ezt meghalad6 ivmdretii 6ririsplak6t, illetve reklimhordoz6
a telepiil6s k6zig azgatlsi terUletdn nem helyezhet6 el.

!5-] llakdtl 
fahagasz az 6piiletek kdzteriiiet feld nd zi5 homlokzatainnem helyezhet6 el.

(6) Eptilethomlokzaton rekliim, rekliimhordoz6 felillet, gdpjrirmriforgalmat nem zavar6
elhelyezdssel 6s m6rettel helyezhet<i el.

(7) Helyi nepszavazas, rendezvdny, vagy a telepiil6s szempontj6b6r jelent6s esemdnyr6r val6
t6j6koztat6s 6rdek6ben az esemdny napj6t megel6z<i 3 naptriri h6t id6szakban az
esem6nyre vonatkoz6 taj6koziat6 reklimhordoz6, reklim, molin6, trarszpaxens a
kdzteriileten, illetve magiinteriileten elhelyezhet6.

(8) Rekl6mc6hi v6d6h6l6, illetve ponyva - az 6pit6,s, feftijit is ideje alatt, de legfeljebb
6 h6napos id6tartamra - 6piilet6llv6nyon elhelyezhet6, amennyiben azt m6s jolszabiiy
nem tiltja. A feli.ileten tov6bb6 az 

'pitkezesre 
vonatkoz6 t5j6koztat6s, ipi:il"tt"-,

l6tviinyterv tijntethet6 fe,.
(9) Epit6si reklirnh6l6 kihelyezdse az 6pit6si tevdkenys6g id6tartamrira telepiil6skdpi

bejelent6si eljrinis lefolytatris6t kdvet6en lehetsdges.
(10)Az elhaszn6l6dott, fel6jftand6, aktualit{s6t vesztett egy6b rekliimhordoz6t , c6g6rt a

tulajdonosnak 30 napon beliil el kell t6volitania. Felfjit6st kdvet6en irj telepi.ilEsk6pi
bejelent6si eljar6s szerint helyezhet6 el.

5. Rekl6mok, rekl6mhordoz6k 6s c6g6rek szin6re, m6ret6re, anyaglra vonatkoz6
telepUI6sk6pi kdvetelm6nyek

5.S

(1) Az dpiileteken elhelyezhet6 rekldmhordoz6 szerkezeteinek, feliilete rikft6 szinri,
khptia6st okoz6, illetve fenyvisszaverlloalakit sri nem lehet, az 6sszk6pben zavar6 hat6s
nem engedhet6 meg.

(2) F6nyreklim kialakft6sfua vonatkoz6 el6fnisok:
a) a rekkimok csak alacsony fdnyintenzitdsriak lehetnek,
b) nem alakithat6 ki villog6 effektussal, illetve
c) a lak6sok rendeltetdsszeni has zn6)atfiI nem zavuhatia.
d) Uzlethelyis6genk6nt legfeljebb egy db 6116 A I -es mdretri k6toldalas vagy forditott ,,v,,

alakf mobil rekftimt6bla helyezhet6 el a kdzteriileten, mely az izlet kirakat6t6l
maximum 1,5 m6tene 6llhat, a gyalogosforgalmat nem akad6lyoz6 m6don.

e) Belteriileten 1,0 m2-es nagysagot meghalad6 reklim, rekkimhordoz6 szerkezet nem
helyezhet6 el, ds nem enged6lyezhet6 1m2 feliiletet meghalad6 rekl6mjellegri
homlokzatfest6s sem.

6. Rekl6m- 6s rekl6mberendez6sek kdzteriileten t6rt6n6 elhelyez6se
6.S

A reklrimhordoz6 kdzteriileten tdrt6n6 elhelyez6se eset6n a Luddnyhal6s zi K6zs6g
onkormrinyzata Kdpvisel6testiilet6nek a kdzteriilet-haszn 6latir6l sz6l6 2/2001.(r.26.)
dnkorm6nyzati rendeletdben foglaltakat is megfelel6en alkalmazni kell.



7. Egy6b rendelkez6sek
7.$

(1) Magantulajdonban l6v6 ingatlanon elhelyezett rekl6mhordoz6k, nem az enged6lyeknek

megfelel6 kivitelez6sdb6l ered6 lebontdsd6rt az ingallan tulajdonosa a rekldmhordoz6
elhelyezdj6vel egyetemlegesen felelos.

(2)A rekl6mhordozo elhelyezdje kdrtalanit6si igdny ndlkiil kdteles a rekldmhordoz6t
6talakitani vagy lebontani, kiilcin tekintettel, ha:

a) az a telepiil6sk6p szempontoknak nem felel meg,

b)a reklimhordoz6 elhelyez6s6t szolg616 kcizteriilet m6s c6hi, vagy telepiil6sfejlesztdsi
felhaszn6l6sra keriil,

c) az 6pit6si vagy kdzteriilet-haszn6lati enged6ly lej riLrt, vagy visszavon6sra keriilt,
d)a rekl6mhordoz6val 6rintett iizlet, int6zm6ny, v6llalkoz6s stb., vagy annak

tevdkenys6ge megsziint, tov6bbd a rekl6mhordoz6 aktualites6t vesztette, vagy

mriszakilag kifog6solhat6 dllapotba keriilt,
(3)A jelenlegi rendelet szerint telep0ldsk6pi bejelent6s kdteles, de a rendelet

hat6lybaldpdsekor m6r jogszenlen kihelyezett rekl6mhordoz6k az e rendelet

hatdlybaldp6sdt kdvet6 6 h6napig szenetl logga| rendelkeznek, ezt kdvetoen

feliilvizsg6latuk keret6ben l6tj ogosults6got nyemek, vagy nem megfelel6s6g esetdn

6t6pitend6k, illetve leszerelend6k.

8, Reklamhordozok eltavolitas6ra vonatkoz6 eljarasi szabelyok
8.S

(1) Halad6ktalanul el kell tAvolitani:
a) ezen rendelet szab6lyainak nem megfelel6en elhelyezett,

b) idej6t mflt,
c) nem megfelel6en karbantartott,

d) egydb jogszab6lyi eloir6sokba iitkdz6 tartalmf,

e) a telepiildsk6pbe nem illeszked6

rekl6mhordoz6t.

ll. 2616 rendelkez6sek
s.s

LudAnyhaliszi. p/ I 7., o|.16!er
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III.sz.mell6ldet

Lud6nyha16szi Kiizs6gi Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilet6nek
12/2017 . (X,27.) Onkorminyzati rendelete

a telepiil6sk6pi bejelent6si elj6ris161 6s telepiil6sk6pi kiitelez6sr6l

Lud6nyhaldszi Kcizsdgi Onkormrinyzat Kdpviselo-testiilete a Teleptildsfejlesztdsi koncepci6r6l, az

integr6lt telepiilesfejlesztdsi strategi6r6l 6s a telepi.ildsrendezdsi eszktjzokrol, az egyes

telepiildsrendezdsi saj6tos jogintdzmdnyekro I sz6l6 31412012. (XI.8.) Korm6nyrendelet 2618. $ (1a)

bekezd6s6ben kapott felhatalmaziisok alapjiin, az Alaptorvdny 32. cikk (1) bekezd6s a) pontj6ban,

valamint a Magyarorszfg helyi onkorm6ny zatair6l sz6lo 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv6ny 13. $ (1)

bekezdds L pontj6ban meghatiirozott feladatkcir6ben eljArva a kdvetkezoket rendeli el:

I. FEIEZET

i trrl UIN o s nn N n n t KE z E s E K

1, A rendelet c6lja

1.$
A rendelet c6lja a teleptil6s dpitdszeti, v6roskdpi, illetve terrn6szeti drt6keinek v6delme 6s igenyes

alakit6sa 6rdek6ben az 6pit6stigyi hat6s6gi enged6lyhez nem kotdtt rekl6mok, reklimhordoz6k,

cdgdrek elhelyezdsdvel kapcsolatban - a helyi adottsrigok figyelembe v6tel6vel - a telepiildskdpi

illeszked6ssel 6s a telepii 16sfej leszt6si c6lokkal osszeftigg6 ktivetelm6nyek kiegyenstilyozott

ervdnyesit6se, osszess6g6ben az 6pitett k<irnyezet, a telepiil6skdp esztdtikus kialakitdsa.

2. A rendelet hatilya

2.$

(1) A rendeletet hat6lya Ludanyhal6szi Kdzsdg kdzigazgat6si ter0let6re terjed ki.

(2) E rendeletet a telepiildskdpi bejelent6si elj6rrisra 6s az azzal osszefugg6 telepiil6skdpi kotelez6sre

kell alkalmazni.
(3) A telepiildsfej leszt6si koncepci6r6l, az integralt te lepUl6sfej leszt6si stratdgi6r6l ds a

telepiil6srendezdsi eszkozokrol, valamint egyes telepill6srendez6si saj6tos jogintdzmdnyekrol

sz,5lo 31412012. (XI. 08.) KormdLnyrendelet (tovribbiakban: Korm. rendelet) vonatkoz6 eloirrisait

az e rendeletben foglalt kieg6szit6sekkel egyiitt kell alkalmaznt.

3. f rtelmez6 rendelkez6sek
3S

(1) A rendelet alkalmaz6s6ban a telepti16skdpi szempontb6l jelent6s rekLim berendezds elhelyezdsek:

a) rekLimt6bla.
b) 6riasplakrit tad6-, illetve hordoz6-berendez€se,

c) rekl6mt6bla,hirdet6t6bla,
d) rekl6rnc6hl 6pit6si v6doh6l6, molin6,



0

nl

ceger,

hirdet6oszlop,
citylight berendez6s,

rekl6mkorlit.

II. FEJEZET
A TELEP OLES KEP I B EJELENTESI ELJARAS

4. A telepiil6sk6pi bejelent6si elj6nis alkalmaz:isi kiire

Telepijl6skepi bejelentesi eljrirast kell tetblytatni az epit€siigyi 6s 6pitesfeli.igyeleti h-at6segi

eljarrisokr6l' es eilen6rzdsekrol, valamint az 6pit6siigyi hat6s6gi szolgdltatrisr6l szol6 31.212012'

(it.og.) rormanyrendelerben meghar6rozott 6pit6si enged6ly n6lkiil vdgezhet6az rekl6mok,

rekl6mhordoz6k elhelyez6s6vel kapcsolatban.

5. A telepiil6sk6pi bejelent6si eljiris lefolytat6sa
s.5

(1)Atelepiildskdpibejelentdsielj risaz6pitteto,illetveaz6pit6sitev6kenys6ggel.6rintetttelek'
6pitmdny, 6pitir6nyr6sz tulajdonosa (a tovribbiakban egyiitt: kdrehnezo) kdrelmere indul'

(2) A kdrelmet Ludanyhal6szi {6zs6g polgarme ster6hez a 31.412012.(xI.8.) Korm6nyrendelet 2618.$

(2) 6s (3) bekeid6sekben meghatat'ott tattalommal, a 4 $ szerinti 6pitdsi tev6kenys6g

megkezd6seel6tt15nappalkellbenyrijtani,azerendeletl.mell6klet6tk6pezok6relem
benyrijt6s6val.

(3) A teie;iil6sk6pi bejelent6si elj6r6s sor6n hi6nyp6tl6sra nincs lehetos6g'

iqi A. potlar..rter a ielepfil6skjpi bejelentdsi elj6rrist a Korm. rendeletben meghaterozottak szertnt

fo lytatj a le,

(s) n irotgamlester telepiildskdpi bejelentesi eljrirasban hozott ddntdset 6s a ddnt6s ellenorzeset -

amennyiben a telepiilesen dnkoim6nyzati fo6pit6sz van alkalmazas6ban - az onkormanyzatt

fo6pit6sz k6sziti elo

(o) A bljelentds tudom6sulv6tel6r6l sz6l6 igazol6s a kiadAsrit6l sz6mitott I 6vig 6rv6nyes'

izi ,q potgart.rter telepiildsk6pi bejelentd-si elj6r6sban hozott ddnt6se ellen Ludanyhalaszi Kozs6gi

Onkor:m6nytat K6pviselo-testiilet6n6l lehet fellebbez6ssel dlni'

6. A telepiil6sk6pi bejelent6s elbiris6nak szempontjai
6.9

(1) A k6relemnek 6s mellekleteinek meg kell felelniiik a Korm. rendeletben meghat6lozott tartalmi ds

formai kovetelm6nYeknek

(2) A bejelentdsi eljar6s soran vizsg6lni kell, hogy a rekldm elhelyez6si tev6kenysdg- megfelel-e a

helyijellegnek,osszhangbanvan-eazdpitett6sterm6szeti6rOks6ggel'vagyfigyelembeveszi-e
az iitalakul6 dpitett kornyezetet a reklim-, illetve rekl6mhordoz6k, c6g6rek kialakitas6val es

elhelyez6sdvel kapcsotatos szab6lyoknak 6s k0vetelmdnyeknek val6 megfelel6sben

III. FEJEZET
A TELEPULESKEPI KOTELEZESI ELJAMS

7'Atelepiil6sk6pikiitelez6sielj6rSsalkalmazisikiire6satelepiil6sk6pikiitelezetts6gek

(1) A Polg6nriester telepiil6skdpi kdtelez6si elj6r6st folytat le:



a) a teleptil6sk6pi bejelent6si elj6riis sor6n meghozott d6nt6sben foglaltak megszegese'

bl a telepiil6sk6pi bejelent6si ddnt6st megeloz6en megkezdett, a telepiil6skdpi bejelent6si elj6rds

hatalya al tartoz6 6pit6si tevdkenyseg,

c) a telepiil6sk6pi bejelont6s elmulasztlsa

esetdn.

(2) A telepiil6sk6pi kdtelezetts6g kdr6be tartozik:

a) a ielep1il6sk6pet ront6 reklimok, rekl6mberendezdsek, c6g6rek megsziintet6se, 6talakittis

vagy elbont6s elrendel6se.

8' A telepiil6sk6pi ktitelez6si eljrires lefolytatfsa
8.$

(1) A telepiil6sk6pi k6telez6si elj6r6s hivatalb6l indul, az dnkorm'nyzati f66pit6sz - amennyiben

Onkom6nyzati fo6pit6sz nincs alkalmaz6sban a polg6rmester - kezdemdnyezesre'

(2) A polg6rmester ; telepiil6skdpi k0telez6si elj6rrist a kdztgazgatdsi hat6s6gi elj6r6sr6l 6s

szolg6liatasr6l sz6l6 t6rv6ny szabrilyai 6ltal meghatiirozottak szerint folytatja le.

(3) A p'olg6rmester telepiil6skdpi kdtelezesi hat6rozati javaslat6t az 6nkormenyzati fddpitesz -' 
ur"nnlib.n dnkormanyzati id6pitdsz nincs alkalmaz6sban a polgiimester - kesziti elo'

(4) A teieprildskdpi kdtelez6sr6l a polgermester dnkormiinyzati hat6s6gi ddnt6st hoz

telepiil6srendez6si kdtelezetts6grol sz6l6 hat6rozat form6j6ban'

g.Atelepiil6sk6pikdtelezetts6gmegszeg6se6sv6grehajt:isaeset6nalkalmazhat6birsig
esetkiirei 6s m6ft6ke

9.5

(l) A telepiildsk6pi kdtelezettsegek megszeg6se, illetve a. telepiil6skepi k9.l:I".t:n:dF,l,*siteseneK

elmarad6sa eset6n a kdtetez!fi 1.00-0 000 forintig terjed6 birsriggal sirjthato, a birsrig tObbszdr

kiszabhat6.
(2) A birs5got a Polgfrmester jogosult kiszabni'

i: j A Uirrai az iitimhlztartlsr?l szOlO 201 I . 6vi CXCV. tv. 42. $ (3) 6rtelm6ben ad6k m6di6ra

behajthat6.

IV. FEJEZET
zi,no nrttnrLxrztsBx

10. s

Ez a renclelet a kihirdet6st kdvet6 napon l6p hat6lyba'

Jeten rendelet eloir6sait a kihirdet6st i<ovet6in indult elj6r6sokban kell alkalmazni'
(1)
(2)

Ludanyhalaszi.20 I l rf t6ber { ,,
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Kereszti Mirta

Rendelet kihitdetve!
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1, mell6klet A Telepiil6sk6pi bejelent6si K6relem - Bejelent6s

KOZST,G POLGARvINSTNNN
citrl:.......,,..,.....,.........

KERELEM

l. Az,6pittet6 (tervez6) neve, lakcime:

i::i::i ::: :::: iil :::::::lu llll"Tl lllt*l ::i::i ::l:i:"::: :.*::::::l

2. A k6relemmel 6rintett ingatlan cime, helyrajzi szrima:

3. A tervezett 6pitm6nyek sz6ma 6s rendeltet6se:

4. Az ingatlan adatai:
A telek HESz szerinti 6pitdsi Ovezeti besoroliisa: .... ............

5, Az 6pittet6(k) neve, lakcime (amennyiben a tervez6 a k6relmez6):

Alulirott 6pittet6 (tervez6) k6rem, hogy a mell6kelt tervdokument{ci6 szerinti tev6kenys6g

telepiil6sk6pi bejelent6s6t tudomAsul venni sziveskedjenek.

Kelt: .................... dv..... ..... ........ h6 ... .... nap

al6irfs (k6relmez6)
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3I55 MATRAMINDSZENT,
TEL.: 30 / 9-035-340

pgr6rr ur 30.

I6rgy: Luddnyhaliiszi telepUJeskdpi arculati
k6zikonyv.javaslattev6 szakasz
Iez.Arisdhoz ten'ez6i vrl Iasz

Kovi<;s Iinre
polgii.rnrcstcr
l"udanyhalaszi kozseg OnkormAnyzata
3188 Ludinyhalaszi
Rik6czi irt 69.

Tisztelt polgarmester ur!

A telepiileskepi arcuiati kdzikdnyv ds telepiileskdpi rendelet tervezet keszites el6zetes
vdlemdn-r'ezdsi ( tli_iekoztatrisi) szakasz6nak lezhrhsahoz,llozzdm eljurtatoft iakossagi
dszrevetelre (Majoher Tamas 3i 88 Ludrinyhalaszi. Szent Istvan irt 48,) az aldbbi szakmai
javaslatot keszilettemi

1. A Haldszi falur6sz terret6j6ben l6vo mlves barokk k6lleszi.hlet belyi egyedi 6piteszeti
6rt6kk6nt v6dend6. Javasolt az 6rt6hizsgdlati dokumentfi ci6 elk6szitdse.

2. A Szenl lslr'fn irt 48. sziul alatti ingatlanon all6 istillos pa.1ta (k6 titlazatLr, csonka

kontytetovcl, lcppent-6s paitakapr"rvrl) helyi egyedi 6pitdszeti 6rtdkk6nt v6tlend6.
.lavasolt az 6rt6kvizsgrilati dokumentrici6 elk6szit6se.

l. ;\ Rdkdczr irt 100. szam alatti nepi lakohaz (.lcllegzetss oromzatos kontltetovel) helyi
egyedi 6piteszeti 6rtfkk6nt v6dend6.,lavasolt az 6rt6kvizsg6lati dokumentfci6
elk6szit6se.

4. A volt R6day-kast6ly miirdszletei (barokk ldpcsrihaz, dszaki bejdrat, es az egykori
zfrda 6piiietrdszben l€v6 XX. szazadi fiesko) helyi egyecli 6pit6szeti 6rt6kk6nt
v6dend6. Javasoll trz 6rt6kvizsg6lati dokumentrici6 elk6szit6se.

5. Az utc6vai piirhuzar.Lrosau beeptllL lakoepAlelsdrnyak polgariasuitabb stilusir
homlokzati vakolatdlsziteseinek alhalmaz6sa.helyi egyedi 6pit6szeti
ktivetelm6nykent el6irhatd ezen 6piiletek fehijitfsa eset6re. Javasolt az

ert6kvizsgrilati dol<ument{ci6 elk6szft6se,

Fenti drtdkvizsgdlati dokurnent6ci6k elkiszitCse miatt sziikseges a tervez6si szerz6destink

lervezdsi d(dnak is vdghatarideiinek modosilasa, melynek tervezetdt ds a kiegeszit6 tervezesr

al dnlaLot harl1arosan nregkirldtirl

M atrarnindszent- 2017. szentember 22.

okleveles epileszmimcik
vezetil telepiildsrenclezdsi tervezo

teleprii6srendezdsi szakdrto
Mi-X:'r"r/1 -1 2-0071, SZTR-I 2-0071

ARCtlI'I'ECFI'I'ON EPiTESZ KFT.

Udv0zlettel:



V.sz. melldklet

El6terjeszt6s

Lud6nyhal6szi telepill6sk6pi arculati k6zikdnyv javaslattev6 szakaszinak lezhrAslt6l

A telepiil6sk6pi arculati k6zik6nyv (tov6bbiakban: TAK) tervezet k6szit6s el6zetes
vdlemdnyez6si (t6jdkoztat6si) szakaszfnaklezAr6sbhoz,lakoss6gi 6szrev6telre (Majcher
Tamds 3188 Luddnyhaldszi, Szent Istv6n irt 48.), a telepiil estevezb 6ltal az a16,bbi szakmai
javaslat k6sziilt:

1. A Hal6szi falur6sz temet6j6ben l6v6 mives barokk k6fesziilet helyi egyedi epit€szeti
6rtdkkdnt vddend6. Javasolt az 5rtlkvizsg|lati dokument6ci6 elk6szit6se.

2. A Szent Istv6n ut 48. szam alatti ingatlanon 6116 ist6ll6s pajta (k6 falazatu, csonka
kontytet6vel, leppent6s pajtakapuval) helyi egyedi 6pitdszeti 6rtdkk6nt v6dend6.
Javasolt az ertdkvizsgiiati dokument6ci6 elkdszit6se.

3. A R6k6czi rit 100. sz6m alatti n6pi lak6h6z (ellegzetes oromzatos kontytet6vel) helyi
egyedi 6pitdszeti drt6kkdnt v6dend6. Javasolt az 6rt6kvizsg6lati dokument6ci6
elk6szitdse.

4. A volt R6day-kastdly miirdszletei (barokk 16pcs6hiz,lszaki bejarat, 6s az egykori
ztuda 9pilefieszben l6v6 XX. szinadi fresk6) helyi egyedi 6pit6szeti 6rt6kk6nt
v6dend6. Javasolt az drt6kvizsgilati dokument6ci6 elkdszitdse.

5. Az utc6val p6rhuzamosan be6piilt lak6dpiiletsz6myak polg6riasultabb stilusf
homlokzati vakolatdiszitdseinek alkalmaz6sa helyi egyedi €pitdszeti kdvetelmdnyk6nt
el6irhat6 ezen 6piiletek fehijit6sa eset6re.

K6rem a Tisztelt testiiletet, a fentekben jelcilt javaslatok elfogad6sara.

Ludanvhal6szi. 2017 november 22.

6ze Janos sk.
megbizott f66pitdsz



iZ "nttL<Ue-t

ARCHTTECIITON EPIT
TERVAZO ES KIVTTNLET6
I155 t\4 Aln a,r,r lNDszuNt. pu f otjr tJT 10.
M.Q*AIL:-3 0-19 -=.0-3 5,=

Tdrgy: Tervez6si a.jdLrlat kiegdszit6s

KOVACS IMRFI
polgdrmeslcr rdszcre

POLGARMI'ST'N,RI HIVATAL
318S LT]DAN}TIALASZI
nLiKdczr il, os.

El6zeles megbeszel6srink alapjdn LuddnyhaLiszi krizsdg telepiilesk€pi arculati kdzikOnyv es
telepiiidskepi rendelel elkdszitdsdhez az aldbbi kiegeszitdst teszem:
A 31412012. Korm. rendelel 23,ts. g (2) bekezddse szerint, ha nem all rendelkez6sre
drtekvizsgdlat (ordksdgvddelmi hatristanulmany teleptildsi drt6kleltiira, vagy az epirett
kdrnyezet, illelve a t6.1i ds ternr6szeti kcirnyezet ert6keire vonatkozri vizsg6lat), akkor a
ielepiileiskepi rendelel helyi vddelmet rneghat6roz6 el6irdsainak rnegalapozasdra el kell
kesziteni az 6rtekr izs96latot.
A tervezes sor6n tortdnt egyeztetisek alapjrin, javasolt p6tl6leg elkdsziteni a telepiildskepi
arculati k6zikonyv 6s leleptileskepi rendelet rnegalapoz6saihoz szriksilies ertekvizsgrilati
doku.trentaciot, az. alitbbi helyi cipiteszeli tirOksdg vedelem ala helyezdse (illetve egyedi helyi
dpitdszeti k0vetelrn6ny eliiirasa) erdek6ben:

I k6fesziilet (656 hrsz)
2, istrillos paj ta (555 hrsz)
3. ntlpi lak6hdz (?05 hrsz)
4. Rdday-kast€ly r€szletek (841 hrsz)
5. vakolatdlszitdsek

ESZ
KFT.

egyedi helyi epit€szeti rlrrlkseg
egyedi helyi epitdszeti OrOksdg

egyedi helyi 6piteszeti drOkseg
egyedi belyi €pit6szeti droksig
egyedi helyi dpitdszeti kdvetelmdny

Ten'ezesi dij kiegiszit6s: 277,402,-W+27 % AFA - 352.301.- Fl

Alulirolt Us6k f ibor okleveles 4pitdszmdnuik, tigyvezeld, vezeto telepul6srendezd tervezS,
teleptilisrendez,esi szakdrtri, epitesz ten,ez6, dpi.iletszerkezeti szak6dii (Epitdsz Kamarai
Nerjegyzelr szanr. l l,'1-12-0071, SZTR. l2-0071, f:-tZ-OoZt, SZES7,2-12-0071) kr.lelentern,
hogy a telcpirleskepi arcLrlati kdzikrrnyv es a lelepuldskepi rendelet ter v-ezet elkiszitdsere.
illetve az ehbez sztiliseges helyi 6pitdszeti cirdkseg v6delerni 6rt6kvizsgdlata elkeszitdsere
jogosultsiiggal rendelkezen'r

M:itramindszelt, ?017. szeptember 27.

:,R0hlTECHT0N Eplrfsz xii
tllviizlettel; 'i 155 Mdbamindszent, petofi Ut 3C

vezetd telepii l6s rendez' terv ez6
telepiil6srendez6si sztk6rt6, 6pitdsz tew ez6

okleveles 6p{t6szm6rniikn iigyvezet6



VII.sz.mell6ktet

El6terjesztds
Az 6ltal6nos iskolai kilrzethat6r kialakitds6nak v6lem6nvez6s6re

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

A N6gr6d Megyei Kormrinyhivatal 2017 . okt6ber 1 1-6n 6rkezett megkeres6s6ben megkiildte a
N6gr6d megydben kdtelez6 felv6telt biztosit6 6ltal6nos iskolik felvdteli k6rzet6r6ll6szitett
IAi6koZ/.a1ajAr

A nemzeti kdznevel6srol sz6l6 2011. 6vi cXC. trirvdny 50. $ (g) bekezd6se szerint a
kormrfryhivatal meghatitrozza 6s kdzzdleszi az iskolak felvdteli k6rzet6t. A neveldsi-oktatasi
intdzmdnyek mrikctd6s6r6l 6s a k<iznevel6si intdzmdnyek n6vhaszn6lat1r6l sz6l6 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet (tovribbiakban: R.) 24. g (1) bekezd6s szerint az 6ltalanos iskolak
felv6teli kdrzeteinek meg6llapit6sdhoz a megyesz6khely szerinti j6r6si hivatal minden ev
okt6ber utols6 napj ig beszerzi az illet6kess6gi teriileten tahilhat6 telepiil6si 6nkorm6nyzatok
vdlem6ny6t.

Az 6ltalSnos iskolak jelen tan6vre vonatkoz6 felvdteli kdrzeteit tartalmazo dokumentum 91.
pontjatartalmazzaintdzm6nyinket,melyszerint:

A megktilddtt dokumentumba a felv6teli krjrzetek helyesen szerepelnek, ezdrt k6rem az alihbi
hatdrozati javaslat elfogaddsdr.

Hatdrozati javaslat:

6ltal6nos iskolai felv6teli kiirzethatdr megrillapitrisinak v6lem6nyez6s6re

L:uditnyhal szi Kdzs6gi Onkormanyzatiinak Kdpvisel6-testiilete a nemzeti kcizneveldsrdl sz6l6
2011. 6vi CXC. tdrvdny 50.9 (8) bekezd6s6ben meghatarozott hat6skdrdben eljarya aN6gr6d
Megyei Kormanyhivatal kdtelez6 felv6telt biztosit6 6ltalSnos iskol6k felvdteli kdrzeteir6l
kialakitott tdjdkoztat6 9l.pontjdban felti.intetett intdzmlny felvdreli kdrzet6nek
meghataroziisiival egyet6rl.

Hatiridd: 2017. okt6ber 31.
Felel6s: Kovdcs Imre polgiirmester

OM
azonosit6

Int6zmdny neve InI6zm6ny cime K6rzethatrir Jdrris

91. 032242
RSday Gedeon Altalanos
Iskola
szdkhely int6zm6ny

Ludrinyhal6szi
3 188,
Rak6czi u. 119.

Lu'dinyhal6szi, az
5-8. dvfolyamon
N6gr6dszakril

Szdcs6nyi



EL6TERJESZTES
A Helyi Es6lyegyenl6s6gi program feliilvizss6lat6ra

Tisztelt K6pvisel6testiilet!

Lud6nyhal6szi 
-Kdzs6gi onkormanyzat K6pviser6-testiir ete a 1r0r20r3(IX.12.) szrirnf

hatarozatiwal fogadta el 6t.6v id6tartamri a jelenleg hatdlyos, - .reiv.gv.nioreg
megteremt6s6nek felt6teleit, drv6nyesi.il6sdt biztosit6 uayi Eseiyegyenl6s6gi riig*.;at
(tov6bbiakban: HEp), melyet a.,hat6lyos jogszabrilyban izerepld .'iSirarnuti megfilel6en
kdt6vente sziiks6ges 6ttekinteni, ill. feltilvizsg6Li.

Az egyenl6 brin6sm6dr6l 6s az es6lyegyenl6s6g el6mozdit6srir6l sz6l6 2003. 6vi cXxv.
tdrvdny (Ebktv.) 3 1.$-a rendelkezik a helyi esdlyegyenl6sdgi programokr6l. A t6rv6ny szerrnt
a telepiildsi dnkorm6nyzat 6t6vente 6t dvre sz6l6 HEp-et 

- 
fogad el, melynek id6ar6nyos

megval6sul6s6t, illetve meghatar ozotL helyzet esetleges megvriltoz6srit k6t6vente rit kell
tekinteni, az.6ttekintds alapjrfur sziiks6g esetdn a HEp-et f;Iil kell vizsg6lni, illetve a
helyzetelemz6st ds az int6zked6si tewet az rij helyzetnek megfelel6en kell m6d-ositani.

A 2016. dvi feltilvizsg6lat sonin valameruryi addig meg nem val6sitott int6zked6s
vonatkoz6s6ban egysdgesen 2018. jrinius 30. megval6sit6si hat6rid6 keriilt meghat6rozdsra.
2018-bar uj HEP megalkotdsa vdlik sziiks6gess6, igy a2017.6vi feli.ilvizsg6lat val6ban csak
arra kell kiterjednie, hogy a intdzked6si tervben meghatarozottakat kiv6nja-e m6dositani a
Kdpvisel6-testrilet. A HEP mentor Kov6csn e Lortncz Be6ta a HEP-et 6ttekintette, azt teljesen
rendben ta16lta, javasolta, hogy a jelenlegi hatarid<ikkel vizsg6lja feliil a Kdpvisel6+estiilet a
dokumentumot, 6.s azt v ltozatlan form6ban hagyj a j6v6.

A tdrvdny riltal el6irt kdtelez6 6ttekintds megt6rt6nt, a HEP id6aranyos megval6sitdsa
eredmdnyesen megtdrt6nt, a program feliilvizsgAlata nem sziiksdges ezdrt a HEP v ltozatlan
form6ban t6rt6n6 helyben hagy6s6t javaslom.

Kdrem a Tisztelt K6pvise16-testiiletet, hogy a fentiek alapjin az albbi hatfuozati javaslatot
fogadja el:

VIII.sz.metl6klet

Hatdrozati javaslat

""uu"to:::1.;t";:ti3;Iilffi '#:f 
6pviser6-testiiret6nek

Ludrinyhal6szi Kdzs6gi Onkormanyzat Kdpvisel6-testtilete megtargyalta a 110/2013. (IXJ2.)
sz6mt hatarozattal elfogadott Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program 6ttekintdsdt, feliilvizsgrilat6t 6s
a kdvetkezo ddnt6st hozta:



Ludrinyhakiszi Kdzs6gi Onkormrinyzat Kdpvisel6-testiilete az egyenl6 b6n6sm6dr6l 6s az
esdlyegyenl6sdg el6mozditris6r6l sz6l6 2003. 6vi GXXV. tdrv6ny 31.g (4) bekezd6sdben
foglalt. kdtelezettsdgdnek, a kdt6vente el6frt dttekintdsnek eleget t.tt, u progru hatarid6re
megval6sult intdzkeddseinek teljesit6s6t elfogadja, meg6llapitja, hogy felilvizsg alat nem
sziiks6ges, igy a Helyi Esdlyegyenl6s6gi Programot viiltozatlan formriban helybenlagyja.

Hatdrid6: 6rtelemszertien
Felel6s: Kov6cs Imre polgArmester
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Luddny haldszi k6 zs dgi dnkormtinyzat
3 I 88 Ludrinyhaldszi

R6k6czi lit 68
Ad6sz6m: 1 545 1282-2-12

Sz6mlasziim: | 17 41 062-1 5 45 1292

tovribbiakban Megrendelf
mdsrdszrfl

'9{'f'Xi'!'i";#:;:"?'{;:f ;tr{fK{{\^
lroda cime: 3100 Salg6tarjan, Mrirtirok rit 4.

C 6.9tr egy zdkszAm: 12 -09 - 00 l 527
Ad6szrim: 10657720-2-43

lelefon: 06-32-5 11-714 F ax: 06-32-511-714
Banksz6mlasz6m: 1 203 I 005-00 1 242 1 0-00 1 00009 HUF

tov{bbiakban a vdllalkoui k6z6tt az al{bbi felt6telekkel:

1./ A Megrendel6 megbizrisa alapjrin a Vrillalkozri az al6bbiakra v{llalkozik:

Ludanyhal6szi kdzsdg I. iitemri bel 6s drvizv6delmi beruhriz6sdnak tervezdsdre- a kiilteriileti
belvizmentesit6 arkok, valamint a belteriileti rirkok fehijit6sanak 6s rekonstnrkci6janak a vizjogi
enged6lyezdsi tervdokument6ci6jiinak az elk6szitds6re.

Vizjogi enged6lyezdsi terv miiszaki tartalma:

Kcilts6gvet6si kiirds
Vizjogi enged6lyez6si tervdokumentdci6

1.1 miiszaki leir6s
a) a vizfoly s megnevez6se, a vizimunka helye, c6lja ds indokolts6ga,
b) abefogadf megnevezdse, a betorkol6s szelvdnyszitma, valamint az 7o/o-os 6s a 1O%-os

vi^ozarn, valamint a befogad6 ki6pftdsi vizhozuna,
c) az irterttlet jellege, kiterjed6se 6s m6rt6kad6 (az 1%- 6s 10%o-os) vizhozarna,
d) az futerdeten levo, nemzetgazdas6gi szempontb6l jelent6s l6tesitrn6nyek 6s a telepiildsek

felsorol6sa,
e) a vizgyijtoterulet megjel6l6se, leir6sa, a kiterjed6se, valamint a m6rt6kad6 (az llio-os 6,s

1O%-os) vizfiozama,

fl a mfvek ds miitrirgyak leirdsa 6s jellemzo adatai,
g) az lrintex vizi- 6s egydb l6tesitm6nyek felsorol6sa;
1 .2. dltalanos (6tn6zetes) helysziwajz 1:25 000-l:100 000 m6retaranyban, amely feltiinteti:
a) a magassitgi adatokat,

b) a vizfolyhsrendez6s nyomvonaldt 6s krimyezet6t,
c) a vizgyijt1t,
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d) az itrterileten ds kcizvetlen kcirnyezetebenlevo teleptildsek belteriiletdnek hatarvonalat;
1.3. rdszletes helysziwajz sziiksdg szerint 1;500- 1:1000 mdretaranyban, amely feltiinteti.
a) a vizfoly{s szelvdnyezett nyomvonal6t,
b) az lYo-os 6s a 1 O%-os val6sziniis6gi irteriilet hatar6t,
c) az in1'eruleten ds kcizvetlen komyezetdben lev6 vizi- ds egy6b l6tesitmdnyeket,
d) a miiveket 6s mritrirgyakat;
1 .4. a vizfoly|s hossz-szelv6ny6t, a befogad6 keresztszelv6ny6vel 1 :1000- 1 :10 000 (l : 100

m6retardnyban) 6s a mritiirgyakkal a keresztszelv6nyeket (1:100 vagy l:200
mdretardnyban), legfeljebb500 m6rerenkdnt, illet<ileg a jellemz6 helyeken 6s az egy6b
l6tesitmdny keresztezdsi helyein a keresztezdsi miitrirgyak kctrvonalrijz6t, a jellenJ6
adatok ds mdretek, valamint a jellemz6 vizszintek bejel<ildsdvel;

1.5. a mrivek 6s mritargyak 6ltaliinos terve;
1.6. a hidrol6giai 6s hidraulikai szdmit6sok.
1.7 A tewez€si hatar a befogad6 ig tart, tttalmMza a torkolati miitargyak terveit is.
1.8 A tervez6s mag6ban foglalja a zsilipek sziiksdg szerinti tervezdsdt is.

2./ Tervez6si dijak :

Tervezdsi vrillalkozrisi dij: I 500 000.- Ft
azoz: Egymillid-iitszdzezer Ft + iFA
Abban az esetben, ha a teljesitds sor6n az AFA o/s yii1s71l<, az automatikus an megv ltortatja a brutt6
dijat. A nett6 dij vrlltozatlan marad.

A teljes tervezdsi a tervezell beruhaz6si krilts6g 6 %o-a, amely viszont a t6mogat6si p6ly6zatba keril
be6pit6sre, 6s csak nyertes p6ly6zat eset6n keriil elsziimol6sra.

A tervez6si dij nem tartalmazza az engedllyez6si ds szakhat6sdgi valamint foldhivatali dijakat, azokat
a Megrendel6 fizeti.

3.1 A Vallalkoz6 az alAbbi iitemezdsben jogosult szedat ki6llitani, mely szrimlakdveteldst MegrendelS,
8 napon belill, 6tutalja a Vallalkoz6 szirmlirjitra.

4.1 A szerzodds teljesitds6vel kapcsolatos iigyint6z6sre ds k6pviseletre a felek 6ltal

meghamlmaz ott szemdlyek :

a Megrendel6 rdszdr6l : Kovrics imre polg6rmester

Munkar6sz
megnevezese

Szdmla
ki6llit6sa/telj esitds
id6pontia

Nett6 dijazds AFA Brutt6 dijaz6s

Tervek
dokument6lasa I.

2017. okt6ber 31. 750 000 202 s00 952 500

Tervek
dokumentd.Lisa II.

2017. december 01. 750 000 202 500 952 500

iisszesen 1 s00 000 405 000 I 90s 000

a Vdllalkozd r6szdr6l : Majorosnd Kany6 Maria iigyvezeto igazgat6



5./ E''e a szen6d€sre a ptk. vonatkoz6 renderkez6sei 6s az 1999. dvi LXXVI. sz. szerzoijogok6lsz6l6 tdrvdny vo natkoz6 irlnyelvei a m6rtdkad6ak.
Az enged'lyez6si tervdokumentiic i6 a szerz6tjogokr6l s2616 tdrvdny alapjin avrfllalkoz6 szellemitermdke, kiviteli tervek k 6szites&e 6s a tov6bbi iervez6sre a viillalkoz6.logor,rlt u u"*t L6, p€nzrigyifoniisainak el6teremt6s6t krivet6en.

6'/Szerz6d6 felek ajelen szerzlddst egyetdrt6en elfogadtrik 6,s igazolL,cdgjegyzdsre jogosult k6pvisel6i
irt6k. al6.

7^'/ A szerz6d6s teijesitdse .otT .9: azzal lsszefiggdsben - keletkezett esetleges vitrikat a szerz6d6
felek k6zvetlen t6rgyalSs ritjrin kisdrlik meg rendezni.-

!nn9k ergdrndnytelens6ge eset6n a szerzlddsb6l ered6 vitiik eldrintds6re a N6gr6d Megyei Bir6s6g
G azdasilgi Kol16gium6t j el6lik meg.

Lud6nyhalriszi, 20 17 . okt6ber Salg6ta{6n, 20 1 7. okt6ber

Megrendel6 y'yillat*ozd
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Tisztelt Ciml

Alulirott Ndmeth Barbara (s2fl.: Salg6tarj an, 1990.01. 01., an.: Kov6cs Gydngy i) azzal akdrdssel fordurok a tisztelt Kepviseroltes;ilrio i"g"r'.r,""skedjen hozzdjdrur n az lrtararn
l.fii:r,[t":l**arriszi, 

Rrik6czi ,ii ii;6];;#L]zati rarasban vJgzend6 r"iu;rta,i

A lakais meglekint6se sor6n rdjdk:fdlT," j:g{apvetcibb _ annak takhat6srihoz szriks6ges _munkrilatok elvdgzdsdr6l. Ennek- keretdn u.riir : .rouai ,zeretndk szakembenel padr6natni,mivel csak beton aljzattal rendelkeznek. g;.t -*ffi;k elvdgz6s.hez k6rem a Kdpvisel6-
1".'yfi,Hr"#rtes6t 

az iitatarn'ar"'ai 
"t ti.rr.!-i"#"jzo.ooo,-Ft drt6kig rakb.rbe'torten6

Ezen tril saj6t kivitelezdsben szeretndm megiavitani a tet6t, mivel befnik az6piilet. Az e'izottfalfeliilet szakszerii javitris6t 201 a nyu.aol.?1".il.i"?gi""ri.

ffi:lTn:g::it6sra 
szorul a fatrizet6sii kazin vizforgat6 szivattyrija is, hogy hasznrilhat6

9":robi1,:.rc.rrjn6m szigetelni az ajt6kat, miver ezek nem megferer6en ziimak, valamint agaxd"s ftldtti relyisdgben talilhat6 tetoie.i atratof tt rtir t"no nem zirhat6, ezeket isszeretn6m megi avittatni.

A zsalug6terek kor6bban reszererdsre keniltek, meryeket rossz ri.lrapotuk miatt csakrendbetdtelUk utiin tudndm vissz ahelyezni.

Ezekhez a munk6khoz a szeretndm kdmi a Kdpvisel6_testiilet tilmosatds6t.
Kdrem k6relmem kedvez6 elbfu 6l6sdtl

Lud6nyhal6szi, 2017. okt6ber 1 1.

Tisztelettel:

L,;L4yu'1,n ,1',t ^-
Ndmeth Barbara


