Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2017. (…...)
Önkormányzati rendelete
Alattyán Község településképének védelméről

Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 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 §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró
-

az állami főépítészi hatáskörében eljáró Jász – Nagykun – Szolnok Megyei
Kormányhivatal;
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter;
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága; valamint
a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi lakosság,
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek)

véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása
1. §
E rendelet célja Alattyán Község sajátos településképének, jellegzetes arculatának megőrzése,
védelme és alakítása érdekében a helyi épített és természeti örökség meghatározása, a védetté
nyilvánítás és védelem megszüntetés szabályozása, a településképi szempontból meghatározó
területek, a településképi követelmények megállapítása és a településkép – érvényesítési
eszközök szabályozása.

2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
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1.

Pasztell szín: a színek nagyon világos és kis telítettségű árnyalatai, melyeknek (a szín
mellett) csak fehértartalma van, fekete nincs.

2.

Föld színek (terra színek): tört, sötét, meleg színek, melyek színtartománya a vörös –
narancs - sárga – zöldessárga

II. Fejezet
A helyi védelem
3. A helyi védelem célja
3. §
(1) Az épített környezet fenntartása, a jelen és a jövő nemzedékek számára való megőrzése
érdekében az önkormányzat a közigazgatási területén található kiemelkedő építészeti,
képzőművészeti és természeti értékeket helyi védelem alá helyezi.
(2) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, város- és
utcaképi, építészeti, történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti
szempontból védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények, épületrészek,
köz- és műtárgyak, növények vagy növény-együttesek számbavétele, meghatározása,
nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő megismertetése.

4. A helyi védelem fajtái
4. §
(1) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.
(2) A helyi területi védelem a helyi kialakult, meghatározó, értékes településképet és egyes
településrészt meghatározó valamely
a) közterületekkel határolt településszerkezetre
b) utcaképre
c) közterületekkel határolt településrészre terjedhet ki.
(3) Az önkormányzat helyi területi védelem alá helyezi az egykori izraelita temető területét.
(4) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot,
településkaraktert meghatározó valamely
a) építményre,
építményrészletre
vagy
tömegformálásra, homlokzati kialakításra,

az

alkalmazott

b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre,
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anyaghasználatra,

c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint
d) az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére
terjedhet ki.
(5) Az önkormányzat a (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével helyi egyedi védelem
alá helyezi az 2. számú mellékletben meghatározott ingatlanokat, művi értékeket a 3.
számú mellékletben maghatározott műalkotásokat, szakrális értékeket a 4. számú
mellékletben meghatározott területet és a 5. számú mellékletben meghatározott természeti
értékeket.

5. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai
5. §
(1) A helyi védettség alá helyezésről, annak megszűnéséről a Képviselő-testület dönt.
(2) A védetté nyilvánításhoz, annak megszüntetéséhez be kell szerezni a települési főépítész
véleményét.
(3) Helyi érték védetté nyilvánítására vagy a védelem törlésére bármely jogi vagy természetes
személy, településrendezési terv keretében vagy önállóan készített örökségvédelmi
hatástanulmány és önállóan készített értékvizsgálat is javaslatot tehet, melyet a jegyzőnél
kell benyújtani. A javaslatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a javasolt vagy érintett érték megnevezése,
b) a javasolt vagy érintett érték helyének meghatározása (utca, házszám, helyrajzi szám),
egyértelműsítés érdekében szükség esetén helyszínrajzi ábrázolással,
c) a javaslattevő természetes vagy jogi személy, ez utóbbi esetén annak képviselőjének
megnevezése, elérhetősége,
d) a javasolt vagy érintett érték fotódokumentációja, leírása, ismertetése,
e) a védelem fajtája,
f) a védetté nyilvánításra vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat indoklása.
(4) A védetté nyilvánított helyi értékek listáját e rendelet 2. – 5. melléklete tartalmazza.
(5) A védetté nyilvánított helyi értékek nyilvántartása tartalmazza a védetté nyilvánított helyi
érték
a)
b)
c)
d)
e)

megnevezését
pontos helyét (utcanév, házszám, helyrajzi szám)
rövid leírását
állapotát befolyásoló átalakításokat, tevékenységeket történeti sorrendben
(amennyiben ismert)
a védelem módját

(6) Adatvédelmi okokból a védetté nyilvánított helyi értékről vezetett nyilvántartás adatai nem
nyilvánosak.
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(7) A védetté nyilvánított helyi értéket táblával meg kell jelölni. A tábla elhelyezéséről az
önkormányzat a jegyző útján gondoskodik, azt a tulajdonos és a használó tűrni köteles.
(8) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a védetté nyilvánított helyi érték
a) megsemmisül,
b) életveszélyessé válik, és az eredeti állapotba történő visszaállítása aránytalanul magas
költséggel
járna,
illetve
növényegészségügyi
szempontból
állapota
visszafordíthatatlanul károsodik,
c) a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztek, vagy a védelemmel
összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg,
d) magasabb rendű jogszabály által védettséget (műemléki) kap.
(9) A védettség megszüntetésére irányuló kérelem melléklete az állapotrögzítő dokumentáció,
amely tartalmazza:
a) az érintett elem helyszínrajzát,
b) épület, vagy építmény esetén a felmérési tervet (alaprajz minden szintről, metszetek,
homlokzatok, műszaki leírás), tájérték esetén a természeti tényező ismertetését
c) fotódokumentációt,
d) amennyiben szükséges - épület, vagy építmény esetén tartószerkezeti tervezési
területen jogosultsággal rendelkező, tájérték esetén vezető tervezői címmel rendelkező
okleveles táj- és kertépítész mérnök által készített – szakvéleményt.
(10) A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban a védetté nyilvánításra vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

6. A helyi védett érték fenntartása
6. §
(1) A védetté nyilvánított helyi érték fenntartása a tulajdonos feladata, ő köteles az érték jó
karbantartásáról gondoskodni. Felújítás, korszerűsítés esetén a jelen rendeletben foglalt
részletes előírásokat be kell tartani.
(2) A fennmaradás feltétele az eredeti rendeltetésnek megfelelő használat. A használat a védett
értéket nem veszélyeztetheti.
(3) A helyi védett érték tulajdonosa kérheti az önkormányzat támogatását a felújítás,
helyreállítás és ezáltal az értékmegőrzés érdekében. A támogatás megítélésnek feltétele a
rendeltetésszerű használat.
(4) A helyi védett érték tulajdonosa a tulajdonviszonyokban, a kezelőben és a használóban
történt változásokat a jegyzőnek a változástól számított 30 napon belül köteles írásban
jelezni. Ennek elmaradása esetén a védett értékre önkormányzati támogatás nem adható.
(5) A közterületen álló védett fák esetenként szükséges növényvédelméről, rendszeres
fenntartásáról az önkormányzat köteles gondoskodni szakértő bevonásával.
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III. Fejezet
A településképi szempontból meghatározó területek
7. A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján
a településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása
7. §
(1) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a
településképi szempontból meghatározó területek:
a) településközpont településrész
(2) A településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását jelen rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet
A településképi követelmények meghatározása
8. A helyi védett érték fogalma, annak fajtái
8. §
(1) E rendelet alapján helyi védett értéknek minősül minden olyan, magasabb szintű jogszabály
által nem védett épített alkotás és tájérték, amely e rendelet 2., 3. és 4. mellékletében
felsorolásra került.
(2) Amennyiben helyi védett érték magasabb szintű jogszabály alapján védelemre kerül, azt
az értéket jelen rendelet 2., 3., 4., vagy 5. számú mellékletéből törölni kell.

9. Helyi védett elemekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
9. §
(1) A település helyi védett értékeinek felsorolását e rendelet 2.- 5. melléklete tartalmazza.
(2) A település helyi védett temetője, az izraelita temető melynek területe a 4. mellékletben
meghatározott helyrajziszámokra terjed ki.
(3) Helyi védett érték temető esetén:
a) a fő rendeltetés megtartandó és eredeti állapotában helyreállítandó,
b) a sírok helyükről nem elmozdíthatók
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(4) A település helyi védett műalkotásai az egyházi témájú szobrok, az I. világháborús
emlékmű és a kőkeresztek.
(5) A település helyi védett műalkotásainak felsorolását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) Helyi védett érték (műalkotás) esetén:
a) a fő rendeltetés megtartandó és eredeti állapotában helyreállítandó,
b) a műalkotás helyéről nem elmozdítható
(7) A település helyi védett épületei a római katolikus templom, a Gecse emlékház, a római
katolikus parókia alatti pince és az egyedi karaktert őrző, jellemzően tornácos népi
lakóházak.
(8) A település helyi védett épületeinek felsorolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(9) Helyi védett épület esetén:
a) a fő rendeltetést tartalmazó épület megtartandó és eredeti állapotában helyreállítandó,
b) a homlokzat, tetőidom nem változtatható,
c) a közterület felől látható homlokzatokon műanyag nyílászáró nem alkalmazható,
d) a közterület felőli tetőn tetőablak nem alkalmazható
e) az épületek homlokzatának felületképzése vakolt, pasztell színezésű lehet,
f) a tetőfedés színe a földszínek valamelyike lehet,
(10) A település helyi jelentőségű védett természeti értékei az általános iskola udvarán és
közterületen lévő fák.
(11) Alattyán helyi jelentőségű védett természeti értékeinek felsorolását e rendelet 5. számú
melléklete tartalmazza.
(12) Helyi jelentőségű védett természeti érték esetén:
a) A természeti érték megtartandó, környezetének élőhelye megőrízendő.
b) A védett érték látogatása csak gyalogosan megközelítve lehet. A látogatás során a
fákhoz nyúlni, koronáját, törzsét károsítani tilos.
c) A védett természeti érték vonatkozásában kutatási tevékenység csak természetvédelem
érdekében lehet.
d) A védett természeti érték védőövezetének sértetlenségét biztosítani kell.
e) Az országos szinten nem védett természeti értékre kezelési terv keretében kell
kidolgozni a védettség szabályait.
f) Helyi védettségű természeti érték környezetében bármilyen tevékenység, épületek,
építmények, nyomvonalas létesítmények és berendezések elhelyezése a védett érték
károsítása nélkül, a természeti érték védelme mellett (kalodázás) megengedett.
g) Építési tevékenység során az építéssel megközelített fákat kalodával védeni kell, a
talajmunkák során a fák gyökérzetére fokozottan ügyelni kell. A megmaradó fák törzse
körül a rendezett terep az eredeti terephez képest maximum 20 cm-rel lehet
magasabban. A meglévő fák gyökérzónájában óvatos, kézi bontási és földmunkák
végzendők.
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h) A faegyed sérülése, károsodása esetén a sérüléseket szakszerűen kezelni kell.

10. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti
követelmények
10.§
(1) A beépítés telepítés módját a kialakult állapothoz, a környezeti adottságokhoz igazítottan
kell meghatározni. Kötelezően alkalmazandó telepítési mód nem kerül meghatározásra.
(2) A szabályzat közterületi alakítási terv lehatárolására kötelező előírást nem állapít meg.

11. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti
követelmények
11.§
(1) Az épületek, építmények tetőszerkezete nem fedhetők és nem újíthatók fel hullámpala,
műanyag hullámlemez és trapézlemez, valamint bitumenes hullámlemez alkalmazásával.
(2) A tetőfedő anyagok közül a rikító színek (pl. élénk vörös, kék) nem, helyette a földszínek
alkalmazhatók.
(3) Lakóépületek csak magastetővel építhetők
(4) Az épület szélességének, hosszanti méretének, arányainak megválasztása a környezet
kialakult állapotához igazodjon. A heterogén tömegformálás miatt egyedi követelményt
nem állapít meg a szabályzat.
(5) E rendelet a homlokzatok kialakítására a településrész heterogén megjelenése miatt nem
állapít meg egyedi követelményt. A környezethez való illeszkedés határozza meg az egyedi
homlokzatkialakítás módját.
(6) A meglévő épületek bővítése, átalakítása során az új épületrésznek a meglevő épülethez
kell illeszkednie. Kivéve akkor, ha a meglevő épület is átalakításra, felújításra kerül. Ekkor
egységes építészeti kialakítással kell a homlokzatot kialakítani.
(7) A szabályzat közterületi alakítási terv lehatárolására kötelező előírást nem állapít meg.
(8) A külterület védett területein a természetvédelem és tájvédelem elsődleges, az élőhely
fenntartását biztosítani kell
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12. Egyéb, általános területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
12.§
(1) A lakó funkciójú épületek elhelyezésére alkalmas építési övezetekben lakóépületeken
hullámpala, műanyag hullámlemez nem alkalmazható.
(2) Lakóterületen épület, építmény csak magastetővel építhető.

13. Egyes sajátos berendezések, műtárgyak elhelyezése
13.§
(1) A településkép szempontjából meghatározó területen a felszíni hírközlési sajátos
építmények (antenna tartó átjátszó torony) nem helyezhetők el, kivéve, ha az a település
teljes ellátásának biztosítása érdekében szükséges.
(2) A felszíni energiaellátás nyomvonalas építményei elhelyezésére a település teljes
igazgatási területe alkalmas.
(3) Ahol vezetékes hálózat megengedett ott új vezeték földkábelben vagy meglévő
oszlopsoron vezethető, új oszlopsor csak ellátatlan területek esetén építhető.
(4) A településkép szempontjából meghatározó területen a település ellátásához szükséges
közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény, elosztószekrény, gáznyomásszabályozó stb.) során takartan, közterületbe látványában kedvező megjelenéssel
helyezendő el.
(5) Természetvédelemmel érintett területeken
a) amennyiben műszakilag lehetséges, az energiaellátást földkábellel kell biztosítani.
b) reklámhordozó berendezések nem helyezhetők el.
c) kültéri világítás csak biztonsági szempontok (élet- vagyonvédelem, stb.) esetén,
teljesen ernyőzött, síkburás világító eszközzel lehetséges.

14. Reklámok, reklámhordozók
14.§
(1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cég és címtáblákat és üzlet feliratokat
úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy
tervezett vízszintesés függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához
úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével,
színezésével, építészeti hangsúlyaival.
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(2) Tetőfelületre cégér nem helyezhető el.
(3) Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz, az előkertben
nem helyezhető el,
(4) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy mobiltábla helyezhető el a közterületen, mely az
üzletkirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.
(5) Önkormányzati információs tábla és egyedi tájékoztató tábla közterületen csak a gyalogos
közlekedést nem zavaró módon helyezhető el.

15. Egyéb műszaki berendezések
15. §
(1) Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés,
földgázvezetéket) csak terepszint alatti elhelyezéssel, míg közép- és kisfeszültségű,
valamint közvilágítási, táv- és egyéb hírközlő vezetékeket térszín alatti, illetve légkábeles
formában szabad létesíteni.
(2) A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek el.
A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára
szerelhetőek.

16. Egyes sajátos berendezések, műtárgyak elhelyezése
16.§
(1) A településkép szempontjából meghatározó területen a felszíni hírközlési sajátos
építmények (antenna tartó átjátszó torony) nem helyezhetők el, kivéve, ha az a település
teljes ellátásának biztosítása érdekében szükséges.
(2) A felszíni energiaellátás nyomvonalas építményei elhelyezésére a település teljes
igazgatási területe alkalmas.
(3) Ahol vezetékes hálózat megengedett ott új vezeték földkábelben vagy meglévő
oszlopsoron vezethető, új oszlopsor csak ellátatlan területek esetén építhető.
(4) A településkép szempontjából meghatározó területen a település ellátásához szükséges
közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény, elosztószekrény, gáznyomásszabályozó stb.) során takartan, közterületbe látványában kedvező megjelenéssel
helyezendő el.
(5) Természetvédelemmel érintett területeken
a) amennyiben műszakilag lehetséges, az energiaellátást földkábellel kell biztosítani.
b) reklámhordozó berendezések nem helyezhetők el.
c) kültéri világítás csak biztonsági szempontok (élet- vagyonvédelem, stb.) esetén,
teljesen ernyőzött, síkburás világító eszközzel lehetséges.

9

17. Reklámok, reklámhordozók
17.§
(1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cég és címtáblákat és üzlet feliratokat
úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő, vagy
tervezett vízszintesés függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához
úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével,
színezésével, építészeti hangsúlyaival.
(2) Tetőfelületre cégér nem helyezhető el.
(3) Információs vagy más célú berendezés, amennyiben reklámot is tartalmaz, az előkertben
nem helyezhető el,
(4) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy mobiltábla helyezhető el a közterületen, mely az
üzletkirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon.
(5) Önkormányzati információs tábla és egyedi tájékoztató tábla közterületen csak a gyalogos
közlekedést nem zavaró módon helyezhető el.

18. Egyéb műszaki berendezések
18.§
(1) Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés,
földgázvezetéket) csak terepszint alatti elhelyezéssel, míg közép- és kisfeszültségű,
valamint közvilágítási, táv- és egyéb hírközlő vezetékeket térszín alatti, illetve légkábeles
formában szabad létesíteni.
(2) A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek el.
A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára
szerelhetőek.

V. Fejezet
Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
19. Helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendszere
19.§
(1) Az ingatlantulajdonosnak a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a jó
karbantartást meghaladó munkálatok – ezen belül a műemléki szakértés, előkészítő
kutatás, rekonstrukciós tervezés, értékvizsgálati munkarészek elkészítése, építési
munkák – finanszírozásához az Önkormányzat évente meghatározott keretösszeg erejéig
támogatást adhat.
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(2) A támogatás forrását az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete tartalmazza,
melynek felhasználására pályázatot kell kiírni.
(3) A támogatás mértéke nem lehet több, mint a bekerülési összeg legfeljebb 50 %-a, amely
tartalmazza az áfát, az egyéb adókat és a közterheket is.
(4) Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a tervezett felújításhoz a támogatáson
felül szükséges önrésszel rendelkezik, és a saját forrás rendelkezésre állását pénzintézet
által kiállított dokumentummal igazolja.
(5) A pályázat benyújtásának időpontja előtt megkezdett előkészítési és építési munkához
támogatás nem nyújtható.
(6) A pályázatokról a Képviselő-testület a benyújtási határidőt követő 30 napon belül dönt.
(7) A nyertes pályázóval a polgármester támogatási szerződést köt.
(8) A jegyző a támogatás összegéből legfeljebb 10% előleget biztosíthat, melyet a támogatási
szerződés aláírását követően 8 napon belül kell folyósítani.
(9) A támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről a támogatott írásban nyilatkozik,
melyhez a támogatás felhasználását bizonyító számlákat eredeti példányban becsatolja. A
teljesítést a jegyző ellenőrzi.

VI. Fejezet
Településkép-érvényesítési eszközök
20. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
20. §
(1) A településképi követelményekről a főépítész – alkalmazása hiányában a polgármester –
az építéssel érintett telken tervezett építési munkák végzéséhez, kérelemre, szakmai
konzultációt biztosít.
(2) Szakmai konzultáció az építés megkezdése előtt legalább egyszer kötelező:
a) településkép szempontjából meghatározó területen
aa) új épület építése
ab) meglévő épület átalakítása, bővítése, utólagos hőszigetelése
ac) meglévő épület homlokzatszínezéssel járó felújítása
ad) utcai kerítés építése
ae) új cégér, reklámhordozó elhelyezés eseteiben.
b) A településkép szempontjából általános besorolású területeken
ba) új lakóépület építése
bb) meglévő lakóépület átalakítása, bővítése esetén, ha az eredeti épület tömege,
tetőszerkezete, közterület felé eső, illetve az oldalkert irányában közterület felől
látható módon megváltozik.
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(3) A településképi konzultáció során a főépítész – alkalmazása hiányában a polgármester –
javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítése módjaira.
(4) Konzultációról emlékeztető készül, melyben foglaltakat az építés során be kell tartani.
(5) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció díjmentes.

21. A településképi véleményezési eljárás
21. §
E rendeletben településkép véleményezési eljárás nem kerül bevezetésre.

22. A településképi bejelentési eljárás
22. §
(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a település helyi védett utcaképet, vagy
helyi egyedi védelem alatt álló ingatlanokat érintő
a) a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete 1.-24. pontja szerinti építési
engedélyhez nem kötött építési tevékenységeket megelőzően,
b) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása
esetén,
c) a 5. melléklet szerinti esetekben.
(2) Amennyiben a 5. mellékletben felsorolt reklám-, illetve hirdető-berendezések
elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület használatára szerződés csak a
településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét
tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével
köthető.
(3) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott – a 6.
melléklet szerinti bejelentő lap papíralapú benyújtásával – bejelentésre indul. A
bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális
adathordozót kell mellékelni.
(4) A dokumentációnak – a bejelentés tárgyának megfelelően – a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
kormányrendeletben előírt munkarészeket kell tartalmaznia.
(5) A tevékenység a bejelentés alapján – a polgármester által kiadott igazolás birtokában, az
abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz egyéb
hatósági engedély nem szükséges.
(6) A polgármesternek a településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti
elő.
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(7) A polgármester által kiadott igazolás érvényessége az igazolás kiállításának dátumától
számítva:
a) állandó építmény esetén végleges,
b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén legfeljebb180 nap,
c) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezése – kivéve cégér – esetén legfeljebb 2 év,
d) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései esetén a
működés befejezésének időpontja, de legfeljebb 5 év,
e) útbaigazító hirdetmény esetén a működés befejezésének időpontja, de legfeljebb 2 év.

23. A településképi kötelezés
23. §
(1) A polgármester a településképi követelmények teljesítése érdekében - hivatalból, vagy
kérelemre – településképi kötelezést rendelhet el.
(2) A településképi kötelezés beépítési, helyrehozatali, illetve beültetési kötelezettség lehet.
(3) A polgármester a kötelezési eljárásban az érintett ingatlan tulajdonosát - a helyi építészeti
értékek, a településkép védelme érdekében - az ingatlan beépítésére, építmény,
építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására, az ingatlan növényzettel való
beültetésére kötelezheti, melyet határozatban, emlékeztetőben rögzít.
(4) A polgármester a határozatban, emlékeztetőben foglaltak be nem tartása esetén
figyelmeztetést tartalmazó felszólító levelet küld az érintettnek.
(5) Amennyiben a felszólításra az elkövető 8 napon belül nem reagál, a Képviselő-testület
településképi bírságot szabhat ki.
(6) A településképi bírság összege:
a) helyi védett egyedi építészeti értéket érintő mulasztás esetén 200 000 forint,
b) településképi szemponztból meghatározó területen történt mulasztás esetén 100 000
forint
c) reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó mulasztás esetén 100
000 forint.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések
24. §
(1) E rendelet 2017. …………………napján lép hatályba.
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(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) Alattyán Község Önkormányzata 17/2008. (XI.13.) rendelete egyes építészeti értékek
helyi védelem alá helyezéséről
b) Alattyán Község Önkormányzata Képviselő – testületének 15/2007.(XII.20.) számú
Önkormányzati rendeletének:
ba) 2.§ (7.), (9.), (11.) bekezdése
bb) 5.§ (2.) l.) pontja
bc) 6.§ (2.) k.), l.) pontja
bd) 6.§ (3.) l.) pontja
be) 7.§ (2.) l.), n.) pontja
bf) 7.§ (4.) k.) pontja
bg) 8.§ (3.) k.) pontja
bh) 8.§ (5.) k.) pontja
bi) 8.§ (7.) i.) pontja
bj) 9.§ (14) bekezdése
bk) 12.§ (6.), (7.) bekezdése
bl) 12.§ (10.) b.), d.) pontja
bm)

14.§

bn) 15.§ (3.) bekezdése
bo) 18.§ (3.) bekezdése

Alattyán, 2017. .............

polgármester

jegyző
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1. melléklet a …./2017. (……) önkormányzati rendelethez
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2. melléklet a …./2017. (……) önkormányzati rendelethez

Védett érték
megnevezése
Védett érték
sorszáma/
törzsszáma
Védett érték címe
Védett érték
helyrajziszáma
Védett érték leírása

Római katolikus templom

Védelem

A teljes épület védett

Védett érték
megnevezése
Védett érték
sorszáma/
törzsszáma
Védett érték címe
Védett érték
helyrajziszáma
Védett érték leírása

Gecse Árpád emlékház

Védelem

A teljes épület védett

1
törzsszám: 001/2008
Alattyán, Szent István út
1
A templom építése 1773 – tól 1781-ig tartott. 1866-ban nagy része
elpusztult, mai formáját (torony) végül 1908-ban nyerte el. Egyhajós
kialakítású épület, stílusjegyei a barokk építészet jellemzőit viselik.
Belső kialakítása a Római Katolikus egyház hagyományai szerint
történt, az oltáron és a mellékoltáron gazdag szoborkompozíciók
találhatók

2
törzsszám: 002/2008
Alattyán, Szent István út 26.
880
Az egykori kúria épületében három nagyméretű szoba található. Az
utcával párhuzamos gerincű palafedésű épület utcai homlokzata, az
eredeti osztott fa nyílászárók körüli párkánytagozat valamint az
ablakok fölötti párkányzattal elválasztott rész fölötti angyalfejek
adnak jellegzetességet, és díszítést a homlokzatnak. Az emlékház 3
utcai szobájában és az előszobában 75m2-es területen olajfestmények,
szobrok, domborművek, plakettek, grafikák, a művész életét és
munkásságát bemutató rajzok és iratok találhatók. Az eredeti intarziás
ebédlőgarnitúra és az osztrák szalongarnitúra a művész egykori
használati tárgyai voltak.
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Védett érték
megnevezése
Védett érték
sorszáma/
törzsszáma
Védett érték címe
Védett érték
helyrajziszáma
Védett érték leírása

Védelem

Védett érték
megnevezése
Védett érték
sorszáma/
törzsszáma
Védett érték címe
Védett érték
helyrajziszáma
Védett érték leírása

Védelem

Római katolikus parókia épülete alatti pince
3
törzsszám: 016/2008
Alattyán, Szent István út 28.
888/5
A pince az 1700-as években épült téglafalazatú, dongaboltozatos
kialakítással. A padlószint az évek során a folyamatos feltöltések
miatt növekedett, ezáltal belmagassága csökkent. A pince felett lévő
eredeti épület óbarokk stílusban épült parókia illetve tanítói lakás
funkciót töltötte be. Ezen épületet az 1960-as években elbontották és
ekkor épület fel a jelenlegi parókia és katolikus körnek otthont adó
épület. A pincelejáró az épület hátsó udvari homlokzati falához
kapcsolódik. Jelenleg a pince kihasználatlan.
A pince védett

Helytörténeti gyűjtemény épülete
4
törzsszám: 017/2008
Alattyán, Szent István út 28.
888/5
A z épület az 1800-as években épült., az akkori népi építészetre
jellemző, hagyományos „vertfalas” építési móddal. A födém
fagerendáit az épület harántfalaira támaszkodó mestergerenda és
hosszfőfalak tartják. A tetőszerkezet hagyományos, ácsolt fa
fedélszerkezet, hornyoltcserép fedéssel ellátva. Eredeti funkciója
istálló, illetve magtár és egyéb tároló volt. Az épületet 2007-ben
újíttatta fel az önkormányzat. Jelenleg különleges ritkaságokat is
bemutató helytörténeti kiállításnak ad otthont, valamint régi
parasztházak jellemző berendezését és kialakítását tárja elénk.
A pince védett
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Védett érték
megnevezése
Védett érték
sorszáma/
törzsszáma
Védett érték címe
Védett érték
helyrajziszáma
Védett érték leírása

Védelem

Népi lakóház, tájház
5
törzsszám: 017/2008
Alattyán, József Attila út 15.
55
Az épület az 1800-as évek végén épült, az akkori népi építészetre
jellemző stílusjegyeket hordozza magán. A saroktelken elhelyezkedő
épület hagyományos, háromosztatú épület az épület előtt végigfutó
tornáccal.
A teljes épület védett
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3. melléklet a …./2017. (……) önkormányzati rendelethez

Védett érték
megnevezése
Védett érték
sorszáma/
törzsszáma
Védett érték címe
Védett érték
helyrajziszáma
Védett érték leírása

Védelem

Védett érték
megnevezése
Védett érték
sorszáma/
törzsszáma
Védett érték címe
Védett érték
helyrajziszáma
Védett érték leírása

Védelem

Nepomuki Szent János szobor
1
törzsszám: 003/2008
Alattyán, Szent István tér
1
Dobos Ilona, Kiss Ferenc és Simon Mária 1914-ben állíttatta a
Nepomuki Szent János szobrot. A szobor a jászsági vallási témájú
szobrokra jellemzően színes festéssel felületkezelt. A szobor
talapzaton áll, mely talapzaton az állíttatók nevei olvashatók.
A szobor védett

Szentháromság szobor
2
törzsszám: 004/2008
Alattyán, Szent István út 21., általános iskola udvara
Özv. Burka Mátyásné született Kiss Ilona által az 1900-as évek elején
állíttatott Szentháromság szobor talapzaton áll, mely oszlop tetején
található maga a szoborkompozíció. A talapzat négyszögletes
kialakítású, míg a rajta lévő oszlop fejezete a ion oszlopokra jellemző
stílusjegyeket hordozza. A szobor a jászsági krisztus szobrokhoz
hasonlóan színezett, a jellegzetes kék szín ennél az alkotásnál is
megfigyelhető.
A szobor védett
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Védett érték
megnevezése
Védett érték
sorszáma/
törzsszáma
Védett érték címe
Védett érték
helyrajziszáma
Védett érték leírása

Védelem

Védett érték
megnevezése
Védett érték
sorszáma/
törzsszáma
Védett érték címe
Védett érték
helyrajziszáma
Védett érték leírása

Védelem

Védett érték
megnevezése
Védett érték
sorszáma/
törzsszáma
Védett érték címe
Védett érték
helyrajziszáma
Védett érték leírása

Védelem

Mária szobor oszlopon
2
törzsszám: 005/2008
Alattyán, Szent István út, közterület
A római katolikus templom mellett lévő szobor jellegzetes alkotás. A
köztéri szobroktól eltérően magas oszlopon helyezkedik el. Az
oszlopfejezet is színezett és jellegzetes csiga alakú vonalaival az
oszlopfejezet ion oszlopokhoz hasonló. A kőből készült szobroktól
eltérően ez a szobor színes felületkezeléssel ábrázolja Mária alakját.
A szobor védett

Mária szobor II. oszlopon
2
törzsszám: 006/2008
Alattyán, Kossuth Lajos út 20.
Magántulajdonban lévő telken az előkertben került elhelyezésre a
szobor. A talapzaton díszes felépítményen egész alakos ábrázolással
készült szobor Alattyán többi vallási témájú szobrához hasonlóan
színes. Ennél a szobornál is megfigyelhető a jellegzeteségnek számító
kék szín. A szobor talapzatán az építtetők nevei olvashatók.
A szobor védett

I világháborús emlékmű
2
törzsszám: 007/2008
Alattyán, Szent István út 21, általános iskola udvara.
Egykor közterületen, majd az iskola bővítése során az iskolaudvaron
elhelyezett szobor hasonlóan az országban lévő többi I. Világháborús
szobrokhoz a katonákat menetfelszerelésben ábrázolja. A talapzaton
elhelyezett emlékmű kőből faragott, színezetlen.
A szobor védett
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Út menti kőkeresztek (5 db)
2
törzsszám: 008/2008
Alattyán, Szent István tér, Nagykör út, Táncsics út, Szent István út,
Jász út
Az utak mentén, jellegzetesen útkereszteződésben elhelyezett
kőkeresztek talapzaton állnak. A négyszögletes talapzatokon lévő
táblák a kereszt állíttatásának időpontját, és az emlékező személy
nevét tartalmazzák. Általában a feszületen lévő Krisztus alakzat alatt
Mária - szobor található.
A kőkeresztek védettek

Temetői kőkereszt
2
törzsszám: 009/2008
Alattyán, Római katolikus temető
A római katolikus temetőben, kerítéssel elválasztott részen található a
kőkereszt. A magas talapzaton elhelyezett emlékmű a keresztre
feszített Krisztust ábrázolja, alatta az imádkozó Szűz Mária alakja
került ábrázolásra.
A kőkereszt védett
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4. melléklet a …./2017. (……) önkormányzati rendelethez
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Izraelita temető területe
1
törzsszám: 003/2008
Alattyán, 32. sz. főút mellett
497
Alattyán történelméhez tartozik, hogy nemcsak római katolikus,
hanem izraelita felekezetű emberek is éltek itt. Az egykori zsidó
temetőben ma már nem temetnek, hanem 1999-ben emlékparkot
hoztak létre a lezárt temetőben
Az izraelita temető területe védett
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Vadgesztenye fasorok
1
törzsszám: 013/2008
Alattyán, Általános iskola udvara (Szent István út 21) Polgármesteri
Hivatal előtt (Szent István tér 1) Vízmű előtt (Szent István tér 1)
497
Az általános iskolánál, a polgármesteri hivatalnál és a szomszédos
vízműtelepnél, a Szent István utcán lévő vadgesztenye (aesculus
hippocastanum) sorok egyedi formájukban fafajra jellemző
szépségűek, jellegzetes településképet pozitívan befolyásoló fák.
A fák védett természeti értékek

Japánakác fák
2
törzsszám: 014/2008
Alattyán, Általános iskola udvara (Szent István út 21)
497
Az általános iskolánál lévő japánakác fák (Sophora japonica) egyedi
formájukban fafajra jellemző szépségűek, jellegzetes településképet
pozitívan befolyásoló fák.
A fák védett természeti értékek
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