Fertıd Város Önkormányzat Képviselı testületének
…../2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról
Fertıd Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdés 7. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a 4-6.§ tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérıl szóló 1997.évi LXXVIII.törvény 62.§ (6) bekezdés 3. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. Településképi véleményezési eljárás
1. § Településképi véleményezési eljárást folytat le a polgármester a rendelet 1.
mellékletében meghatározott építési engedélyezési eljárást megelızıen.
2. § (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-mőszaki
dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan
megjelenı, városképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez
illeszkedı, és annak elınyösebb megjelenését segítı megoldási
szempontokat kell érvényesíteni.
(2) A telepítéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok:
a) a tervezett beépítés megfelelıen veszi-e figyelembe a kialakult, illetve
átalakuló
környezı
beépítés
adottságait,
rendeltetésszerő
használatának és fejlesztésének lehetıségeit,
b) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok
benapozását, illetve kilátását,
c) figyelembe veszi-e a rálátásból adódó városképi igazodás helyi jellegét
és követelményeit,
d) teljesíti-e a mőemléki- kulturális örökségvédelmi- és helyi védettségő
területek, városrészek, épületek esetében az értékvédelemmel
kapcsolatos elıírásokat és elvárásokat,
e) több építési ütemben megvalósuló új beépítés, vagy meglévı
építmény bıvítése esetén:
ea) biztosított lesz- vagy megmarad-e az elıírásoknak és az
illeszkedési követelményeknek megfelelı további fejlesztés,
bıvítés megvalósíthatósága,
eb) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett
településképpel kapcsolatos követelményeknek,
ec) amennyiben az építési tevékenységet ütemezetten kívánják
megvalósítani, az egyes befejezett ütemek megfelelnek-e a
rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.
(3) A településrendezési eszközöknek való megfeleléssel kapcsolatos
szempontok:
részletes vizsgálati
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a) a tervezett megoldás megfelel-e a településrendezési eszközökben
szereplı elıírásoknak,
b) a szabályozás által kialakult állapotként jelölt esetben a javasolt
kialakítás megfelelıen igazodik-e a kialakult beépítéshez,
telekszerkezethez, utcaképhez és összességében kedvezı
településképi megjelenést eredményez-e.
(4) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok:
a) a földszinti alaprajz – a tervezett rendeltetés, illetve az azzal
összefüggı használat sajátosságaiból eredıen – nem korlátozza, vagy
nem zavarja-e, a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerő használatát,
b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének és
homlokzatainak
településképi
szempontból
kedvezıtlen
megjelenését.
(5) Az épület homlokzatának és tetızetének kialakításával kapcsolatos
részletes szempontok:
a) az alkalmazott építészeti megoldások megfelelıen illeszkednek-e a
kialakult, illetve a településrendezési eszközök által rögzített elıírások
szerint átalakuló épített környezethez,
b) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az
épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
c) megfelelı-e a rendeltetéssel összefüggı reklám- és információs
berendezések elhelyezése, kialakítása és összhangban van-e a
vonatkozó önkormányzati rendelet elıírásaival,
d) a tervezett megoldás gépészeti és egyéb beépített berendezései,
tartozékai elhelyezése, takarása, megfelelı-e a városképi
megjelenésben,
e) a tetızet kialakítása – hajlásszöge, esetleges tetıfelépítményei, anyaga,
jellemzı részletei – megfelelıen illeszkednek-e a környezet
adottságaihoz, elısegítik-e az építmény városképi szempontból
elınyösebb megjelenését.
(6) A határoló közterületekkel való kapcsolat vizsgálatával összefüggı
részletes szempontok:
a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása,
illetve ebbıl eredı használata,
aa) nem korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát,
figyelembe veszi-e azt az igényt, hogy a telek közterületrıl
lehetıség szerint csak egy kapubehajtóval legyen
megközelíthetı,
ab) nem korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros
közlekedést és annak biztonságát,
ac) megfelelıen veszi-e figyelembe a közterület adottságait és
esetleges berendezéseit, mőtárgyait, valamint növényzetét,
ad) indokolt esetben a terv megfelelı javaslatokat ad-e az
esetlegesen
szükségessé váló – közterületet érintı –
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3. §

beavatkozásokra,
b) az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve
szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a
közterület használatát, különös tekintettel a meglévı, illetve
telepítendı fákra, fasorokra.
A településképi véleményezési eljárás megindítása elıtt a tervezınek és a
megbízónak lehetısége van elızetes egyeztetésre, konzultációra. A
polgármester a konzultációról értesíti az illetékes építési hatóságot és a
területileg illetékes mőemléki felügyelıt.

2. Településképi bejelentési eljárás
4. § (1) Településképi bejelentési eljárást folytat le a polgármester a város
közigazgatási területén a rendelet 2. mellékletében meghatározott esetben
az engedély nélkül végezhetı építési tevékenységek megkezdése elıtt.
(2) A rendelet 1. mellékletében meghatározott esetekben építési hatósági
engedélyhez kötött, de jogerıs engedélytıl eltérıen megvalósuló – az
eltérést illetıen egyébként építési hatósági engedélyhez nem kötött –
építési munkák csak településképi bejelentési eljárás lefolytatása alapján
végezhetıek.
5. § (1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-mőszaki
dokumentáció értékelése során a településképben esztétikusan
megjelenı, városképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez
illeszkedı, és annak elınyösebb megjelenését segítı megoldási
szempontokat kell érvényesíteni.
(2) A telepítéssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok:
a) a tervezett megoldás léptékében, arányaiban megfelelıen illeszkedik–
e a kialakult településszerkezetbe,
b) nem zavarja-e a környezetében levı épületek, építmények, utcák,
terek, használhatóságát.
(3) A településrendezési eszközöknek és helyi elıírásoknak való
megfeleléssel kapcsolatos részletes vizsgálati szempontok:
a) a tervezett megoldás megfelel-e a város szabályozási tervének és helyi
építési szabályzata elıírásainak,
b) a reklám, vagy hirdetı-berendezés mérete, nagysága, anyaga,
kialakítása megfelel-e a reklámok, reklámberendezések, hirdetmények
és hirdetı-berendezések elhelyezésérıl szóló önkormányzati rendelet
szabályainak.
(4) Az alaprajzi elrendezéssel, homlokzatképzéssel, tömegalakítással,
anyaghasználattal, színezéssel, városképi megjelenéssel kapcsolatos
részletes
vizsgálati szempontok:
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a) a tervezett megoldás harmonikusan illeszkedik-e a környezetébe,
figyelembe veszi-e a környezı beépítés sajátosságait,
b) a rendeltetésváltozás során a kialakítás megfelel-e az eredeti épület
funkcionális, szerkezeti rendszerének és a gazdaságos megvalósítás
követelményeinek,
c) kielégíti-e a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos építészeti
esztétikai elvárásokat,
d) megjelenésével, színezésével, méreteivel nem okoz-e zavart a
történeti jelentıségő, mőemléki- és helyi értékvédelmi területek és
épületek vonatkozásában, valamint a város kiemelt jelentıségő
közterületei felıli látványban.
(5) A bejelentési eljárás lefolytatása alapján a kérelem tárgyának
fennmaradási érvényessége az igazolás kiállításának dátumától számítva:
a) állandó építmény esetén végleges,
b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,
c) reklámcélú hirdetmény és hirdetı-berendezése – kivéve cégér –
esetén 1 év,
d) cégér, valamint cégjelzı- és címjelzı hirdetmények és hirdetıberendezései esetén 5 év, de legfeljebb a mőködés befejezésének
idıpontjáig,
e) útbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb a mőködés
befejezésének idıpontjáig.
6. §
A településképi bejelentési eljárás megindítása elıtt a tervezınek és a
megbízónak lehetısége van elızetes egyeztetésre, konzultációra. A
polgármester a konzultációról értesíti az illetékes építéshatóságot és a
területileg illetékes mőemléki felügyelıt.

3. Településképi kötelezés
7. § (1) Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni:
a) településképet rontó reklámok, cégérek, hirdetı-berendezések
megszüntetése és eltávolítása érdekében, ha azok mérete, anyaga,
megjelenése nem felel meg a reklámrendeletben meghatározott
szabályoknak, különösen, ha:
aa) mőszaki állapota nem megfelelı,
ab) tartalmi megjelenése idejétmúlt, vagy aktualitását vesztette,
ac) nem illeszkedik a településképbe, és a jellemzı városképi
látványban idegen elemként jelenik meg,
ad) elınytelenül változtatja meg az épület homlokzatát, tetızetét,
kirakatát, portálját,
ae) bejelentés nélkül helyezték el,
af) harsány színeivel, nagy méretével, kirívó, feltőnı módon jelenik
meg a városképben.
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8.§

b) a helyi építészeti és városképi értékvédelem érdekében, ha az
építmény, mőtárgy, településképi elem mőszaki, esztétikai állapota
vagy annak használati módja nem felel meg a helyi építési szabályzat
és értékvédelmi rendelet elıírásainak, különösen ha:
ba) mőszaki állapota nem megfelelı, balesetveszélyes, homlokzati
elemei hiányosak, töredezettek, színezése lekopott,
bb) nem a rendeltetésének megfelelı funkcióra használják,
bc) megjelenése, színezése az egységes és harmonikus városképet
lerontja,
bd) az építési övezetre elıírt zöldfelületi kialakítás, parkoló-fásítás,
növényzettelepítés nem valósult meg, hiányos, vagy az
elpusztult növényzet pótlása nem történt meg,
be) a telek szabad területét nem a területfelhasználási elıírásoknak
megfelelıen használják,
bf) az építkezéssel érintett telek és környezete - az átmeneti állapot
ideje alatt – nincs a vonatkozó elıírásoknak megfelelıen
rendben tartva, bekerítve.
c) a bejelentési eljárás hatálya alá tartozó településképi elem, épület
esetében:
ca) ha a bejelentési kötelezettség elmulasztása mellett
megvalósították,
cb) ha a bejelentési eljárás során, a polgármester tiltó és
figyelmeztetı felhívása ellenére megvalósították.
(2) A polgármester a kötelezési eljárás lefolytatása elıtt tájékoztatást és
felhívást küld az érintettnek.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott településképi kötelezés végre nem
hajtása esetén 50.000 forint pénzbírságot kell kiszabni.
(1)A véleményezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet a rendelet 3.
mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) A bejelentési eljárás lefolytatása iránti kérelmet a rendelet 4. mellékletében
meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

4. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.

Kocsis Ferenc
polgármester

Dr. Csoma Sándor
jegyzı
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1. számú melléklet a Fertıd Város Önkormányzat Képviselı testületének
a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló
…../2013. (IX.12.) önkormányzati rendeletéhez
Településképi véleményezési eljárás az önkormányzati tervtanács szakmai
álláspontja alapján
1.

A város szabályozási tervében lehatárolt mőemléki- és helyi értékvédelmi területein,
mőemléki és helyi védelem alatt álló, valamint szomszédságában levı telkeken, a helyi építési
szabályzatban és szabályozási tervben kialakult állapotú jelzéssel ellátott övezetek érintett telkein,
önkormányzati tulajdonú területen, közlekedési területen és közterületen megvalósítandó
a) valamennyi új épület és épületegyüttes – rendeltetéstıl és szintszámtól,
b) valamennyi olyan meglevı épület, épületegyüttes – rendeltetéstıl és szintszámtól
függetlenül - amelynek átalakítással, felújítással, bıvítéssel, tetıtérbeépítéssel,
átépítéssel érintett alapterülete meghaladja az eredeti szintterületét,
c) valamennyi pavilon jellegő épület, építmény – a bruttó beépített alapterületnagyságtól függetlenül.

2.

A város bevezetı fıútjaival valamint csomópontjaival határos ingatlanokat érintı
a)

szabályozási tervben feltüntetett, lakó, Vt, Vk terület-felhasználású területekre
tervezett valamennyi olyan épület és épületegyüttes - rendeltetéstıl függetlenül,
b) szabályozási tervben feltüntetett, Gip és Gksz terület-felhasználású területén
valamennyi olyan épület és épületegyüttes - rendeltetéstıl függetlenül,
c) valamennyi olyan meglevı épület, épületegyüttes – rendeltetéstıl függetlenül amelynek átalakítással, felújítással, bıvítéssel, tetıtérbeépítéssel, átépítéssel érintett
alapterülete meghaladja az összes, meglevı szintterületét,
d) valamennyi pavilon jellegő épület, építmény – a bruttó beépített alapterületnagyságtól függetlenül.
3.

Az 1. és 2. pontban felsoroltak kivételével, a város teljes közigazgatási területét érintı,
a) 2000 m2 nagyságot meghaladó - építésügyi hatósági engedélyhez kötött - közterületi parkés kertépítészeti beruházás,
b) újonnan létesülı, illetve rekonstrukció alá vont fıközlekedési utakat, belsı és külsı
útgyőrőt, sugárirányú bevezetı utakat és csomópontjaikat érintı beruházások,
c) lakóterületeken telepszerően kialakított, sorházas, átriumházas telepítéső épületek,
épületegyüttesek, amelyek legalább 3 szomszédos, együtt épülı önálló rendeltetési
egységet tartalmaznak,
d) országos jelentıségő , vagy helyileg védett természeti területen új építmény megvalósítása,
vagy meglevı épület átalakítása, felújítása, bıvítése, ha összes bruttó alapterülete
meghaladja a 300 m2 beépített alapterületet és bármely terepszint feletti része 2 szintnél
magasabb.
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2. melléklet a Fertıd Város Önkormányzat Képviselı testületének
a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról szóló
…../2013. (IX.12.) önkormányzati rendeletéhez
Településképi bejelentéshez kötött tevékenységek
Építmények, épületek esetében:
1. A város szabályozási tervében lehatárolt mőemléki- és helyi értékvédelmi
területein, helyi védelem alatt álló- és szomszédságában levı telkeken, a helyi
építési szabályzatban és szabályozási tervben kialakult állapotú jelzéssel
ellátott övezetek, a város sugárirányú bevezetı fıútjai mentén, belsı és külsı
útgyőrő mentén, valamint csomópontjaik környezetében érintett területeken
a) minden meglevı épület, építmény homlokzatfelületének utólagos
hıszigetelése, színezése, héjazatának, homlokzati felületképzésének
megváltoztatása,
b) minden meglevı épület, építmény nyílászárójának – anyaghasználatát,
osztását, színét tekintve a meglevıtıl (eredetitıl) eltérı - cseréje,
c) minden meglevı építményben, épületben – alapozást nem igénylı – új
égéstermék-elvezetı kémény létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a
meglévı építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával,
megerısítésével,
d) minden meglevı épület, építmény homlokzatához illesztett elıtetı,
védıtetı, árnyékoló, ernyıszerkezet építése, meglévı felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerősítése, bıvítése, megváltoztatása, ha
ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani,
megbontani, kicserélni, megerısíteni vagy újjáépíteni,
e) 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 minısülı,
föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény
építése, meglévı felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerősítése,
bıvítése,
f) építménynek minısülı szelektív és háztartási célú hulladékgyőjtı, tároló,
sorompó, árnyékoló elhelyezése.
f) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó támfal építése, bıvítése, meglévı
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerősítése, megváltoztatása,
melynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett
alsó terepszinttıl számított 1,0 m magasságot,
g) a bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem
mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdımedence, kerti tó építése,
h) az épületek helyi reklámrendelet szerinti reklámcélú megvilágítása.
2. A 1. pontban foglaltak kivételével a város teljes közigazgatásai területén - 3
kivételével - minden meglevı épület
lakásnál
kisebb
lakóépületek
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a) homlokzatfelületének utólagos hıszigetelése, színezése, héjazatának, a
homlokzat felületképzésének megváltoztatása,
b) nyílászárójának – anyaghasználatát, osztását, színét tekintve a meglevıtıl
(eredetitıl) eltérı - cseréje,
c) homlokzatához illesztett elıtetı, védıtetı, ernyıszerkezet építése,
meglévı felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerősítése, bıvítése,
megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell
megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerısíteni vagy
újjáépíteni,
d) az épületek helyi reklámrendelet szerinti reklámcélú megvilágítása,
e) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermékelvezetı kémény építése, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,
f) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetéső épület építése, bıvítése, melynek
mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2
alapterületet, kivéve mőemléki jelentıségő területen a telek közterületi
határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését,
vagy meglévı épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bıvítését
vagy átalakítását,
g) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bıvítése, melynek
mérete az építési tevékenység után meghaladja a nettó 25 m3 térfogatot
és a 2,5 m gerincmagasságot, de nem haladja meg a nettó 50 m3
térfogatot és a 3,0 m gerincmagasságot, valamint a 10 m2 alapterületet,
h) zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttıl mért
magassága a 6,0 métert nem haladja meg,
i) megfelelıség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott
mőszaki specifikációval rendelkezı építményszerkezető, vagy
tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig
fennálló
ia) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tetı, lelátó,
mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint
elıadás tartására szolgáló építmény (pavilonok, faházak, sátrak),
ib) kiállítási vagy elsısegélyt nyújtó építmény (pavilonok, faházak sátrak),
ic) levegıvel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
id) ideiglenes fedett lovarda építése.
j) temetı területén
ja) sírbolt, urnasírbolt építése, bıvítése, melynek mérete az építési
tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a
3,0 m magasságot,
jb) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése,
k) szobor, emlékmő, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a
talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
l) emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem
haladja meg a 3,0 m-t,
8

m) park,
játszótér,
sportpálya
megfelelıségi
igazolással
vagy
teljesítménynyilatkozattal és mőszaki specifikációval rendelkezı
mőtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése,
n) közterületi kerítés, valamint közterület felıl megjelenı kerti építmény
építése, bıvítése, meglévı felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerősítése, megváltoztatása,
o) közterületen, vagy közterület felıl látható utasváró fülke építése.
p) szellızı-, klímaberendezés, megújuló energiaforrás berendezései
(napelem, napkollektor, szélkerék) építményen való elhelyezése, ha ahhoz
nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti
elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerısíteni
vagy újjáépíteni,
q) transzformátor állomások, kapcsolószekrények közterületen, vagy telken
belül közterület felé megjelenı módon történı elhelyezése,
r) elektronikus hírközlési építmény:
ra) mőtárgynak minısülı antennatartó szerkezet létesítése, ha annak
bármely irányú mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy
rb) az antennatartó szerkezet méretétıl függetlenül a szerkezetre antenna
felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem
haladja meg.
Reklámok és hirdetmények esetében
3. A város szabályozási tervében lehatárolt mőemléki- és helyi értékvédelmi
területein, a város bevezetı útjai mentén, valamint csomópontjaik környezetében
érintett területeken:
a) reklám, reklámberendezés, hirdetmény és hirdetı-berendezés
elhelyezésérıl szóló helyi önkormányzati rendeletben (helyi
reklámrendelet) meghatározott reklámok, hirdetmények, hirdetıberendezések létesítése és elhelyezése,
b)építési reklámhálót (építési védı-háló) elhelyezni a város teljes területén
csak az építkezés idejére, de legfeljebb 12 hónap idıtartamra lehet és az
alábbi területeken, az elemeknek elhelyezésével és kialakításával
kapcsolatban településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.
4. A város egész közigazgatási területén:
a) önálló reklámtartó építmény építése, meglévı felújítása, helyreállítása,
átalakítása, korszerősítése, bıvítése, megváltoztatása, melynek a mérete az
építési tevékenység után sem haladja meg:
aa) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
ab) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.
b) a város teljes belterülete esetében- kivéve a 3. pontban rögzített területek településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:
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0,5 m2 felületnagyságot meghaladó cégtábla, címtábla
elhelyezésekor,
bb) 1,0 m2 befoglaló területnagyságot meg haladó mérető térbeli, vagy
homlokzatra festett önálló betőkbıl álló felirat elhelyezésekor, ha a
betők közvetlenül a homlokzatra vannak felerısítve, vagy
felfestve,
bc) a homlokzati felületre merıleges, legfeljebb 70 cm kiállású, 0,4 m2
felületet meghaladó:
- mőanyag világító, vagy világítás nélküli doboz konzolra
szerelve,
- erısített mőanyag lapból kivágott, a tevékenységre jellemzı
logó, vagy ábra elhelyezésekor,
c) épületek reklámcélú megvilágítása csak településképi bejelentési eljárás
keretében lehetséges, kivéve az adventi idıszakban – amely e rendelet
szempontjából november 30-tól január 10-ig tart. Ezen idıszakban az
ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal kialakított mobil reklámcélú
hirdetıberendezés (különösen: figura, makett, ünnepi szimbólum)
kihelyezése, homlokzatnak, kirakatüvegnek az ünnepekkel kapcsolatos
ábrázolásmóddal történı díszítése településképi bejelentés és véleményezés
nélkül történhet,
ba)

Építmények rendeltetésének megváltoztatása esetében
5. A város közigazgatási területén bármely épület, építmény rendeltetésének
megváltoztatása esetén, ha:
a) az új rendeltetés parkoló igénye növekszik,
b) lakó rendeltetés más rendeltetésre változik,
c) bármely meglevı meglévı rendeltetés ipari, gazdasági, vendéglátó,
egészségügyi
rendeltetésre
változik.
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