A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET.
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folyamatban van. Az egyeztetés során a rendelettervezet jelentősen módosulhat,
ezért az, jelen formájában nem tekinthető végleges változatnak.
A rendelettervezettel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat 2017. december 20.
napjáig várjuk.
Véleményt, javaslatot a fórumon kizárólag regisztrált felhasználók küldhetnek.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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RENDELETTERVEZET
TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2017. (… . … .) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.
§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság, Kulturális örökség védelméért felelős miniszter, Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság Hivatala, valamint a Partnerségi Egyeztetési Szabályzat szerinti
partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
(1)

A rendelet célja Tiszaújváros sajátos településképének társadalmi bevonás és
konszenzus által történő védelme és alakítása:
a) a helyi építészeti örökség védelmének (a továbbiakban: helyi védelem)
meghatározásával, a védetté nyilvánítás, illetve a védelem megszüntetés
szabályozásával,
b) a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával,
c) a településképi követelmények szabályozásával,
d) a település területén elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és technológiai
feltételeinek, valamint elhelyezésük módjának szabályozásával,
e) a településkép-védelmi szakmai konzultációval,
f) a településképi követelmények megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények
(településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás) rögzítésével,
g) a településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,
h) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.
(2) A helyi védelem célja Tiszaújváros településképe és történelme szempontjából
meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes
karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.
A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része,
ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.
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2. A rendelet hatálya
2. §
(1)
A rendelet területi hatálya – a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel –
Tiszaújváros teljes közigazgatási területére terjed ki.
(2)
A településképi bejelentési eljárás területi hatálya a 28. § a) és b) pontja
tekintetében Tiszaújváros – a rendelet 2. melléklete szerinti – településképi
szempontból meghatározó területe.
(3)
A reklám és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a rendelet hatálya
Tiszaújváros közigazgatási területén a közterületen, a közterületről látható
magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint
közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló
ingatlanon történő reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki.
(4)
A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi
személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, – ideértve a külföldi
székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is –, aki, vagy amely Tiszaújváros
közigazgatási területén jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélyhez
kötött, vagy anélkül végezhető építési tevékenységet kíván végezni, azzal összefüggő
építészeti-műszaki tervdokumentációt készít, vagy a (3) bekezdésben meghatározott
helyen reklámot tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot,
reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki, továbbá az
ingatlan tulajdonosaira, használóira, valamint az építtetőre.
3. A rendelet mellékletei és függelékei
3. §
(1) A rendelet mellékletei:
1. melléklet
Tiszaújváros egyedi védelem alatt álló helyi építészeti öröksége
1.1. melléklet Védett egyedi értékeknek helyet adó ingatlanok lehatárolása
1.2. melléklet Védett egyedi értékek jegyzéke
2. melléklet
Tiszaújváros településképi szempontból meghatározó területei
2.1. melléklet Településképi szempontból meghatározó területek térképi
lehatárolása
2.2. melléklet Településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke
3. melléklet
Tiszaújváros településkép védelme szempontjából kiemelt területei
3.1. melléklet A településkép védelme szempontjából kiemelt területek térképi
lehatárolása
3.2. melléklet A településkép védelme szempontjából kiemelt területek
jegyzéke
3.3. melléklet Közművelődési intézmények jegyzéke
4. melléklet
Ültetési távolságok
(2) A rendelet függelékei:
1. függelék
Településképi véleményezési eljárás megindításához szükséges
kérelem
2. függelék
Településképi bejelentési eljárás megindításához szükséges kérelem
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3. függelék
Nemzetközi, országos jelentőségű művi értékek
3.1. függelék Régészeti lelőhelyek
4. függelék
Nemzetközi, országos és helyi jelentőségű természeti értékek
4.1. függelék Natura 2000 területek
4.2. függelék Tájvédelmi körzet
4.3. függelék Nemzeti ökológiai hálózat
4.4. függelék Helyi természetvédelmi terület
5. függelék
Tájidegen, agresszív gyomosító, invazív növényfajok jegyzéke
5.1. függelék Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy
behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről
szóló 1143/2014. EU rendelet alapján
5.2. függelék A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati
szabályairól szóló 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet alapján
5.3. függelék A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM
rendelet alapján
6. függelék
Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke
6.1. függelék Lombos fafajok
6.2. függelék Tűlevelű fajok (fenyők)
6.3. függelék Lombos cserjék
4. Értelmező rendelkezések
4. §
A rendelet alkalmazásában:
1. áttört kerítés: utcai felületének legalább egyharmadában átláthatóságot biztosító
kialakítású kerítés;
2. CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek
mérete hozzávetőlegesen 118 cm x 175 cm és hozzávetőlegesen 2 m2 látható,
papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72”-90” képátlójú, 16:9
arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik;
3. CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5 m-től 3,5 m magasságú két lábon álló
berendezés, amelynek mérete 7-9 m2, látható, papír- (vagy fólia-) alapú, nem
ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által
megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik;
4. funkcionális célokat szolgáló utcabútor: olyan utasváró, kerékpártároló, kioszk és
információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve
elsődlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen
felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál;
5. illeszkedés elve: a környező meglévő építmények paramétereit, karakterét,
elhelyezkedését figyelembe vevő, a település egészének arányrendszerét szem előtt
tartó, anyaghasználatában és színezésében környezetéhez alkalmazkodó tervezői
metódus;
6. információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati
faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó,
valamint a CityLight formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz;
7. közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős
eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült
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hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között
van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának
tervezett és engedélyezett részét.
8. közérdekű reklámfelület: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó
berendezés, amelyen a reklám közzététele más, egyéb célú berendezés közterületen
való létesítésére, fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen
egyéb célú berendezéstől elkülönülten kerül elhelyezésre;
9. más célú berendezés: többek között a pad, a kerékpárállvány, kerékpártároló, a
hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló
árnyékoló berendezés, korlát, favédő rács és henger, valamint a közterületi
illemhely;
10. önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából
létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei,
tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az
önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely
a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;
11. önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából
létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős
információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének
jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen
elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok
közzétételére is szolgálhat;
12. településkapu: ahol a különböző közlekedési eszközzel (közúti, vasúti, vízi,
kerékpáros, vagy gyalogos) érkezők először lépnek be a települési szövetbe;
13. történeti települési terület: a Második Katonai Felmérésen települési területként
ábrázolt terület;
14. útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés,
amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról
tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás;
15. építési reklámháló: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása,
bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása,
elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka során az e
munka folyamatait legalább részben elfedő, reklámhordozót tartó berendezés;
16. hirdetőoszlop: kör alaprajzú, vertikálisan tagolt, szélesség-magasság arányát tekintve
közel 1:3 arányú, kombinált anyagú reklámhordozót tartó berendezés, melynek a
reklámhordozó kihelyezésének módjától függően különböző típusai vannak;
17. településkarakter: az épített és a természeti környezet településképi jellemzőinek
összessége, így a természetes környezet, a település megjelenése a tájban, a
településszerkezet, a jellegzetes épülettípus, a tömegformálás, a homlokzati
kialakítás, az anyaghasználat és növényzet;
18. településkép: a település vagy településrész épített és természeti környezetének
vizuális megjelenése;
19. településképi szempontból meghatározó terület: jellegzetes, értékes, hagyományt
őrző építészeti arculatot, településkaraktert hordozó vagy meghatározó település,
vagy egy település ilyen jellemzőkkel bíró lehatárolható településrésze.
5. Illeszkedésre vonatkozó rendelkezések
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5. §
(1)
(2)

Az illeszkedés elvét kell érvényesíteni valamennyi építési tevékenység esetében.
Illeszkedőnek tekinthető az épület, amennyiben az alábbi kritériumoknak együttesen
eleget tesz:
a) környezetéhez igazodik,
b) a város építészeti karakterét megőrzi,
c) a meglévő formakultúrát megtartja,
d) léptékhelyes épülettömeget eredményez, továbbá
e) a környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést alkalmaz.
II. Fejezet
A helyi védelem
6. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek
6. §

(1)

(2)

(3)

A helyi védelem feladatkörébe tartozik a védelmet igénylő építészeti örökség:
a) meghatározása, dokumentálása,
b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,
c) megőrzése, megőriztetése és
d) a lakossággal történő megismertetése.
Helyi védelem alá helyezés elrendeléséhez szükséges követelmények az alábbiak:
a) értékvizsgálati lap elkészítése az alábbi tartalommal:
aa) cím,
ab) helyrajzi szám,
ac) védelemre javasolt elem megnevezése, funkciója,
ad) védelemre javasolt elem történeti, műszaki bemutatása (amennyiben
ismert),
ae) védelem alá helyezés indoklása, védelmi kategória megnevezése,
af) fénykép(ek),
ag) alaptérképi kivágat a védelemre javasolt elem elhelyezkedésének
bejelölésével,
b) településképi rendelet módosításának tervezete,
c) eljárásrendi követelmények teljesítése:
ca) partnerségi véleményezés lefolytatása,
cb) államigazgatási szervi véleményezés lefolytatása.
Helyi védelem megszüntetésére az alábbi előírások együttes betartása mellett kerülhet
sor:
a) Műszaki indokok alapján, vagy életveszély-elhárítása miatt, vagy a védett elem
országos védelmi kategóriába történő beemelése miatt, vagy jelentős települési
érdekből.
b) A helyi védett elem teljes körű műszaki felmérése (alaprajzok, metszetek,
homlokzatok, minden irányú fényképes dokumentálás – ha releváns – történeti
kutatás) megtörtént. Az épület és telek felmérési és fotódokumentációjának
elkészítéséről és a megyei levéltárban történő elhelyezéséről, továbbá az értékes
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(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

építészeti, szerkezeti elemek és tárgyak megmentéséről, elhelyezéséről a
főépítész gondoskodik.
c) A megszüntetés hatására a települési arculat nem változik kedvezőtlen irányba.
Védelem alá helyezést, illetve a védelem megszüntetését a Partnerségi Egyeztetési
Szabályzatban nevesített partner, valamint Tiszaújváros Város Önkormányzata
kezdeményezhet.
A kezdeményezésnek az alábbi követelményeket tartalmaznia kell:
a) az érintett elem beazonosításra alkalmas adatai (hrsz., cím, térképi feltűntetés),
b) a javasolt helyi védelem jellege (területi, egyedi),
c) a kezdeményezés rövid indoklása,
d) a kezdeményező adatai, elérhetősége, aláírása,
e) a védendő elem ismert további adatai (különösen tulajdonosa, története, korábbi
állapota).
A kezdeményezés a polgármesternek címezve e-mailben, vagy postai úton, vagy a
honlapon a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet egyeztetésére
létrehozott felület véleményezésre szolgáló linkjére feltöltött írásos javaslattal adható
be.
Helyi védelem alá helyezésről, vagy helyi védelem megszüntetéséről a Képviselőtestület dönt.
A helyi védelem nyilvántartása – a cím, a helyrajzi szám és a védelem tárgya
megjelölésével, a védelem jellege szerinti megkülönböztetéssel – a rendelet 1.
mellékletében szerepel.
A védettség tényét az Önkormányzat a környezethez igazodó, a védettség tényét és
okát, valamint a védettséggel összefüggő egyéb információt tartalmazó táblával
megjelölheti.
7. Az egyedi védelem meghatározása
7. §

(1)
(2)

Tiszaújváros egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökségét a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
Egyedi védelem az alábbi elem(ek)re terjedhet ki:
a) építmény egészére,
b) építmény részletére,
c) alkalmazott anyaghasználatra,
d) tömegformálásra,
e) homlokzati kialakításra,
f)
táj- és kertépítészeti alkotásra,
g) egyedi tájértékre,
h) növényzetre,
i)
szoborra, képzőművészeti alkotásra,
j)
utcabútorra.
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8. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek
8. §
(1)

(2)

Az egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökség mindenkori tulajdonosát az
alábbi kötelezettség terheli:
a) A védett elem, elemrészlet használata nem veszélyeztetheti az örökség
fennmaradását.
b) A védett elem, elemrészlet jókarban-tartásáról, állapotának megőrzéséről
gondoskodnia kell. A tulajdonos kötelezettsége kiterjed a védelem alá helyezett
érték minden alkotó elemére, és részletére, függetlenül attól, hogy azok a
rendeltetésszerű használathoz szükségesek-e, vagy sem.
c) A védett elemen, elemrészleten végzett építési tevékenység során a védett elem,
elemrészlet értékóvó átalakítására, karakterének megőrzésére, anyag- és
színhasználatában a védett állapot megtartására kell törekedni.
d) A helyi védelem alatt álló értéket megjelölő tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni
köteles. A tábla megőrzése és karbantartása a tulajdonos feladata.
A védett elem, elemrészlet bontására kizárólag a védettség alóli kivételt követően
kerülhet sor.
III. Fejezet
A településképi szempontból meghatározó területek
9. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása
9. §

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Tiszaújváros településképi szempontból meghatározó területét a rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
Településképi szempontból meghatározó területnek tekintjük az alábbiakban felsorolt
településrészek együttes halmazát:
a) a településkép védelme szempontjából kiemelt terület,
b) a történeti települési terület,
c) a kiemelt jelentőségű útvonalak menti terület,
d) a településkapuk.
A településkép védelme szempontjából kiemelt területnek minősül:
a) a régészeti lelőhely területe,
b) a helyi jelentőségű védett érték területe,
c) a NATURA 2000 terület,
d) a tájvédelmi körzet területe,
e) az országos ökológiai hálózat – magterület,
f)
az országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó,
g) a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület,
h) a helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték.
Történeti települési területnek minősül a Második Katonai Felmérésen települési
területként ábrázolt terület, melyet a rendelet 2.2.B. melléklete tartalmaz.
A kiemelt jelentőségű útvonalak menti területet a rendelet 2.2.D melléklete ábrázolja.
A kiemelt jelentőségű útvonalakat a rendelet 2.2.C melléklete sorolja fel.
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(6)

(7)

(8)

(9)

Településkapunak minősül a településszövetbe való belépés pontja, melyet a rendelet
2.1. melléklete ábrázol. A vasútvonal tekintetében a vasútállomás környezete
településkapunak számít.
A településképi szempontból meghatározó területek művi elemekkel érintett részei:
a) a településkép védelme szempontjából kiemelt területeken belül, a rendelet 3.2.
mellékletében ekként felsorolt elemek,
b) a történeti települési terület, valamint
c) a kiemelt jelentőségű útvonalak menti terület.
A településképi szempontból meghatározó területek táji, természeti elemekkel érintett
részei a településkép védelme szempontjából kiemelt területeken belül, a rendelet 3.2.
mellékletében ekként felsorolt elemek.
Amennyiben egy elem művi és táji, természeti elemekkel egyaránt érintett, úgy a
követelmények közül a művi elemekre vonatkozókat kell vele szemben alkalmazni.
Régészeti lelőhelyek esetén, amennyiben az érintett ingatlan további művi elemekkel
nem érintett, úgy a követelmények közül a táji, természeti elemekre vonatkozókat kell
vele szemben alkalmazni.

IV. Fejezet
A településképi követelmények
10. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti
követelmények
10. §
(1)

Általános építészeti követelmények:
a) A homlokzatképzésnél nem alkalmazhatók:
aa) erős, élénk, kontrasztos színű anyagok,
ab) ipari terület, kereskedelmi, szolgáltató terület kivételével a település
történelmi anyaghasználatától idegen anyagok,
ac) túlzottan tagolt, elaprózott homlokzatképző elemek.
b) A tetőszerkezet héjalásánál nem alkalmazhatók:
ba) rozsdásodó bádog,
bb) műanyag.
c) A nyílászáróknál nem alkalmazhatók az alábbiak:
ca) domború üvegezés,
cb) egymással nem harmonizáló anyagok,
cc) igénytelen, tobzódó formai kialakítású elemek.
d) A világításnál nem alkalmazhatók az alábbiak:
da) hideg fehér, 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényű, 3000K
feletti színhőmérsékletű kültéri világítás,
db) gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé, vagy az égbolt
irányába irányított fény,
dc) felfelé irányuló, talajszintbe épített fényvetők, kivéve szobor, vagy
emlékmű megvilágítása,
dd) egyenetlen, magas intenzitású világítás,
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de) vidéki utakon a 0,3 cd/m2 fénysűrűség, azaz 4 lux megvilágítás feletti
világítás,
df) a tényleges használat idejéhez nem igazodó kültéri világítás, így az éjfél
utáni fényerőcsökkentés hiánya, a nem közcélú világítás bekapcsolva
tartása.
11. A településképi szempontból meghatározó területek művi elemekkel érintett
részére vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
11. §
(1)

(2)

A településképi szempontból meghatározó terület – a rendelet 2. melléklete szerinti –
művi elemekkel érintett részén
a) a homlokzatkialakítások egymáshoz való illeszkedését,
b) az épületek összhangot mutató elhelyezését,
c) a minőségi anyaghasználatot,
d) a harmóniát tükröző színezést,
e) az előkertek rendezettségét,
f)
a kerítések összhangját,
g) az utcafásítások utcaszakaszonként való összehangolását
h) a rendezett, rendben tartott műszaki állapotot
el kell érni.
A településképi szempontból meghatározó területek – a rendelet 2. melléklete szerinti
– művi elemekkel érintett részére vonatkozó, felújítás, átépítés során érvényesítendő,
területi építészeti követelmények az alábbiak:
a) a beépítés telepítési módjának tekintetében:
aa) Ikres beépítési módnál a már kialakult épület-ikerpárokkal összhangban álló
épület-elhelyezést kell alkalmazni.
ab) Oldalhatáron álló beépítési módnál utcaszakaszonként egységes oldalkerti
épület-elhelyezést kell alkalmazni.
ac) A településen megjelenő, egyedi telepítésű épület-elhelyezésnél a
történetileg kialakult, egyedi jelleg megőrzését biztosító épület-elhelyezést
kell alkalmazni.
ad) Eltérő építési módok találkozása esetén az érintett telek beépítési módját –
amennyiben az a jelen szabályozással nem kezelhető – az illeszkedés elve
határozza meg.
ae) Tiszaújváros Szabályozási Terve szerinti kertvárosias, valamint falusias
lakóterületen a telek az utcafronttól számítva maximum 40 m mélységben
építhető be, a hátsókertre vonatkozó előírások betartása mellett.
b) Tetőtérben több önálló szint nem alakítható ki.
c) A kerti építmények, műtárgyak tekintetében:
ca) Kerti építmény(eke)t, műtárgya(ka)t hátsókertben kell elhelyezni az alábbi
kivételek figyelembevételével:
1. Közműbecsatlakozási műtárgy, elsősorban növényzettel takartan,
előkertben és oldalkertben is elhelyezhető.
2. Pad, játszótéri építmény, szobor, képzőművészeti alkotás, lugas,
szaletli előkertben és oldalkertben is elhelyezhető.
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(3)

cb) Vendéglátóegységek üzemeltetői az üzletük előtti közterületre közvetlenül a
homlokzattal érintkezve, szezonális jelleggel a gyalogos közlekedés részére
legalább 1,5 m széles gyalogos sávot meghagyva, kizárólag asztalokat,
székeket, ezek fölé napellenzőt, valamint az előkert köré városképi
követelményeknek megfelelő kerítést, vagy dísznövényeket helyezhetnek
el.
d) Kerítéskialakítás tekintetében:
da) a településen áttört kerítést kell létesíteni az alábbi kivételek
figyelembevételével:
1. forgalmi terhelések mérséklésére,
2. történeti hagyományok megtartására,
3. utcaképi illeszkedés biztosítására,
4. építészeti koncepció érvényesítésére
tömör kerítés is kialakítható.
db) A kerítést az alábbi előírások együttes figyelembevételével kell kialakítani,
illetve fenntartani:
1. az épülettel összhangot mutató anyag- és színhasználat alkalmazása,
2. időtálló, minőségi anyaghasználat,
3. élénk színek kerülése, harmonikus, telítetlen földszínek, vagy fehér
szín alkalmazása,
4. elsősorban természetes anyagok (különösen kő, tégla, fa) használata,
5. növényzet alkotta kerítés lehetőségének biztosítása,
6. balesetveszélyt okozó kialakítás (törtüveg, szögesdrót, árambevezetésű) kerülése,
7. kerítés műszaki állapotának folyamatos karbantartása.
dc) Nagyvárosias lakóterületen – az oktatási és egészségügyi létesítmények
kivételével – kerítés nem létesíthető.
dd) A Tisza-sziget területén kerítés nem építhető.
de) Erdőterület közterület felőli telekhatárán kerítés nem létesíthető.
df) Utcai kerítés építése nem kötelező.
dg) Épített kerítés helyett élő sövénytelepítés megengedett.
dh) Kertvárosias és falusias lakóterület építési övezetében legfeljebb 1,80 m
magas, áttört utcai kerítés létesíthető.
e) Közterületalakítási terv tekintetében:
ea) Közterületalakítási tervet a településkép szempontjából meghatározó terület
legalább utcaszakaszonkénti, annak két oldalát magába foglaló
lehatárolásával kell készíteni, a Képviselő-testület döntésében szereplő
területre, a szükséges forgalomtechnikai és műszaki szempontok
tekintetében a településképi szempontból meghatározó teljes terület
figyelembevételével.
eb) A közterületalakítási tervben, legalább utcaszakaszonként egységes
megjelenést biztosító fajösszetételű fasorokat kell alkalmazni.
A településképi szempontból meghatározó területek – a rendelet 2. melléklete szerinti
– művi elemekkel érintett részére vonatkozó, felújítás, átépítés során érvényesítendő,
egyedi építészeti követelmények, az építészeti koncepció figyelembe vétele mellett az
alábbiak:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Az anyaghasználat tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen
eleget tevő anyag használható:
aa) időtálló,
ab) minőséget képviselő,
ac) természetes (különösen kő, tégla, fa),
ad) nem telített és környezetétől nem elütő színű,
ae) árnyalatában földszínű vagy fehér.
A tömegformálás tekintetében bármely
ba) építészeti minőséget tükröző,
bb) arányos,
bc) funkciójával összhangot mutató,
tömegformálás használható.
A homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak
együttesen eleget tevő homlokzat kialakítható:
ca) a homlokzattagolást arányosan alkalmazó,
cb) tagozatokat visszafogottan használó,
cc) díszítésében egyszerűségre törekvő,
cd) pasztellszíneket vagy fehér színt alkalmazó,
ce) nyílásrendszerében rendezett,
cf) elsősorban természetes anyagokat (különösen vakolat, kő, tégla) alkalmazó.
A zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak
együttesen eleget tevő növényzet telepíthető:
da) a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is
alkalmazó,
db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas,
dc) a művi értékekkel egységben kezelt,
dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat – 6. függelék –
visszatükröző,
de) a rendelet 4. mellékletében szereplő ültetési távolságokat betartó,
df) nem allergén és nem invazív fajokat – 5. függelék – alkalmazó,
dg) közterületen, utcaszakaszonként egységes megjelenésre törekvő.
A zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása
tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő metódus
alkalmazható:
ea) egységes arculatot kialakító,
eb) zavarosan vibráló burkolatot nem eredményező,
ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő,
ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító,
ee) a táji látványt előtérbe helyező,
ef) építészi és tájépítészi szakmai szempontokat képviselő.
A sajátos építményfajták elhelyezési módja tekintetében – honvédelmi és
katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények
kivételével – az alábbi előírásokat kell betartani:
fa) A meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését figyelmen kívül
hagyó új nyomvonal kijelölését el kell kerülni.
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A közterületről való láthatóságot szerkezettel, vagy növényzettel nem
takaró, vagy mérséklő elhelyezést – a mérőórák leolvashatóságának
biztosítása kivételével– el kell kerülni.
fc) Az egyéb műszaki berendezések (különösen antennák, légkondicionáló
kültéri egységei, napkollektorok) közterület felőli homlokzatra rögzítését el
kell kerülni.
fd) Vonalas
infrastruktúrák
berendezései
(trafók,
energiaelosztók,
nyomáscsökkentők, átemelők) csak felszín alatt létesíthetőek.
A településképi szempontból meghatározó területek – a rendelet 2. melléklete szerinti
– településkapuként lehatárolt térsége az alábbi elemek használatával jelezhető:
a) üdvözlőtábla,
b) információs tábla, vagy
c) növénykiültetés.
A településképi szempontból meghatározó területek sajátos előírásai:
a) Lakó- és vegyes területekre vonatkozó előírások:
aa) Zártsorúan csatlakozó, szomszédos telkeken álló építmények
gerincmagassága legfeljebb 1,5 m, homlokzatmagassága legfeljebb 1,0 m
eltéréssel alakítható ki.
ab) Lakóterületen és vegyes területen a magas tetős épületek hajlásszögét 2545° között kell megválasztani.
ac) Lakóterületen minden 500 m2 szintterületet meghaladó épület elhelyezése
esetében az épülettömeget meg kell bontani önálló épületrészekre, vagy
épületszárnyakra, melyek egymással összeköthetőek.
ad) Az építési övezetben meglévő lakóépületekre tetőráépítés, tetőtér beépítés
csak teljes épületre vonatkozóan engedélyezhető.
ae) Önálló álló tetőablak nem építhető. Helyette tetősíkban fekvő ablakot, vagy
több álló tetőablakot összefogó szerkezeti kialakítást kell alkalmazni.
b) Nagyvárosias lakóterületen erkélyek és loggiák nem, vagy csak
épülettraktusonként, szekciónként építhetők be.
c) Garázstelepekre vonatkozó előírások:
ca) A garázsokat egységes építészeti kialakítással, csoportosan kell elhelyezni.
cb) A garázsok tömege, valamint arculata csak egységes építészeti kialakítással
változtatható meg.
fb)

(4)

(5)

12. A településképi szempontból meghatározó területek táji, természeti
elemekkel érintett részére vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
12. §
(1)

A településképi szempontból meghatározó terület – a rendelet 2. melléklete szerinti –
táji, természeti elemekkel érintett részén:
a) a tájkarakter megőrzését,
b) a kilátás és rálátásvédelem szempontjainak figyelembevételét,
c) az építmények tájba-illeszkedését,
d) az építmények környezetükkel összhangot mutató elhelyezését,
e) a minőségi és természetes anyaghasználatot,
f)
a visszafogott színezést,
g) a táji hagyományokat tükröző növényállomány ültetését,
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(2)

(3)

h) a tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív növények telepítésének elkerülését
el kell érni.
A településképi szempontból meghatározó területek – a rendelet 2. melléklete szerinti
– táji, természeti elemekkel érintett részére vonatkozó, felújítás, átépítés során
érvényesítendő, területi építészeti követelmények, az építészeti koncepció figyelembe
vétele mellett az alábbiak:
a) A beépítés telepítési módjának tekintetében:
aa) a történetileg kialakult, egyedi tájjelleg megőrzését biztosító,
ab) a tájba-simulásra legalkalmasabb helyet elfoglaló
épület-elhelyezést kell alkalmazni.
b) A beépítés jellemző szintszámának tekintetében:
ba) földszintes, legfeljebb tetőtér-beépítéses,
bb) pinceszintet opcionálisan tartalmazó
épület alakítható ki.
c) A kerti építmények, műtárgyak tekintetében:
ca) a táji látványt nem zavaró,
cb) a növényzettel harmonikus
cc) elsősorban természetes anyagokból készülő,
cd) az épületek, építmények összhangjára ügyelő
kerti építmények, műtárgyak helyezhetők el.
d) Kerítéskialakítás tekintetében:
da) áttört, vagy növényekből álló kerítést kell létesíteni,
db) a kerítést az alábbi előírások együttes figyelembevételével kell kialakítani,
illetve fenntartani:
1. az épülettel összhangot mutató anyag- és színhasználat alkalmazása,
2. időtálló, minőségi anyagok használata,
3. élénk színek kerülése, harmonikus, telítetlen földszínek, vagy fehér
szín alkalmazása,
4. elsősorban természetes anyagok (különösen kő, tégla, fa) használata,
5. növényzet alkotta kerítés lehetőségének biztosítása
6. balesetveszélyt okozó kialakítás (törtüveg, szögesdrót, árambevezetésű) kerülése,
7. kerítés műszaki állapotának folyamatos karbantartása.
A településképi szempontból meghatározó területek – a rendelet 2. melléklete szerinti
– táji, természeti elemekkel érintett részére vonatkozó, felújítás, átépítés során
érvényesítendő, egyedi építészeti követelmények, az építészeti koncepció figyelembe
vétele mellett az alábbiak:
a) Az anyaghasználat tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen
eleget tevő anyag használható:
aa) időtálló,
ab) minőséget képviselő,
ac) elsősorban természetes (különösen kő, tégla, fa),
ad) nem telített és környezetétől nem elütő színű,
ae) árnyalatában földszínű vagy fehér.
b) A tömegformálás tekintetében bármely:
ba) építészeti minőséget tükröző,
bb) arányos,
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c)

d)

e)

f)

bc) funkciójával összhangot mutató,
tömegformálás használható, továbbá markáns stílusjegyeket hordozó, ám
funkciójában a környezetét szolgáló építmény (különösen magasles,
kilátótorony) is engedélyezhető.
A homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak
együttesen eleget tevő homlokzat kialakítható:
ca) a homlokzattagolást arányosan alkalmazó,
cb) tagozatokat visszafogottan használó,
cc) díszítésében egyszerűségre törekvő,
cd) pasztellszíneket vagy fehér színt alkalmazó,
ce) nyílásrendszerében rendezett,
cf) elsősorban természetes anyagokat (különösen vakolat, kő, tégla) alkalmazó.
A zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak
együttesen eleget tevő növényzet telepíthető:
da) a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is
alkalmazó,
db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas,
dc) a művi értékekkel egységben kezelt,
dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat – 6. függelék –
visszatükröző,
de) a rendelet 4. mellékletében szereplő ültetési távolságokat betartó,
df) nem allergén és nem invazív fajokat – 5. függelék – alkalmazó,
dg) közterületen, utcaszakaszonként egységes megjelenésre törekvő.
A zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása
tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő metódus
alkalmazható:
ea) egységes arculatot kialakító,
eb) zavarosan vibráló burkolatot nem eredményező,
ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő,
ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító,
ee) a táji látványt előtérbe helyező,
ef) építészi és tájépítészi szakmai szempontokat képviselő.
A sajátos építményfajták elhelyezési módja tekintetében – honvédelmi és
katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények
kivételével – az alábbi előírásokat kell betartani:
fa) a meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését figyelmen kívül
hagyó új nyomvonal kijelölését el kell kerülni,
fb) a táji feltárulást, a közterületről való láthatóságot szerkezettel, vagy
növényzettel nem takaró, vagy mérséklő elhelyezést – a mérőórák
leolvashatóságának biztosítása kivételével – el kell kerülni,
fc) az egyéb műszaki berendezések (különösen antennák, légkondicionáló
kültéri egységei, napkollektorok) táji látványt zavaró elhelyezését, valamint
közterület felőli homlokzatra rögzítését el kell kerülni. A homlokzatra
rögzítés műszaki szükségszerűségének fennállása esetén a homlokzat
rendezett megjelenését rontó kialakítást el kell kerülni,
fd) vonalas
infrastruktúrák
berendezései
(trafók,
energiaelosztók,
nyomáscsökkentők, átemelők) csak felszín alatt létesíthetőek.
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13. A helyi védelemben részesülő területekre vonatkozó építészeti
követelmények
13. §
(1)

Az egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökség – a rendelet 1. melléklete szerinti
– területére vonatkozó, felújítás, átépítés során érvényesítendő, egyedi építészeti
követelmények az alábbiak:
a) Az anyaghasználat tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen
eleget tevő anyag használható:
aa) időtálló,
ab) minőséget képviselő,
ac) elsősorban természetes (különösen kő, tégla, fa),
ad) nem telített és környezetétől nem elütő színű,
ae) árnyalatában földszínű vagy fehér.
b) A tömegformálás tekintetében bármely:
ba) építészeti minőséget tükröző,
bb) arányos,
bc) funkciójával összhangot mutató,
tömegformálás használható.
c) A homlokzatkialakítás tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak
együttesen eleget tevő homlokzat kialakítható:
ca) a homlokzattagolást arányosan alkalmazó,
cb) tagozatokat visszafogottan használó,
cc) díszítésében egyszerűségre törekvő,
cd) pasztellszíneket vagy fehér színt alkalmazó,
ce) nyílásrendszerében rendezett,
cf) elsősorban természetes anyagokat (különösen vakolat, kő, tégla) alkalmazó.
d) A zöldfelületek kialakítása tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak
együttesen eleget tevő növényzet telepíthető:
da) a fás szárú növényeket, elsősorban nagy lombkoronát növesztő fákat is
alkalmazó,
db) az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas,
dc) a művi értékekkel egységben kezelt,
dd) a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat – 6. függelék –
visszatükröző,
de) nem allergén és nem invazív fajokat – 5. függelék – alkalmazó,
df) közterületen, utcaszakaszonként egységes megjelenésre törekvő.
e) A zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakítása
tekintetében bármely, az alábbi szempontoknak együttesen eleget tevő metódus
alkalmazható:
ea) egységes arculatot kialakító,
eb) zavarosan vibráló burkolatot nem eredményező,
ec) az építmények és a burkolat összhangját megteremtő,
ed) a burkolt felületeket a szükséges mértékre szorító,
ee) az utcaszakaszonkénti megjelenést előtérbe helyező,
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(2)

(3)

ef) építészi és tájépítészi szakmai szempontokat képviselő.
f)
A sajátos építményfajták elhelyezési módja tekintetében – honvédelmi és
katonai, továbbá nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények
kivételével – az alábbi előírásokat kell betartani:
fa) A meglévő vonalas infrastruktúra elemek elhelyezkedését figyelmen kívül
hagyó új nyomvonal kijelölését el kell kerülni,
fb) A közterületről való láthatóságot szerkezettel, vagy növényzettel nem
takaró, vagy mérséklő elhelyezést – a mérőórák leolvashatóságának
biztosítása kivételével – el kell kerülni,
fc) Az egyéb műszaki berendezések (különösen antennák, légkondicionáló
kültéri egységei, napkollektorok) közterület felőli homlokzatra rögzítését el
kell kerülni. A homlokzatra rögzítés műszaki szükségszerűségének
fennállása esetén a homlokzat rendezett megjelenését rontó kialakítást el
kell kerülni.
fd) Vonalas
infrastruktúrák
berendezései
(trafók,
energiaelosztók,
nyomáscsökkentők, átemelők) csak felszín alatt létesíthetőek.
A védelem alatt álló helyi építészeti örökség – a rendelet 1. melléklete szerinti –
területén lévő védett épületek átépítésénél az alábbi követelményeknek kell együttesen
eleget tenni:
a) karaktert megtartó,
b) arányrendszert megőrző,
c) új elemeiben a régihez illeszkedő,
d) esztétikát, minőséget hozó,
e) építészeti értéket teremtő.
A védelem alatt álló helyi építészeti örökség – a rendelet 1. melléklete szerinti –
területén lévő sajátos építmények, műtárgyak, egyéb műszaki berendezések
anyaghasználatánál az alábbi követelményeket kell alkalmazni:
a) időtálló,
b) minőségi,
c) környezetében alkalmazott anyagokhoz illeszkedő,
d) élénk színeket kerülő,
e) állagát hosszútávon megőrző,
f)
a település karakterével összhangban lévő.

14. A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus
hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése
14. §
(1)

A település alábbi, Tiszaújváros Szabályozási Terve szerinti területei alkalmasak a
teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére:
a) gazdasági (kereskedelmi, szolgáltató, ipari, általános) területek,
b) különleges területek közül a sajátos használatuk alapján erre alkalmas területek
(különösen különleges közműterületek),
c) közlekedési és közműterületek,
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d)

(2)

(3)

különleges beépítésre nem szánt területek közül a sajátos használatuk alapján
erre alkalmas területek (különösen különleges beépítésre nem szánt
közműterületek).
A település alábbi, Tiszaújváros Szabályozási Terve szerinti területei nem alkalmasak a
teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére:
a) lakó (nagyvárosias, kisvárosias, kertvárosias, falusias) területek,
b) vegyes (településközpont, intézményi) területek,
c) üdülő (hétvégi házas, üdülőházas) területek,
d) az (1) bekezdés b) pontjába nem sorolható különleges területek
e) zöldterületek,
f)
erdő (védelmi, gazdasági, közjóléti) területek,
g) vízgazdálkodási területek,
h) természetközeli területek,
i)
az (1) bekezdés d) pontjába nem sorolható különleges beépítésre nem szánt
területek.
A település alábbi, természetvédelmi érintettségű területei nem alkalmasak a teljes
település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos
építmények, műtárgyak elhelyezésére:
a) Natura 2000 területek,
b) országos védelem alatt álló természetvédelmi területek,
c) országos ökológiai hálózat magterülete,
d) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
kormányrendeletben nem szereplő természetközeli területek.
15. A reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények
15. §

(1) A település területén a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi
követelmények az alábbiak:
a) A reklámok mérete tekintetében óriásplakát a település belterületén nem
helyezhető el.
b) A reklámközzététel technológiája, módszere és eszköze tekintetében:
ba) az időjárásnak ellenálló technológiával készült,
bb) egymást nem eltakaró
reklám, reklámelhelyezés alkalmazható.
c) A reklámhordozók száma tekintetében reklámhordozó 10 m-es körzetében újabb
reklámhordozó nem helyezhető el.
d) A reklámhordozókra vonatkozó anyaghasználati követelmények az alábbiak:
da) nem rozsdásodó,
db) állékony,
dc) könnyen karbantartható,
dd) élénk színeket nem használó,
de) a reklám megjelenését nem befolyásoló
kialakítás alkalmazható.
(2) Tiszaújváros közterületein reklámhordozó
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a) horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült
eszközön;
b) polikarbonát, plexi vagy biztonsági üveg mögött;
c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben;
d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;
e) egymástól számított 2 m-es távolságon belül – ide nem értve az egyetlen funkcionális
célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését – sem horizontálisan, sem
vertikálisan nem helyezhető el.
(3) A közérdekű reklámfelület, - az utasváró és a kioszk kivételével - a reklám
elhelyezésére szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább
egyharmadán az önkormányzat az információs célú berendezésekre megállapított
információk közzétételére jogosult.
16. A reklámok elhelyezésének általános szabályai közterületen és a közterületről
látható magánterületen
16. §
Tiszaújváros közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről
szóló törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a
településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott
vagy nem szabályozott reklám közzététele.
17. §
(1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem
változtathatja meg hátrányosan.
(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem
helyezhető el.
(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem
keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.
(4) Meghatározott utcabútoroktól számítva egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos
oldalán 10 m-en belül további reklámhordozó nem helyezhető el. A tilalom nem
vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre,
funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési
reklámhálóra.
(5) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó
hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.
(6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.
(7) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló
berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót
tartó berendezésként nem alkalmazható.
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17. Reklám közzététele a településszerkezeti terv alapján meghatározott területen
18. §
(1) A rendelet 2.2.B. melléklete szerinti, a településszerkezeti terv alapján meghatározott
területen reklám közzététele, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó
berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor alkalmazásával lehetséges.
(2) A rendelet 2.2.B. melléklete szerinti, a településszerkezeti terv alapján meghatározott
területen nem tehető közzé reklám, illetve nem helyezhető el reklámhordozó,
reklámhordozót tartó berendezés. A 2.2.B. melléklet pontjaiban meghatározott
területen kizárólag funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el.
(3) Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi területi
védelem alatt álló területeken.
18. A funkcionális célokat szolgáló utcabútorokra vonatkozó szabályok
19. §
(1) A rendelet 2.2.B. mellékletében meghatározott területen kizárólag olyan funkcionális
célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi
megjelenést hátrányosan nem befolyásolja.
(2) A rendelet 2.2.B. mellékletében meghatározott területen létesített funkcionális célú
utcabútor esetén kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel
céljából.
(3) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban és a
kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhető el.
(4) A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés
reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám.
A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló
árnyékoló berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra.
19. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályok
20.§
(1) Tiszaújváros közigazgatási területén kizárólag olyan utasváró létesíthető, amely megfelel
az alábbi technológiai feltételeknek:
a)
horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült;
b) polikarbonát, plexi vagy biztonsági üveg fedésű vagy burkolatú.
(2)
Tiszaújváros közigazgatási területén kizárólag olyan kioszk létesíthető, amely
megfelel az alábbi technológiai feltételeknek:
a) a technikailag szükséges legkisebb tömeget közelítő,
b) arányos,
c) a funkciót tükröző
d) a településképet kedvezőtlenül nem érintő,
e) időtálló, minőségi anyagokat használó,
f) állékony,
g) könnyen karbantartható.
(3) Tiszaújváros közigazgatási területén a 3.3. mellékletben meghatározott közművelődési
intézményenként 4 db közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési
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(4)

(5)

(6)

célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a 12 m2-t nem
haladhatja meg. A közterületen kizárólag belső megvilágítású közművelődésű célú
hirdetőoszlop helyezhető el.
Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű
információ közlésére létesíthető:
a) az önkormányzat működése körébe tartozó információk;
b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;
c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel
kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
d) idegenforgalmi és közlekedési információk;
e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami
információk;
f) további, gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információk.
Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe
reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a (4) bekezdés szerinti
közérdekű információt kell, hogy tartalmazzon.
A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló
árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete
hasznosítható reklámcélra.
20. Közművelődési célú hirdetőoszlop létesítése
21. §

(1)
(2)

Tiszaújváros közigazgatási területén a 3.3. mellékletben meghatározott közművelődési
intézmények közművelődési célú hirdetőoszlop használatára jogosultak.
Valamennyi, a 3.3. mellékletben meghatározott közművelődési intézmény
településképi bejelentési eljárásban kezdeményezheti a közművelődési hirdetőoszlop
létesítését.
21. Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól
22. §

(1)

(2)

(3)

(4)

A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a
jelentősnek minősített esemény időtartamára, együttesen naptári évente tizenkét hét
időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban
eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.
A település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében
szükséges reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés kihelyezése az (1)
bekezdés szerinti időtartamban, bármely települési területen megengedett.
A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez
szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése
a reklám közzétevőjének feladata.
A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására
irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.
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23. §
(1)

(2)
(3)
(4)

A polgármester – településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési
naplóval igazolt megkezdésétől az építési tevékenység időtartamára építési reklámháló
kihelyezését engedélyezheti.
Építési reklámháló kihelyezése az (1) bekezdésben szerinti időtartamra, bármely
települési területen megengedett,
Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló
helyezhető el.
A nyilvánosság biztosítására – különösen a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban
nevesített célok teljesítésére –, továbbá közérdeket is szolgáló önkormányzati
információs vagy más célú berendezés időkorlát nélkül, a település teljes területén
megengedett.
22. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények
24. §

(1)

Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények az
alábbiak:
a) Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó formai követelmények
tekintetében:
aa) a technikailag szükséges legkisebb tömeget közelítő,
ab) arányos,
ac) a funkciót tükröző
ad) a településképet kedvezőtlenül nem érintő,
ae) a közterületről nem látható, különösen látványát növényzettel eltakaró
kialakítás alkalmazható.
b) Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó anyaghasználati követelmények az
alábbiak:
ba) nem rozsdásodó,
bb) minőséget képviselő,
bc) könnyen karbantartható,
bd) élénk színeket nem használó,
be) az épület, építmény megjelenését kedvezőtlenül nem befolyásoló
kialakítás alkalmazható.
V. Fejezet
Szakmai konzultáció
23. Rendelkezés a szakmai konzultációról
25.§

(1)

Szakmai konzultációt lehet lefolytatni a tervezett építési tevékenység megkezdése előtt
– függetlenül annak építési engedélyezési, egyszerű bejelentési, vagy építési engedély
nélkül végezhető voltától.
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(2)
(3)

Szakmai konzultációt kell lefolytatni az Ln-Ltp övezetekben a homlokzatra kihelyezett
klímaberendezések tárgyában.
A szakmai konzultáció általános szabályai:
a) A szakmai konzultáció lefolytatása a városi főépítész, vagy – jelenlétének
hiányában – a polgármester feladata.
b) A szakmai konzultációt a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező írásban
kezdeményezi az alábbi tartalmi követelménnyel:
ba) tervezett tevékenység területi beazonosítása (hrsz., cím),
bb) tervezett tevékenység rövid leírása,
bc) fotók a közterület felőli arculati megjelenés bemutatásához,
bd) beépítési koncepció vázlatos bemutatása.
c) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben az alábbiak kerülnek
rögzítésre:
ca) a tervezett tevékenység helyszínét érintő – településképi rendeletben
szereplő – településképi követelmények,
cb) felvetett javaslatok,
cc) a városi főépítész vagy a polgármester lényegi nyilatkozata.
VI. Fejezet
Településképi véleményezési eljárás
24. A véleményezési eljárással érintett építmények köre
26. §

(1)

(2)

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni építmény építésére, bővítésére,
településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont, vagy fennmaradási
engedélyezés eljárásokat megelőzően az építésügyi hatósági engedélykérelem
tárgyának településképi illeszkedésével kapcsolatban:
a) Tiszaújváros Településszerkezeti Terve szerinti ipari gazdasági övezet (Gip)
kivételével, minden 50 m2 bruttó szintterületet meghaladó új építmény,
b) 50 m2 bruttó szintterületet eredményező emeletráépítés, tetőtér-beépítés,
függetlenül az ingatlan építési övezeti besorolásától;
c) ipari gazdasági övezetbe (Gip) tartozó ingatlanokra tervezett 1000 m2-nél
nagyobb összes szintterületű építmény;
d) minden helyi építészeti védelem alatt álló építmény;
e) minden köztéri műalkotás és azok környezetét alakító;
a településkép védelme szempontjából meghatározó területek építészeti műszaki
terveivel összefüggésben.
Településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni homlokzati változással nem
járó, kizárólag belső átalakítási munkákra vonatkozó, engedélyköteles építési
tevékenységek esetén.
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25. A véleményezési eljárás részletes szabályai
27. §
(1)

(2)
(3)

A településképi véleményezési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel
érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (továbbiakban együtt: kérelmező)
kérelmére indul. A kérelmet a polgármesterhez a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben
(továbbiakban: Tr.) meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani, az 1.
függelék szerinti nyomtatványon.
A polgármester a településképi véleményét a városi főépítész szakmai véleményére
alapozza.
A véleményezési eljárás során vizsgálni kell:
a) a településképi követelményeknek való megfelelést,
b) a közterület mentén az épület kialakításának (tömeg, tetőzet, homlokzat tagolása,
nyílászárók kiosztása) módját és feltételeit,
c) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények
bővítésénél
ca) biztosított lesz-e az előírásoknak, illetve az illeszkedési követelményeknek
megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,
cb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel
kapcsolatos követelményeknek.
d) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve
homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését,
e) az épület homlokzatának és tetőszerkezetének kialakításával kapcsolatban
ea) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve
településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez,
eb) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület
rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
ec) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs
berendezések elhelyezésére, kialakítására,
ed) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület
gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezése vonatkozásában,
továbbá, hogy a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges
tetőfelépítményei – megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet
adottságaihoz,
f)
A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy
fa) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges
berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét,
fb) a terv a településképet tekintve megfelelő javaslatot ad-e az esetleg
szükségessé váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra,
fc) az esetleg közterület fölé benyúló építményrészek, illetve szerkezetek és
berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös
tekintettel a meglévő, illetve telepítendő fákra, fasorokra,
g) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület
burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a
díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását.
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VII. Fejezet
Településképi bejelentési eljárás
26. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók,
rendeltetésváltozások köre
28. §
Településképi bejelentési eljárással érintett, a nyilvántartott műemléki értéket, vagy
műemléket érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez, vagy
örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység kivételével:
a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet 1.
melléklete szerinti építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység közül:
aa) Építmény
átalakítása,
felújítása,
helyreállítása,
korszerűsítése,
homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű
építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy
tartószerkezetét is érintik.
ab) Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a
homlokzatfelület
színezése,
a
homlokzat
felületképzésének
megváltoztatása.
ac) Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermékelvezető kémény építése, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
ad) Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet
építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
bővítése, megváltoztatása.
ae) Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek
mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2
alapterületet.
af) Nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet
követően sem meghaladó, de legalább 25 m3 térfogatot és 1 m
gerincmagasságot elérő méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló
építmény építése, bővítése.
ag) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a
talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
ah) Emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem
haladja meg a 3,0 m-t.
ai) A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú
siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem
veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld
feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése,
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
aj) Közterületi kerítés, közterületről látható kerti építmény építése, meglévő
átalakítása, bővítése.
ak) Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék
építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
bővítése.
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al)

b)

c)

Napenergia-kollektor, napelem, áru- és pénzautomata, kerékpártartó,
zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.
am) Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló
hulladékgyűjtő és –tároló közterületről látható területen történő elhelyezése.
Építmények rendeltetésének megváltoztatása, amennyiben
ba) az új rendeltetés miatt a parkoló-igény növekszik,
bb) lakó rendeltetés más rendeltetésre változik, vagy lakó rendeltetés alakul ki,
bc) a meglévő rendeltetés ipari, gazdasági, vendéglátó, egészségügyi
rendeltetésre változik.
Reklámok és reklámhordozók elhelyezése.
27. A bejelentési eljárás szabályai
29. §

(1)

(2)
(3)
(4)

A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett
telek, építmény, építményrész tulajdonosa, a reklámot vagy reklámhordozót elhelyező
(továbbiakban együtt: bejelentő) kérelmére indul. A kérelmet a polgármesterhez a Trben meghatározott tartalommal és formában kell benyújtani, a rendelet 2. függeléke
szerinti nyomtatványon.
A polgármester hatósági határozatát a városi főépítész szakmai véleményére alapozza.
A polgármester hatósági határozata a kiállítástól számított 1 évig érvényes.
A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a tervezett építési tevékenység vagy
rendeltetésváltoztatás:
a) illeszkedik-e a településképbe,
b) megfelel-e a településképi követelményeknek,
c) a reklámok elhelyezése esetén megfelel-e a Kr-ben foglalt elhelyezési
követelményeknek.
30. §

A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Kr.-ben szereplő általános
településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó
elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezését
megelőzően folytatja le.
(2) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a
polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozat birtokában, az abban
foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más hatósági
engedély nem szükséges.
(3) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági
eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr., illetve az általános közigazgatási rendtartásról szóló
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(1)

VIII. Fejezet
A helyrehozatali kötelezettség
28. A helyrehozatali kötelezettség előírásának rendje
31. §
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(1)

(2)

A településkép javítása érdekében, az azt rontó állapotú építményekre a polgármester
hatósági döntésben helyrehozatali kötelezettséget írhat elő a településképben
megjelenő (közterületről látható, közterület felőli rálátással érintett) építmény(ek)re.
A helyrehozatali kötelezettség tartalmazza az alábbiakat:
a) az építmény beazonosítására alkalmas adatokat (cím, helyrajzi szám, alaptérképi
elhelyezkedés),
b) a helyrehozatali kötelezettség címzettjét, aki az építménynek helyet adó ingatlan
tulajdonosa,
c) a helyrehozatali kötelezettség által érintett szerkezet(ek), arculati elem(ek)
leírását, vagy a teljes építmény megnevezését,
d) a helyrehozatal teljesítésének végső határidejét,
e) a határidő meghosszabbításának lehetőségeit, indokait,
f)
a helyrehozatal kivitelezéséhez nyújtható önkormányzati támogatás lehetőségét
és feltételeit,
g) a helyrehozatal nem teljesítésének szankcióit (településképi kötelezés,
településképi bírság).

IX. Fejezet
29. A településképi kötelezés, településképi bírság
32. §
A településképi követelmények megszegésének jogkövetkezményei:
a) településképi kötelezés,
b) településképi bírság.
30. A településképi kötelezési eljárás
33. §
(1)

A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul az alábbi esetekben:
a) településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztása,
b) településképi bejelentési eljárásban megtiltott tevékenység folytatása,
c) településképi bejelentési eljárásban tudomásul vett tevékenység eltérő
végrehajtása, vagy
d) településképi rendeletben szereplő követelmények nem teljesítése.
(2) A településképi kötelezési eljárást a polgármester folytatja le, és – szükség esetén,
önkormányzati hatósági határozat formájában – kötelezést bocsát ki.
(3) A kötelezés a településképi követelmények teljesülése érdekében, az ingatlan
tulajdonosát az építmény, építményrész
a) felújítására,
b) átalakítására, vagy
c) elbontására
kötelezheti.
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31. A településképi bírság
34. §
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Településképi bírság a következő esetekben szabható ki:
a) településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztása,
b) a bejelentésben vagy döntésben meghatározottól eltérő tevékenység
végzése,
c) a településképi követelmények be nem tartása,
d) döntés végre nem hajtása.
A településképi bírság 50.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedhet és a kötelezettség végre
nem hajtása esetén ismételten kiszabható.
A településképi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni:
a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével,
elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a
jogsértéssel elért előny mértékét,
b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
d) a jogsértő állapot időtartamát,
e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
f)
a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását,
g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.
A településképi bírságot határozatban kell kiszabni.
A településképi bírságot közvetlenül az Önkormányzat erre a célra szolgáló
bankszámlájára kell befizetni.
A bírság befizetésének elmaradása esetén – az államháztartásról szóló törvény
értelmében – a meg nem fizetett bírság köztartozásnak minősül, és adók módjára kell
behajtani.

X. Fejezet
Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
32. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése
35. §
(1)

(2)

A településképi követelmények alkalmazására az önkormányzat az alábbi ösztönzési
rendszert alkalmazhatja:
a) adókedvezmény biztosítása,
b) anyagi támogatás nyújtása,
c) egyéb támogatási formák igénybevétele,
d) arculati verseny meghirdetése, lebonyolítása a településképi követelményeket
teljesítő épületek tulajdonosai számára,
e) a Településképi Arculati Kézikönyv módosításánál, a megvalósult jó példák
fejezetébe az érintett épület, épületrész beemelése.
Az ösztönzési rendszerre fordítandó előirányzat mértékéről – a pénzügyi lehetőségek
függvényében – a mindenkori költségvetési rendeletben dönt a Képviselő-testület.
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(3)

Az ösztönzési rendszer pontos feltételeit a Képviselő-testület határozatban állapítja
meg.

XI. Fejezet
Záró rendelkezések
33. Hatályba léptető rendelkezések
36. §
A rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
34. Hatályon kívül helyező rendelkezések
37. §
Hatályát veszti Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
értékek védelméről szóló 24/2004. (VII.01.) önkormányzati rendelete.
(2) Hatályát veszti Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
településképi véleményezési, településképi bejelentési eljárás, a településképi
kötelezés, valamint a főépítészi egyeztetés szabályairól szóló 11/2013. (VI. 05.)
önkormányzati rendelete.
(3) Hatályát veszti Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszaújváros
Építési Szabályzatáról szóló 10/2013. (VI. 05.) önkormányzati rendeletének:
a) 1. § (3) bekezdésének „a helyi értékek védelméről,”szövegrésze,
b) 4. § e) pontja,
c) 6. § 1., 10., 13. pontjai,
d) 8. „Illeszkedésre vonatkozó rendelkezések” című fejezete,
e) 12. § (1) bekezdés b) pontja, a 12.§ (4), (5) bekezdései,
f)
14. § (2), (3), (4) bekezdései,
g) 15. „Értékvédelemre vonatkozó rendelkezések” című fejezete,
h) 16. „Kerítés kialakítására vonatkozó rendelkezések” című fejezete,
i)
18. § (1) bekezdés b) pontja,
j)
22. § (3) bekezdése,
k) 23. § (4), (6) bekezdései,
l)
31. § (2) bekezdés c) pontja,
m) 51. § (2) bekezdés bd) alpontja, a (3) bekezdés ba) alpontja és c) pontja,
n) 2.4. „Helyrehozatali kötelezettséggel érintett ingatlanok” című melléklete,
o) 2.1. „Művi értékek” című függeléke,
p) 3. „Fa- és cserjefajok kivonatos jegyzéke” című függeléke,
(4) Hatályát veszti Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete az emléktáblaállítás rendjéről szóló 20/2016. (X. 28.) önkormányzati rendeletének:
a) 3. § (3) bekezdés „olyan emléktábla állításához, amely” szövegrésze
b) 3. § (3) bekezdés a) pontja
(5) Hatályát veszti Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek
használatának rendjéről és a településtisztaságról szóló 17/2017. (VI. 30.)
önkormányzati rendeletének:
a) 1. § „a városképi, műemlékvédelmi,”szövegrésze,
(1)
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b)
c)
d)
e)
f)

7. § (2) bekezdés „a városképi, műemlékvédelmi, esztétikai,”szövegrésze,
8. § (1) bekezdés j) pontja, a 8.§ (2) bekezdés b) pontja,
9. § (3) bekezdés b) pontja,
15. § (4) bekezdés „az megfelel a városképi követelményeknek és”szövegrésze,
16. § (1) és (6) bekezdései.

Dr. Juhos Szabolcs s.k.
jegyző

Bráz György s.k.
polgármester

Indokolás: A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § (2)
bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb
2017. december 31. napjáig a magasabb rendű jogszabályoknak
megfelelően megalkotja vagy módosítja a településképi rendeletét.
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1. melléklet a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
TISZAÚJVÁROS EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ HELYI ÉPÍTÉSZETI
ÖRÖKSÉGE

1.1. melléklet
VÉDETT EGYEDI ÉRTÉKEKNEK HELYET ADÓ INGATLANOK LEHATÁROLÁSA
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1.2. melléklet
VÉDETT EGYEDI ÉRTÉKEK JEGYZÉKE
A
MEGNEVEZÉS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Víztorony
Református templom
Református parókia
Lakóépület és üzletek
Hőerőmű ltp. lakóépület
Hőerőmű ltp. lakóépület
Hőerőmű ltp. lakóépület
Hőerőmű ltp. lakóépület
Hőerőmű ltp. üzlet
Tiszapalkonyai Hőerőmű
gyárépülete
Tiszapalkonyai Hőerőmű
bejárati épülete és parkolója

B

C

CÍM

HRSZ.

Béke út
Petőfi Sándor utca
Petőfi Sándor utca 2.
Széchenyi út 11-23.

1131/1
1
138
997/7
1622
1623
1624
1625
1628/2
2180/3
2180/3

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET

2. melléklet a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ
TERÜLETEI

2.1. melléklet
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK TÉRKÉPI LEHATÁROLÁSA
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2.2. melléklet
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK JEGYZÉKE

A./ TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEK
Megegyezik a 3. mellékletben szereplő területtel.
B./
TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI TERÜLET
Hrsz.: (112), (194/1), (194/2), (226), (23), (260), (357), (36), (389), (453/1), (47), (472/2),
(75), (93), 1, 10, 100, 101/1, 101/2, 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 107, 108,
109, 110/1, 110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 113, 114, 115, 116/1, 116/2, 117, 118, 119/1, 119/2,
12, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 131/1, 131/2, 133,
135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150,
151/1, 151/2, 152/1, 152/2, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 155, 156, 157/1, 157/2, 158, 159/1,
159/2, 16/1, 16/2, 160/1, 160/2, 161, 162/1, 162/2, 163, 164/1, 164/2, 165, 166, 167, 168,
169/1, 169/2, 17, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 18, 180, 181/1, 181/2,
182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193/2, 195, 196, 197, 198/2, 198/3, 198/4,
199, 2, 20, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209, 21, 210, 211, 212,
213, 214/1, 214/2, 215, 217/2, 217/3, 217/4, 218/1, 218/2, 219, 22, 220, 221/1, 221/2, 222,
223, 224/1, 224/2, 225, 227/1, 227/2, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
24, 240, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2, 244/1, 245, 246/1, 246/2,
247, 248, 249, 25, 250, 251/1, 251/2, 251/3, 252/2, 252/3, 252/4, 253, 254, 255, 256, 257,
258, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32/1, 32/3, 32/4, 330, 331, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 34,
340/1, 35, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 366/2, 367, 368, 369, 37, 370,
371, 373/1, 373/2, 375, 376, 377, 378, 379, 38, 380, 381, 382, 383, 385, 388, 39, 391, 392,
393/1, 393/2, 394, 395/1, 395/3, 395/4, 396, 397, 398, 399, 4/1, 4/2, 40, 400, 401/1, 401/2,
402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 404, 405, 407, 408, 409, 41/1, 41/2, 410, 411, 412, 413, 414/1,
414/3, 414/4, 416, 417, 42, 426, 427, 428/1, 428/17, 428/3, 428/4, 429/1, 429/2, 43, 430,
431/1, 431/2, 432/1, 432/2, 433/2, 433/24, 433/25, 433/26, 433/27, 433/28, 433/29, 433/3,
433/30, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 437/1, 437/2, 438, 439/1, 439/3, 439/4,
44, 440/1, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449/1, 449/2, 45, 451, 452, 48/1, 48/2, 49, 5/1,
5/2, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 568, 57, 573/1, 573/2, 574/1, 574/2, 575, 576, 577,
578, 579, 58/1, 58/2, 580, 581, 582/1, 582/2, 583, 584, 585/1, 585/2, 586, 6/1, 6/2, 60, 61,
62/1, 62/2, 63, 64, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 68/1, 68/3, 68/4, 69, 7, 70, 71, 72, 73,
74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/1, 86/3, 86/4, 87, 88, 89, 9, 91, 92, 94, 95,
96, 97, 98, 99
C./
KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÚTVONALAK
- 35 sz. főút
- Bajcsy-Zsilinszky
- Bartók Béla
- Béke
- Bethlen Gábor
- Bocskai István
- Dózsa György
- Huszár Andor
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- Kandó Kálmán
- Kazinczy Ferenc
- Kossuth Lajos
- Lévai József
- Örösi
- Mátyás király
- Széchenyi
- Szederkényi
- Szent István
- Tisza
- Tiszavirág
- Verebély László
- Vörösmarty
D./ KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ÚTVONALAK MENTI TERÜLET
Hrsz.: (0140/2), (0147/2), (0155), (0276/10), (055/2), (072/4), (074/5), (083), (1117), (112),
(1123/27), (1125), (1126/2), (1129), (1130), (1131/1), (1131/2), (1132), (1134/3), (1135/1),
(1141), (1142/10), (1142/11), (1144/69), (1144/71), (1234/3), (1235/4), (1239/18), (1444/5),
(1444/6), (1444/8), (1447), (1448/16), (1477/115), (1477/117), (1483/194), (194/1), (194/2),
(226), (2354), (260), (389), (453/1), (623/12), (623/20), (651/111), (651/59), (652/68),
(654), (657/11), (657/49), (657/6), (657/8), (658/1), (663/1), (664/89), (669/167), (669/168),
(669/171), (669/194), (669/59), (669/61), (676/13), (75), (953/1), (953/2), (979), (980),
(981/3), (986), (987/1), (990/1), (990/2), (991/16), (993), (994/2), (995), (996), (997/13),
(998), 0113, 0143, 0144/2, 0150/2, 0154/4, 0154/5, 0154/6, 0156/2, 0157/11, 0157/25,
036/3, 067/1, 067/2, 100, 102/1, 105, 106/1, 106/2, 110/1, 110/3, 111/1, 111/2, 1116/1,
1119/6, 1120, 1121, 1123/18, 1123/19, 1123/20, 1123/22, 1123/23, 1126/1, 1127, 1128,
1133, 1134/2, 1134/6, 1134/7, 1134/8, 1134/9, 1136/1, 1136/2, 1138/10, 1138/11, 1138/6,
1138/7, 1138/8, 114, 1142/4, 1142/5, 1142/6, 1142/7, 1142/8, 1142/9, 1143, 1144/12,
1144/17, 1144/18, 1144/48, 1144/49, 1144/51, 1144/52, 1144/53, 1144/54, 1144/61, 117,
120, 1235/3, 1236/2, 1239/3, 1239/7, 1436, 1437, 1444/14, 1444/3, 1444/7, 1444/9, 1446,
1448/1, 1448/10, 1448/13, 1448/14, 1448/5, 1448/9, 1452/25, 1452/26, 1452/28, 1452/30,
1452/31, 1452/32, 1452/33, 1452/34, 1452/35, 1452/37, 1452/39, 1452/40, 1452/41, 1452/8,
1452/9, 1477/1, 1477/10, 1477/11, 1477/111, 1477/114, 1477/116, 1477/12, 1477/13,
1477/2, 1477/27, 1477/3, 1477/30, 1477/31, 1477/32, 1477/33, 1477/34, 1477/35, 1477/36,
1477/37, 1477/38, 1477/39, 1477/4, 1477/40, 1477/41, 1477/44, 1477/45, 1477/46, 1477/47,
1477/48, 1477/49, 1477/5, 1477/50, 1477/51, 1477/52, 1477/53, 1477/54, 1477/55, 1477/6,
1477/69, 1477/7, 1477/70, 1477/71, 1477/72, 1477/73, 1477/74, 1477/75, 1477/76, 1477/8,
1477/9, 1483/10, 1483/11, 1483/115, 1483/116, 1483/117, 1483/118, 1483/119, 1483/12,
1483/120, 1483/121, 1483/122, 1483/123, 1483/124, 1483/126, 1483/13, 1483/131,
1483/132, 1483/133, 1483/134, 1483/135, 1483/136, 1483/137, 1483/138, 1483/139,
1483/14, 1483/140, 1483/144, 1483/145, 1483/146, 1483/147, 1483/148, 1483/149,
1483/15, 1483/150, 1483/151, 1483/152, 1483/153, 1483/156, 1483/16, 1483/17, 1483/18,
1483/19, 1483/191, 1483/192, 1483/193, 1483/195, 1483/196, 1483/205, 1483/208,
1483/209, 1483/210, 1483/211, 1483/212, 1483/213, 1483/214, 1483/215, 1483/251,
1483/288, 1483/289, 1483/290, 1483/291, 1483/292, 1483/293, 1483/294, 1483/300,
1483/301, 1483/77, 1483/78, 1483/79, 1483/80, 1483/81, 1483/82, 1483/83, 1483/9,
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1483/94, 1483/95, 1483/96, 1483/97, 1483/98, 1483/99, 1487/1, 1487/2, 1501/2, 1501/3,
1501/4, 1502, 1505/1, 1505/2, 1506, 159/1, 159/2, 160/1, 1602, 1603/1, 1603/2, 1604/2,
1604/4, 1604/6, 1605/1, 1605/2, 1606/1, 1606/2, 162/1, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624,
1625, 1626/1, 1626/2, 1627, 1628/1, 1628/2, 1628/3, 1629, 163, 1630, 1631/1, 1631/2,
1632/1, 1632/2, 1638/1, 1638/2, 1639/1, 1639/2, 164/1, 164/2, 1641, 1642, 1643/1, 1643/2,
1644/1, 1644/2, 1651/1, 1651/2, 1652/1, 1652/2,
1654/75, 1654/76, 1654/77, 1654/78, 1654/79, 1654/80, 1654/81, 1654/82, 1654/83,
1654/84, 1654/85, 1654/86, 1654/87, 1654/88, 1655, 177, 180, 181/1, 182, 184, 185, 186,
193/2, 195, 196, 197, 198/2, 198/3, 198/4, 199, 201, 202, 203, 204, 2049, 205, 206, 207/1,
207/2, 208/1, 208/2, 209, 210, 211, 212, 213, 214/1, 214/2, 2147, 215, 217/2, 217/3, 217/4,
218/1, 218/2, 2180/7, 2180/8, 219, 220, 2201/2, 221/1, 221/2, 222, 223, 224/1, 224/2, 225,
227/1, 227/2, 229, 2308/10, 2308/12, 2308/15, 2308/18, 2308/2, 2308/23, 2308/25, 2308/27,
2308/28, 2308/3, 2308/32, 2308/33, 2308/4, 231, 2310/1, 232, 233, 2335/10, 2335/3,
2335/4, 2335/5, 2335/8, 2335/9, 2336/13, 2336/14, 2336/16, 2336/6, 2336/7, 234, 2340/3,
2340/8, 2340/9, 235, 2355/1, 2355/2, 236, 237, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 238, 239,
240, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 242/1, 242/2, 243/1, 243/2, 244/1, 245, 246/1, 246/2, 247,
248, 249, 250, 251/1, 251/2, 251/3, 252/2, 252/3, 252/4, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 261,
262/1, 262/2, 270/1, 270/2, 287, 297, 298, 299, 304, 305, 306/1, 325, 326, 327, 328/2, 330,
331, 332, 333, 334/1, 334/2, 335, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366/1, 366/2, 367,
368, 369, 370, 373/1, 373/2, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 385, 388, 391, 392,
393/1, 444, 445, 446, 448, 449/1, 451, 452, 455, 456/1, 456/2, 457/1, 457/2, 458, 459/1,
48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52, 53/2, 55, 56, 568, 573/1, 573/2, 574/1, 574/2, 575, 576, 577, 578,
579, 58/2, 580, 581, 582/1, 582/2, 583, 584, 585/1, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594,
595, 596, 597/3, 598/1, 598/2, 599/14, 599/15, 599/17, 599/26, 599/27, 599/37, 599/38,
599/57, 599/58, 599/6, 599/7, 60, 600/17, 600/55, 600/56, 600/74, 600/75, 603/6, 605/1,
605/2, 605/4, 605/5, 606/2, 606/4, 606/5, 608/1, 609/1, 62/2, 623/8, 633, 634/9, 639, 64,
65/1, 651/10, 651/108, 651/109, 651/115, 652/16, 652/17, 652/18, 652/25, 652/26, 652/27,
652/28, 652/29, 652/3, 652/35, 652/43, 652/47, 652/48, 652/49, 652/5, 652/50, 652/56,
652/57, 652/63, 652/64, 652/65, 652/66, 652/67, 652/69, 652/7, 652/70, 652/77, 652/9,
655/1, 655/2, 657/15, 657/16, 657/17, 657/19, 657/20, 657/21, 657/24, 657/44, 657/46,
657/48, 659/10, 659/11, 659/12, 659/14, 659/24, 659/25, 659/26, 659/28, 659/3, 659/35,
659/41, 659/42, 659/51, 659/9, 66/1, 661, 662/4, 663/2, 664/20, 664/21, 664/26, 664/28,
664/3, 664/30, 664/34, 664/37, 664/39, 664/40, 664/42, 664/44, 664/45, 664/47, 664/50,
664/51, 664/60, 664/61, 664/62, 664/64, 664/68, 664/69, 664/70, 664/71, 664/73, 664/74,
664/75, 664/83, 664/85, 664/86, 666/1, 666/2, 667/2, 668/2, 669/12, 669/13, 669/14,
669/15, 669/16, 669/165, 669/17, 669/173, 669/174, 669/175, 669/18, 669/19, 669/62,
669/65, 669/66, 669/67, 669/68, 669/69, 669/70, 669/71, 669/72, 67/1, 674/1, 674/12,
674/151, 674/152, 674/153, 674/154, 674/155, 674/156, 674/157, 674/158, 674/159,
674/160, 674/161, 674/162, 674/163, 674/164, 674/165, 674/166, 674/167, 674/168,
674/169, 674/170, 674/171, 674/172, 674/173, 674/372, 674/373, 674/374, 674/375,
674/376, 674/377, 674/378, 674/379, 674/380, 674/381, 674/382, 674/383, 674/384,
674/385, 674/386, 674/387, 674/388, 674/389, 674/390, 674/391, 674/392, 674/393,
674/583, 674/584, 674/585, 674/586, 674/587, 674/588, 674/589, 674/590, 674/591,
674/592, 674/593, 674/594, 674/595, 674/596, 674/597, 674/598, 674/599, 674/669,
674/679, 674/680, 674/681, 674/682, 674/716, 674/718, 674/720, 675, 676/1, 676/14, 676/2,
68/1, 70, 71, 72, 78, 79, 82, 83, 86/1, 86/3, 86/4, 89, 92, 943/10, 943/14, 943/16, 943/17,

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET
943/2, 943/3, 943/4, 943/9, 944, 945, 950/3, 951, 952, 953/14, 953/19, 981/1, 981/2, 982/10,
982/12, 982/16, 982/19, 982/2, 982/23, 982/24, 982/28, 982/29, 982/31, 982/39, 982/41,
982/42, 982/46, 982/48, 983, 984, 985, 987/2, 987/3, 987/4, 988, 989/1, 989/2, 989/3, 99,
991/10, 991/11, 991/12, 991/14, 991/2, 991/4, 991/6, 991/8, 994/1, 997/1, 997/10, 997/12,
997/3, 997/4, 997/5, 997/6, 997/7, 997/8, 999/1, 999/5, 999/6, 999/7

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET

3. melléklet a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT
TERÜLETEI

3.1. melléklet
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME
LEHATÁROLÁSA

SZEMPONTJÁBÓL

KIEMELT

TERÜLETEK

TÉRKÉPI

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET

3.2. melléklet
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEK JEGYZÉKE
A./ MŰVI ELEMEK
1. a régészeti lelőhely területe,
2. a helyi jelentőségű védett érték területe,
B./
TÁJI, TERMÉSZETI ELEMEK
3. a NATURA 2000 terület (Tiszaújvárosi ártéri erdők, Kesznyéteni Sajó-öböl)
4. a tájvédelmi körzet területe (Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet),
5. az országos ökológiai hálózat – magterület,
6. az országos ökológiai hálózat – ökológiai folyosó,
7. a tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület,
8. a helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték.

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET

3.3. melléklet
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK JEGYZÉKE
1. Derkovits Kulturális Központ
2. Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár
3. Derkovits Kulturális Központ Tiszaszederkényi Művelődési Ház
4. Derkovits Kulturális Központ Városi Kiállítóterem

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET

4. melléklet a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
ÜLTETÉSI TÁVOLSÁGOK
A
NÖVÉNY
1
2
3
4
5
6
7
8

virág, hagyma
1 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor
szőlő, 2 m-nél magasabbra nem növő cserje,
bokor, sövény, díszfa
3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb
bokor és díszfa
4 m-nél magasabbra nem növő, nem
terebélyes díszfa
alacsony növésű gyümölcsfa, 4 m-nél
magasabbra növő, terebélyes díszfa
cseresznyefa, továbbá az 2–7 sorban fel nem
sorolt gyümölcsfa, valamint nyár, fűz, akác,
fenyő
dió és gesztenyefa

B
LEGKISEBB TELEPÍTÉSI
(ÜLTETÉSI) TÁVOLSÁG
SZOMSZÉDOS INGATLAN
TELEKHATÁRÁTÓL

0,30 m
1,50 m
2,00 m
2,50 m
3,50 m
5,00 m
7,00 m

8,00 m

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET

1. függelék a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES KÉRELEM
Véleménykérés beérkezésének ideje:
(Polgármesteri Hivatal tölti ki!)
ADATLAP településképi vélemény kiadásához

ÉTDR – kód:

Az Építtető adatai:
Név:

A Tervező adatai:
Név:

Lakcím/Székhely:

Lakcím/Székhely:

Levelezési cím:

Levelezési cím:

Kapcsolattartó:

Kapcsolattartó:

Telefon/fax:
E-mail:

Telefon/fax
E-mail:

Az építési tevékenység adatai:
Az ingatlan helye: Tiszaújváros,
Területe:
m2

Hrsz.:

A tervezett létesítmény
adatai:
Rendeltetés:
Bruttó szintterület:
Tetőtér hasznosítása:

Rendeltetési egység száma:
m Építménymagasság:
Épület védettségi foka:
2

nykérés lefolytatásához szüksége(jogszabályok
által előírt):
Helyszínrajz:
Műszaki leírás:
Tető felülnézeti helyszínrajz:
Alaprajzok:
Metszetek:
Homlokzati rajz:
Utcakép:
Látványterv modellfotó (legalább 2 db):
Reklámelhelyezés ábrázolása:
Fotódokumentáció:

db
m

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

A kiállítás dátuma:
…….……………………………………………………
Aláírás

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET

2. függelék a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
KÉRELEM
BEJELENTÉS
Településképi bejelentési eljáráshoz
A Bejelentő adatai:
Név:

A Tervező adatai:
Név:

Lakcím/Székhely:

Lakcím/Székhely:

Levelezési cím:

Levelezési cím:

Kapcsolattartó:

Kapcsolattartó:

Telefon/fax:
E-mail:

Telefon/fax
E-mail:

ai:
Az ingatlan helye: Tiszaújváros,
Hrsz.:

Időtartama:

A bejelentési eljárás fajtája (X-szel jelölni.)
1. Bejelentéshez kötött építési tevékenység
2. Reklám-, illetve reklámhordozó elhelyezése:
3. Rendeltetésváltoztatás
A trvezett építési tevékenység, reklám-, illetve reklámhordozó-elhelyezés,
vagrendeltetésváltoztatás rövid leírása:

A településképi bejelentési eljáráshoz szükséges munkarészek (jogszabályoáltal
előírt):
Településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki
tervdokumentáció:
Rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre
vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentáció:
Igazgatási Szolgáltatási díj megfizetésének igazolása:

2 db
2 db
db

Egyéb – a tervvel kapcsolatos – lényeges adat, információ:
A kiállítás dátuma:
…….……………………………………………………
Aláírás

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET

3. függelék a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
NEMZETKÖZI, ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK
3.1. Függelék
RÉGÉSZETI LELŐHELYEK
A
B
AZONOSÍTÓ
LELŐHELYSZ

C

D

NÉV*

HRSZ.

ÁM

1

16932

1

Tiszai Vegyi Kombinát
502. épület

2

16933

2

Tiszai Vegyi Kombinát

3

16936

5

Rákóczi u. 7.

4

16937

6

Ady Endre u. 28.

5
6
7
8
9
10

16354
16355
16356
78467
87215
92731

*

MOL-1. lelőhely
MOL- 2. lelőhely
MOL- 3. lelőhely
Kerékpárút
Kis- Dagadó
Furkós-kút, Huszár
Andor utca
Valamennyi lelőhely általános szakmai védelem alatt áll.
7
8
9
10
11
12

2026, 2027, 2032, 2083,
2081/5, 2082, 2029,
2028, 2030, 2031
2026, 2027, 2032,
2089/4, 2088, 2094,
2097, 2095/4, 2083,
2089/1, 2089/2, 2080,
2079, 2081/5, 2082,
2081/1, 2098/3, 2098/2,
2098/6, 2098/5, 2095/3,
2081/3, 2081/4, 2033,
2029, 2028, 2030, 2031
417, 194/1, 568, 448,
445, 443, 446, 444,
393/1, 392, 391, 395/1,
395/4, 397, 396, 398,
395/3, 442, 393/2, 394,
440/1, 439/3, 439/4, 441,
435/2, 436/1, 435/1,
434/1, 437/2, 437/1, 438,
439/1, 436/2, 399
175, 148, 189, 128, 191,
192, 190, 124, 127, 173,
174, 129, 130, 133, 136,
147, 137, 131/2, 135,
131/1, 126, 125, 123/1
0150/2
0150/2
0157/11, 0157/12
1236/2, 600/36
0160/4
2308/3, 2308/2, 2308/14,
2308/15

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET

4. függelék a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
NEMZETKÖZI, ORSZÁGOS, HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
4.1. Függelék
NATURA 2000 TERÜLETEK
A
MEGNEVEZÉS
1 Különleges madárvédelmi terület
• HUBN10005 Kesznyéten*
Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
• HUBN20069 Kesznyéteni Sajó-öböl**
• HUBN22096 Tiszaújvárosi ártéri erdők***
Forrás: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet

B
HRSZ.
*, **, ***

Hrsz.*: 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259/1, 0259/2, 0259/3, 0259/4, 0259/5, 0260,
0261/2, 0261/6, 0261/7, 0261/8, 0261/9, 0261/10, 0261/11, 0261/12, 0261/13, 0262/1,
0262/2, 0263/1, 0263/3, 0263/4, 0263/5, 0263/6, 0263/7, 0264, 0265, 0266, 0267/1, 0267/2,
0267/3, 0267/4, 0267/5, 0267/6, 0267/7, 0267/8, 0267/10, 0267/12, 0267/13, 0268
Hrsz.**: 0257, 0258, 0259/1, 0259/2, 0259/3, 0259/4, 0259/5, 0260, 0261/2, 0261/6,
0261/7, 0261/8, 0261/9, 0261/10, 0261/11, 0261/12, 0261/13, 0262/1, 0262/2, 0263/1,
0263/3, 0263/4, 0263/5, 0263/6, 0263/7, 0264, 0265, 0266c, 0266f, 0266g, 0266n
Hrsz.***: 017/1, 017/2, 023, 025, 026/1, 026/2, 027, 028, 030, 031, 032/1, 032/2, 034,
0239/2, 1800, 1801, 1802

4.2. Függelék
TÁJVÉDELMI KÖRZET
A

B

MEGNEVEZÉS
TÖRZSKÖNYVI SZÁM
Kesznyéteni
Tájvédelmi
Körzet*
232/TK/90
1
Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_232-TK-90
Hrsz.: 0259/1, 0259/2, 0259/3, 0259/4, 0259/5, 0260, 0261/10, 0261/11, 0261/12, 0261/13,
0261/2, 0261/6, 0261/7, 0261/8, 0261/9, 0262/1. 0262/2, 0263/1, 0263/3a, 0263/3b,
0263/3c, 0263/4, 0263/5, 0263/6, 0263/7, 0264, 0265

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
tárgyalta meg, az még csak TERVEZET

4.3. Függelék
NEMZETI ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT
A
MEGNEVEZÉS
1 Nemzeti ökológiai hálózat:
magterület*, ökológiai folyosó**
Forrás: DINPI.

B
HRSZ.
*, **

Magterülettel érintett ingatlanok
Hrsz.*: (0259/3), (0260), 017/1, 017/2, 0239/2, 0257, 0258, 0259/1, 0259/2, 0259/4, 0259/5,
0261/10, 0261/11, 0261/12, 0261/13, 0261/2, 0261/6, 0261/7, 0261/8, 0261/9, 0262/1,
0262/2, 0263/1, 0263/3, 0263/4, 0263/5, 0263/6, 0263/7, 0264, 0265, 030, 031, 032/1,
032/2, 033, 1800, 1801, 1802
Ökológiai folyosóval érintett ingatlanok
Hrsz.**: (0151), (0153), (018), (0209/1), (0216/14), (0219), (022), (0225), (0226), (0227/2),
(0228/1), (0229/22), (0229/23), (0232/17), (0233/1), (0233/2), (0234), (0238), (0243),
(0247/4), (0247/8), (0249), (0268), (062), (1803/100), (1803/107), (1803/113), (1803/13),
(1803/3), (1803/38), (1803/43), (1803/44), (1803/51), (1803/55), (1803/56), (1803/67),
(1803/68), (1803/81), (1803/83), (1803/90), (1803/95), (6047/2), 0152, 0154/3, 0163/3,
017/4, 017/5, 017/6, 017/7, 017/8, 0208/1, 0208/2, 0209/4, 0209/5, 0209/7, 0209/8, 0212,
0213, 0214/1, 0214/10, 0214/11, 0214/4, 0214/5, 0214/6, 0214/7, 0214/8, 0214/9, 0215,
0216/1, 0216/11, 0216/12, 0216/13, 0216/15, 0216/16, 0216/17, 0216/18, 0216/19, 0216/2,
0216/3, 0216/4, 0216/5, 0216/6, 0216/7, 0216/8, 0216/9, 0217, 0218/1, 0218/17, 0218/18,
0218/19, 0218/20, 0218/5, 0221/10, 0221/11, 0221/12, 0221/13, 0221/14, 0221/15, 0221/2,
0221/3, 0221/4, 0221/5, 0221/6, 0221/7, 0221/8, 0221/9, 0222, 0223, 0224/23, 0224/24,
0224/44, 0224/45, 0224/46, 0224/47, 0224/48, 0224/49, 0224/50, 0224/51, 0224/52,
0224/53, 0224/56, 0227/3, 0227/4, 0227/5, 0227/6, 0227/7, 0228/2, 0229/10, 0229/11,
0229/12, 0229/14, 0229/15, 0229/16, 0229/19, 0229/2, 0229/20, 0229/24, 0229/25, 0229/26,
0229/5, 0229/6, 0229/7, 0229/8, 0229/9, 023, 0232/10, 0232/11, 0232/12, 0232/13, 0232/14,
0232/15, 0232/16, 0232/18, 0232/2, 0232/21, 0232/22, 0232/23, 0232/24, 0232/25, 0232/26,
0232/33, 0232/34, 0232/39, 0232/4, 0232/40, 0232/41, 0232/42, 0232/5, 0232/6, 0232/7,
0232/8, 0232/9, 0235, 0236, 0237/1, 0237/2, 0239/10, 0239/11, 024, 0240, 0241, 0245/1,
0245/2, 0247/10, 0247/5, 0247/6, 0247/9, 0248/14, 0248/9, 025, 0251/1, 0252/13, 0254,
0255, 0256, 026/1, 026/2, 0266, 0267/1, 0267/10, 0267/12, 0267/13, 0267/2, 0267/3,
0267/4, 0267/5, 0267/6, 0267/7, 0267/8, 027, 028, 029, 034, 035, 1803/10, 1803/101,
1803/102, 1803/103, 1803/104, 1803/105, 1803/106, 1803/108, 1803/11, 1803/110,
1803/111, 1803/112, 1803/114, 1803/115, 1803/116, 1803/117, 1803/118, 1803/119,
1803/12, 1803/15, 1803/16, 1803/17, 1803/18, 1803/19, 1803/2, 1803/20, 1803/21, 1803/22,
1803/23, 1803/24, 1803/25, 1803/26, 1803/27, 1803/28, 1803/29, 1803/30, 1803/31,
1803/32, 1803/33, 1803/34, 1803/35, 1803/36, 1803/37, 1803/39, 1803/4, 1803/40, 1803/41,
1803/42, 1803/45, 1803/46, 1803/47, 1803/49, 1803/5, 1803/50, 1803/52, 1803/53, 1803/54,
1803/57, 1803/58, 1803/59, 1803/6, 1803/60, 1803/62, 1803/63, 1803/64, 1803/65, 1803/66,
1803/69, 1803/7, 1803/70, 1803/71, 1803/72, 1803/73, 1803/74, 1803/75, 1803/76, 1803/77,
1803/78, 1803/79, 1803/8, 1803/80, 1803/82, 1803/84, 1803/85, 1803/86, 1803/87, 1803/89,
1803/9, 1803/91, 1803/92, 1803/93, 1803/94, 1803/96, 1803/97, 1803/98, 1803/99, 1804,
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6047/1, 6068, 6069, 6070, 6071, 6073, 6074, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082,
6083, 6084, 6085, 6092, 6093, 6099, 6100, 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107,
6108, 6109, 6110, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116, 6117,
6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6126, 6127, 6128, 6129, 6135, 6136, 6137, 6138,
6143, 6144, 6147, 6148, 6153, 6154, 6156, 6157, 6158, 6159, 6167, 6168, 6169,
6174, 6175, 6176, 6192/1, 6192/2, 6192/4, 6193, 6194, 6195/1, 6200, 6201, 6202,
6204, 6205, 6206, 6207, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223, 6224,
6233, 6240, 6241, 6244, 6245, 6247, 6248, 6249, 6257, 6258, 6266, 6267, 674/11

4.4. Függelék
HELYI TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
A

B

1
2
3

Tiszaújvárosi-gyep
Tiszaújvárosi Kisfaludi-erdő
Tiszaújvárosi Morotva-erdő

TÖRZSKÖNYVI SZÁM
4/81/TT/04
4/78/TT/04
4/79/TT/04

4

Tiszaújvárosi Tisza-sziget

4/80/TT/04

MEGNEVEZÉS

6139,
6170,
6203,
6232,

C
HRSZ.

0209/8
026/1
0208/2a, 0208/2b,
0208/2c, 0208/2d,
0208/2f
1800/a, 1800/b, 1800/c,
1801/a, 1801/b, 1801/c,
1801/d, 1802

Forrás:
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl&mode=search&nev=&tkv=&megy
e=0&telepules=2820&vedszint=0&vedkateg=0&evszam=&orderby=nev&direction=
asc&headers=50
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5. függelék a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
TÁJIDEGEN, AGRESSZÍVEN GYOMOSÍTÓ, INVAZÍV NÖVÉNYFAJOK
JEGYZÉKE
5.1. Függelék
AZ IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK BETELEPÍTÉSÉNEK VAGY BEHURCOLÁSÁNAK ÉS
TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ 1143/2014. EU RENDELET
ALAPJÁN

A./ A LISTÁBAN SZEREPLŐ NÖVÉNYFAJOK:
A
MAGYAR ELNEVEZÉS
Borfa, tengerparti seprűcserje
1
Kaliforniai tündérhínár
2
Vízijácint
3
Perzsa medvetalp
4
Sosnowsky-medvetalp
5
Hévízi gázló
6
Fodros átokhínár
7
Nagyvirágú tóalma
8
Sárgavirágú tóalma
9
10 Sárga lápbuzogány
11 Közönséges süllőhínár
12 Keserű hamisüröm
13 Ördögfarok keserűfű
14 Kudzu nyílgyökér

B
TUDOMÁNYOS (LATIN) ELNEVEZÉS
Baccharis halimifolia
Cabomba caroliniana
Eichhornia crassipes
Heracleum persicum
Heracleum sosnowskyi
Hydrocotyle ranunculoides
Lagarosiphon major
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Lysichiton americanus
Myriophyllum aquaticum
Parthenium hysterophorus
Persicaria perfoliata
Pueraria montana var. lobata

B./ VÁRHATÓAN 2017-BEN AZ ALÁBBI FAJOKKAL FOG BŐVÜLNI A LISTA:
A
B
MAGYAR ELNEVEZÉS
TUDOMÁNYOS (LATIN) ELNEVEZÉS
Közönséges selyemkóró
Asclepias syriaca
1
Vékonylevelű átokhínár
Elodea nuttallii
2
Bíbor nebáncsvirág
Impatiens glandulifera
3
Felemáslevelű süllőhínár
Myriophyllum heterophyllum
4
Kaukázusi medvetalp
Heracleum mantegazzianum
5
Óriásrebarbara
Gunnera tinctoria
6
Tollborzfű
Pennisetum setaceum
7
Alternanthera philoxeroides
8
Microstegium vimineum
9

A rendelet-tervezetet Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete még nem
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5.2. Függelék
A NATURA 2000 GYEPTERÜLETEK FENNTARTÁSÁNAK FÖLDHASZNÁLATI SZABÁLYAIRÓL
SZÓLÓ 269/2007. (X. 18.) KORM. RENDELET ALAPJÁN
A./ FÁSSZÁRÚ INVÁZIÓS ÉS TERMŐHELY-IDEGEN NÖVÉNYFAJOK:
A
B
MAGYAR ELNEVEZÉS
TUDOMÁNYOS (LATIN) ELNEVEZÉS
akác
Robinia pseudo-acacia
1
amerikai kőris
Fraxinus americana
2
bálványfa
Ailanthus altissima
3
keskenylevelű ezüstfa
Elaeagnus angustifolia
4
fekete fenyő
Pinus nigra
5
erdei fenyő
Pinus silvestris
6
gyalogakác
Amorpha fruticosa
7
kései
meggy
Prunus serotina
8
zöld juhar
Acer negundo
9
B./ LÁGYSZÁRÚ INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK:
A
MAGYAR ELNEVEZÉS
alkörmös
1
japánkeserűfű fajok
2
kanadai aranyvessző
3
magas aranyvessző
4
parlagfű
5
selyemkóró
6
süntök
7

B
TUDOMÁNYOS (LATIN) ELNEVEZÉS
Phytolacca americana
Fallopia spp.
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Ambrosia artemisifolia
Asclepias syriaca
Echinocystis lobata

5.3. Függelék
A NÖVÉNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 43/2010. (IV. 23.) FVM RENDELET
ALAPJÁN

A
MAGYAR ELNEVEZÉS

1
2
3
4

parlagfű
keserű csucsor
selyemkóró
aranka fajok

B
TUDOMÁNYOS (LATIN) ELNEVEZÉS
Ambrosia artemisiifolia
Solanum dulcamara
Asclepias syriaca
Cuscuta spp.
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6. függelék a …/2017. (… . … .) önkormányzati rendelethez
FÁSÍTÁSRA, NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE JAVASOLT ŐSHONOS NÖVÉNYEK
JEGYZÉKE
6.1. Függelék
LOMBOS FAFAJOK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

A
TUDOMÁNYOS (LATIN) ELNEVEZÉS
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer tataricum
Alnus glutinosa (allergén)
Alnus incana
Betula pendula (allergén)
Betula pubescens
Carpinus betulus
Cerasus avium (Prunus avium)
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb)
Fagus sylvatica
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Juglans regia
Malus sylvestris
Padus avium
Populus alba *
Populus canescens *
Populus nigra *
Populus tremula
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus petraea (Q. sessiliflora)
Quercus pubescens
Quercus robur (Q. pedunculata)
Salix alba (allergén)
Salix fragilis
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Tilia cordata (T. parviflora)
Tilia platyphyllos (T. grandifolia)
Ulmus glabra (U. montana, U. scabra)
Ulmus laevis
Ulmus minor (Ulmus campestris)

B
MAGYAR ELNEVEZÉS
mezei juhar
korai juhar
hegyi juhar, jávorfa
tatár juhar, feketegyűrű juhar
enyves éger, mézgás éger, berekfa
hamvas éger
közönséges nyír, bibircses nyír
szőrös nyír, pelyhes nyír
közönséges gyertyán
vadcseresznye, madárcseresznye
sarjmeggy, török meggy
közönséges bükk
magyar kőris
magas kőris
virágos kőris, mannakőris
közönséges dió
vadalma
zelnicemeggy, májusfa
fehér nyár, ezüst nyár
szürke nyár
fekete nyár, topolyafa, csomoros nyár
rezgő nyár
vadkörte, vackor
csertölgy, cserfa
kocsánytalan tölgy
molyhos tölgy
kocsányos tölgy, mocsártölgy
fehér fűz, ezüst fűz
törékeny fűz, csörege fűz
lisztes berkenye
madárberkenye
házi berkenye, fojtóska
barkóca berkenye, barkócafa
kislevelű hárs
nagylevelű hárs
hegyi szil
vénic szil, lobogós szil, vénicfa
mezei szil, simalevelű mezei szil
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6.2. Függelék
TŰLEVELŰ FAJOK (FENYŐK)
A
TUDOMÁNYOS (LATIN) NÉV
Juniperus communis
1

B
MAGYAR ELNEVEZÉS
közönséges boróka, gyalogfenyő

6.3. Függelék
LOMBOS CSERJÉK
A
B
TUDOMÁNYOS (LATIN) NÉV
MAGYAR ELNEVEZÉS
Colutea arborescens
pukkanó dudafürt
1
Cornus mas
húsos som
2
Cornus
sanguinea
veresgyűrű som
3
Crataegus laevigata (C. oxyacantha)
kétbibés galagonya
4
Crataegus monogyna
egybibés galagonya
5
Euonymus europaeus
csíkos kecskerágó
6
Euonymus
verrucosus
bibircses kecskerágó
7
Frangula alnus (Rhamnus frangula)
kutyabenge
8
Hippophae rhamnoides
homoktövis
9
ükörke lonc, ükörke
10 Lonicera xylosteum
kökény
11 Prunus spinosa
varjútövis (benge)
12 Rhamnus catharticus
13 Ribes uva-crispa
gyepűrózsa
14 Rosa canina
kecskefűz
15 Salix caprea
rekettyefűz, hamvas fűz
16 Salix cinerea
csigolyafűz
17 Salix purpurea
kosárkötő fűz
18 Salix viminalis
fekete bodza
19 Sambucus nigra
fürtös bodza
20 Sambucus racemosa**
fűzlevelű gyöngyvessző
21 Spirea salicifolia
mogyorós hólyagfa
22 Staphylea pinnata
ostorménfa
23 Viburnum lantana
kányabangita
24 Viburnum opulus
* Nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt. ** 500 m felett javasolható a telepítése
Forrás: DINPI.

