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Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő—testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)—h) pontjai szerinti felhatalmazás alapján és az
Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6/A. §—ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1. évi CLXXXIX.
törvény 23. § (5) bekezdés S., 6. és 13. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekról szóló 314/2012 (XI. 8.)
Korm. rendelet 22. és 23. §—a, továbbá a 43/A. § (6) bekezdésében és 9. mellékletében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Bács—Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépitész, Nemzeti
Média— és Hírközlési Hatóság, Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és
Kiemelt Kulturális
Beruházásokért Felelős Államtitkárság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága és a
partnerségi
egyeztetés szabályai szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I."FEJEZET
,
BE VEZET0 RENDELKEZÉSEK
1. A

rendelet célja, hatálya

]. § (1) E rendelet célja Mátételke Község (a továbbiakban: település vagy Mátételke) sajátos
településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő Védelme és alakítása, továbbá épített
környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti és természeti értékvédelemmel, a településképi
követelményekkel és a települe'ske'p—érvényesíte'si eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása,
továbbá a településkép védelme érdekében a település területén elhelyezhető reklámhordozók
számának, formai és technológiai feltételeinek, valamint elhelyezésük módjának szabályozása.
(2) E rendelet célját a jogalkotó a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a
továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem
megszüntetés
szabályozásával, a településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával,
a településképi követelmények meghatározásával és a településkép—érvényesítési
eszközök
szabályozásával kívánja elérni.
2. § (1) E rendelet hatálya Mátételke közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet a településképi szempontból meghatározott területekre, a helyi védelemben részesülő
örökségre és a fentiek alá nem tartozó egyéb területekre differenciáltan állapít meg szabályokat.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes ésjogi személyre,jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetre — ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is
—,
aki a település közigazgatási területén a közterületen, a közterületről látható
magánterületen,
köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási
szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon e rendeletben szabályozott tevékenységet
folytat, vagy — a reklámok és reklámhordozók vonatkozásában — reklámhordozót tart fenn, helyez el.
valamint reklámot, reklámhordozót kiván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki.
(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvényben
szabályozott plakátnak a kampányidószakban történő elhelyezésére, valamint a választási kampány
során alkalmazott reklámhordozót tartó berendezésekre.
2. A

rendelet alkalmazása

3. § E rendelet előírásait az önkormányzat képviselő—testülete által elfogadott településrendezési
eszközökkel együtt kell alkalmazni.
11.

FEJEZET

A HELYI VÉDELEM
1. A

4. §

(l)

helyi védelem célja

helyi védelem célja a település településképe és történelme szempontjából meghatározó
építészeti örökség kiemelkedö értékü elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő
nemzedékek számára történő megóvása. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös
A

(7) A műszaki, gazdaságossági és funkcionális szempontból egyenértékű beavatkozások közül
előnyben kell részesíteni a helyi egyedi védett érték fennmaradását, érvényesülését szolgáló és
visszafordítható megoldásokat.
(8) Helyi egyedi védett értéken bármely épületgépészeti berendezés kültéri egysége az építészeti
értéket zavaró módon nem helyezhető el.
(9) A helyi egyedi védett érték jókarbantartása keretében nem végezhető olyan tevékenység, amely
a helyi egyedi védett élték fizikai sérülésével, roncsolásával vagy restaurálásával, továbbá a védett
építészeti érték megjelenésének megváltoztatásával jár. Az értékőrző helyreállítás során a
jókarbantartási munkák elvégzését segitő szerkezeti megoldások alkalmazása és kiegészítő
szerelvények rejtett elhelyezése szükséges.
(10) Helyi egyedi védett érték kizárólag építéshatósági vagy épitésfelügyeleti kötelezés esetén, az
épület életveszélyességét igazoló statikai szakvélemény megléte esetén bontható. Az e bekezdésben
foglaltak szerint elbontott épületek helyén létesülő új épületek építése során törekedni kell az elbontott
épület által hordozott védett értékek átörökítésére, megjelenítésére.
(] 1) Helyi egyedi védett érték részlegesen akkor bontható, ha
a) a bontani kívánt építményrész (az építmény egy bizonyos hányada) építészeti értéket nem
hordoz,
b) a beavatkozás a helyi védelem alatt álló építmény használata érdekében. a védelem alá
helyezését megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül megvalósítható.
( 12) A védelemben részesített építmények korszerűsíthetők, (bővíthetők), funkciójuk
megváltozhat,
ezzel azonban védettségre okot adó értékeik nem csökkenthetők.
(13) A helyi egyedi védett értéket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell
megtartani, érintetlenül hagyva az értéket képező homlokzati nyílás rendet és a nyílások osztását.
megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes színezését. A belső
átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani. A helyi
egyedi védett értéket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakitása
utcaképi szerepe ne változzon. A tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével,
anyaghasználatával összhangban legyen. A helyi egyedi védett értéken semmilyen gépészeti
berendezés, tetőfelépitmény, égéstermék—kivezető szerkezet közterületről is látható egysége és
kivezetése a környezetébe nem illeszkedő, esetleg zavaró módon nem helyezhető eli A helyi egyedi
védett értékeit tetőtér beépítés vagy emeletráépítés csak akkor alkalmazható, ha ezt az illeszkedés
szabályai lehetővé teszik, és ha a homlokzati értékek megőrizhetők.
(14) A helyi egyedi védett érték károsodása esetén a tulajdonosnak helyrehozatali kötelezettsége
van, különös tekintettel a helyi építészeti értékvédelmet megalapozó építészeti részekre vonatkozóan.
A

III. FEJEZET
TELEPÚLÉSKÉPISZEMPONTB ÓL MEGHA TÁR ozó TER ÚLE TEK,

A TELEPÚLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMEL T TER ÚLE TEK ÉS
A BEÉPI'TE'SRE NEM SZÁNT TER ÚLETEK

]. A településképi szempontból meghatározó területek
15. § A település jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatát, településkarakterét
hordozó vagy ilyen jellemzőkkel bíró lehatárolható településrészei védelme érdekében az
önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területként jelöli ki a 2. számú mellékletben
jelölt területeket.
2. A

településkép védelme szempontjából kiemelt területek

16. § A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1. mellékletében foglaltakra
tekintettel a településkép védelme szempontjából kiemelt területnek minősülnek az e rendelet 3. számú
mellékletében felsorolt területek.
3. A

beépítésre nem szánt területek

17. § A tájkarakter megőrzésének érdekében az önkormányzat beépítésre nem szánt területként
jelöli meg az e rendelet 4. számú mellékletében megjelölt területeket.

(2) A kialakult beépítésű területeken új épületek a szűkebb környezet karakteréhez nem illeszkedő
építészeti kompozícióval, tömegképzéssel, homlokzati architektúrával nem helyezhetők el.
Anyaghasználat, homlokzati színválasztás a meglévő építészeti értékektől eltérő nem lehet.
(3) A helyi területi védelemben részesülő területeken az épületek homlokzati színezésénél
törekedni kell a meglévő, hagyományos architektúrák használatára, színezésében csak a pasztell színek

megengedettek, rikító színek használata tilos, homlokzat részleges festése nem javasolt.
(4) A helyi területi védelemben részesülő területeken lévő épületek utcai homlokzatának
tagozódását és utcai homlokzat felőli formáját, tetőhajlásszögét meg kell tartani. A tetöhéjazat cseréje,
felúj ítása esetén a meglévővel azonos anyagú, méretü, színü fedésre kell törekedni. A héjazat cseréje
esetén egy tetőfelületen csak egyféle fedés helyezhető el. A tetőhéjalásnál fémlemez, műanyag
hullámlemez, hullámpala és bitumenes hullámlemez, valamint rikító, kirívó színek (pl. piros, kék,
zöld) nem alkalmazhatók.
(5) Épületek részleges homlokzat—felújítása nem megengedett, Égéstermék homlokzaton történő
kivezetése nem engedhető meg.
(6) Tilos a portálok 25%—ot meghaladó felületének fóliázása, erős, rikító színek, minták
alkalmazása.
(7) A nyílászárók szerkezeti átalakítása, vagy cseréje esetén törekedni kell a meglévővel azonos
anyagú, kiosztású, méretű, formájú, tagolású, színű nyílászárók elhelyezésére.
4. A helyi egyedi

védett értékekre vonatkozó településképi követelmények

24. § (l) A helyi egyedi védett érték építészeti értékét eredeti építőanyagában, de legalább
az
eredetivel azonos anyaghasználattal kell megőrizni.
(2) Helyi egyedi védett érték bővítése vagy új építmény építése során az új hozzátétel
anyaghasználata az eredeti építészeti érték anyaghasználatától eltérő is lehet, de az eredeti és új
részeknek harmonikus egységet kell alkotniuk.
25. § (1) Helyi egyedi védett érték tömegét eredeti állapotának megfelelő formában és méretben
kell megtartani.
(2) Helyi egyedi védett értékre emeletráépítés nem megengedett.
(3) Helyi egyedi védett értékek tetőtér beépítése csak az eredeti jellemzők — tetőhajlásszög.
gerincmagasság _ megtartása mellett, egyszintesen, vagy legfeljebb lakásegységenként kétszintesen
alakítható ki.
(4) Helyi egyedi védett értékjelentős bővítése esetén az új hozzátétel a tömegformálás tekintetében
korunk építészeti eszközeivel alakítható, formai megoldásokban, anyaghasználatban, színben, a helyi
egyedi védett érték építészeti értékeire való tekintettel. Az új hozzátétel a védett építészeti éiték
érvényesülését nem csökkentheti.
(5) Helyi egyedi védett érték kisebb mértékű bővítése, átalakítása esetén az új hozzátétel
tömegformálása a korabeli állapot ismétlésével vagy analógiák alapján is kialakítható.
26. § (1) Helyi egyedi védett érték közterületről látható homlokzatait eredeti állapotuknak
megfelelően kell megtartani látványában. A közterületről nem látható homlokzatok átalakítása során a
homlokzat korunk építészeti eszközeivel, formai megoldásokban, anyaghasználatban. színben, a helyi
egyedi védettségű építmény építészeti értékeire való tekintettel alakítható.
a) Az eredeti nyílászárókat lehetőség szerint javítani kell, csere szükségessége esetén csak az
eredeti formával és anyaghasználattal megegyező nyílászáró megfelelő. Úzletportáloknál az eredetitől
formában és anyaghasználatban eltérő új szerkezet is beépíthető, ha annak építészeti minősége
összhangban áll az épület építészeti értékeivel.
b) Amennyiben az eredeti homlokzat—architektúra olyan mértékben károsodott, hogy az teljes
terjedelmében hitelesen nem állítható helyre, megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező építész
analógiákon alapuló terve alapján a hiányzó részek az eredeti stílusnak megfelelően pótolhatók.
c) Az építményben lévő funkciókkal összefüggő reklám vagy cégér a homlokzaton az arra
kialakított helyre tehető. Amennyiben a homlokzaton ilyen hely nem került kialakításra, az elhelyezni
kívánt reklám vagy cégér építészeti tagozatot ne takarjon és az elhelyezéssel a homlokzat harmonikus
egysége biztosítható legyen.
(2) Helyi egyedi védett értékjelentős bővítése esetén az új hozzátétel homlokzata korunk építészeti
eszközeivel alakítható, anyaghasználatban, színben, formai megoldásokban, amennyiben az a Helyi
egyedi védett értékkel összhangban áll.
(3) Helyi egyedi védett érték kisebb mértékű bővítése, átalakítása esetén az új hozzátétel
homlokzata a korabeli állapot ismétlésével, analógiák alapján is kialakítható, amennyiben az
harmonikus összképet eredményez.

(4) Helyi egyedi védett érték és helyi egyedi védettségű épületegyüttesben új épület homlokzatai
korunk építészeti eszközeivel alakíthatók, anyaghasználatban, színben, formai
megoldásokban,
amennyiben az a helyi egyedi védettségű építmény építészeti értékeivel vagy a helyi egyedi védettségű
épületegyüttes karakterével, építészeti értékeivel összhangban áll.
(5) Gépészeti berendezéseket, szellőzőt, klímaberendezést, megújuló energia berendezéseit a helyi
egyedi védett értékek esetében utcafronti homlokzatra takarás nélkül nem lehet elhelyezni.
27. § (1) Helyi egyedi védett érték telkén törekedni kell az értékes táj— és kertépítészeti alkotások
megőrzésére.
(2) Az új kertépítészeti kialakítás során törekedni kell a helyi egyedi védett érték kiemelését
szolgáló, azzal harmonikus egységet alkotó megoldásokra.
28. § (1) Helyi egyedi védett érték telkén törekedni kell az értékes
növényzet megtartására.
(2) Új növényzet telepítésénél az eredeti kertépítészeti megoldások helyreállítása
az elsődleges
szempont.
(3) Új növényzet telepítésénél az eredeti kertépítészeti megoldások helyreállítása mellett törekedni
kell arra, hogy az építészeti értékek lehetőség szerint közterületről is láthatóak
legyenek.
29. § Helyi egyedi védett értéken vagy annak közvetlen környezetében új szobor,
képzőművészeti
alkotás csak a védett építészeti érték megfelelő érvényesülésének sérelme nélkül helyezhető el.
30. § (l) A helyi védelem alá helyezett építmények eredeti külső megjelenését:
a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész és befoglaló méreteit,
b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,
c) ha ismert eredeti színhatását, ha nem ismert a feltételezhetően hasonló színhatását,
d) az eredeti épület tartozékait és felszerelését
az értékvizsgálattól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni és
helyreállítani.
(2) Ha a helyi védelem alá helyezett építmény egyes részét, részletét korábban az eredeti eltérő
megjelenésüvé alakították át, az építmény egészére vagy lehatárolható — az átalakított részt is magában
foglaló — részegységére kiterjedő felújítás során azt
a) az eredeti állapotnak megfelelően, vagy
b) ha az átalakított rész eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel és azt
következtetésekkel sem lehet valószínűsíteni, a homlokzatot a megfelelően megmaradt eredeti
elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok, eredeti és analóg formaelemeinek alkalmazásával
kell helyreállítani.
(3) Helyi egyedi védett érték homlokzatai esetében a csatlakozó tetőfelületet — a vízelvezető
rendszert beleértve — legalább a fedési anyag fajtájára kiterjedően kell megőrizni és fenntartani.
31. § (1) Helyi egyedi védett érték belső kialakítása, funkciója lehetőség szerint
megtartandó. Új
funkció szükségessége esetén törekedni kell az eredeti belső kialakítás megőrzésére
az alaprajzi
elrendezés és a belsőépítészeti megoldások tekintetében egyaránt.
(2) Helyi védelemmel érintett építményben a különleges építészeti értéket képező belsőépítészeti
alkotást lehetőség szerint az eredeti helyén kell megtartani.
5. A

beépítésre nem szánt területekre vonatkozó építészeti követelmények

32. § (l) A településkép védelme szempontjából kiemelt területeken, valamint a beépítésre nem
szánt területeken a településkép és a tájkarakter védelme érdekében építési tevékenység
az e
szakaszban meghatározott előírások szerint végezhető.
(2) A külterületen az épületek tájba illően, szabadon állóan helyezhetők el.
(3) A tető lejtésének 35 és 45 fok között kell lennie, ettől eltérni a teljes tetőfelület legfeljebb lO%án lehet, kivéve 20 m homlokzatszélességet meghaladó épületszélességü
mezőgazdasági építmény,
tároló stb., amely esetén a tetőhajlásszög 35 foknál kisebb is lehet.
(4) Az épületek színezésénél a természetes anyagok színeit, az épített és a természetes környezetbe
illően kell alkalmazni:
a) Az épületek tetőfedő anyagának színe csak a természetes anyagok színei és azok árnyalatai, a
vörös, a barna és a sötét szürke lehetnek, ettől eltérni a teljes tetőfelület legfeljebb lO%-án lehet.
b) A vakolt felületeken a fehér és tört—fehér színek előnyben részesítendők, a zöld, kék, lila.
rózsaszín, piros színek és különböző árnyalatai, valamint rikító színek nem alkalmazhatók.
(5) A településkép védelme szempontjából kiemelt területeken törekedni kell a kialakult
tájhasználat, telekstruktúra, a hagyományos beépítési módok megőrzésére. Új épület építése esetén a
tájba illesztésre fokozottan figyelni kell.
(6) Természetvédelmi területen a terület beépítetlen, természetközeli jellege megőrzendő. a
meghatározott tájkarakter és a jellegzetese tájhasználat érdekében.

6. A

település teljes ellátását biztosító felszini energiaellátási és elektronikus hírközlési
építmények és műtárgyak településképi követelményei

33. § (l) A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél,
korszerűsítésénél,
egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani kell az elektronikus
hírközlési építmények, valamint a postai szolgáltató helyek, felvételi pontok és kézbesítési
pontok,
valamint az egyetemes postai szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő
egyéb eszközök, postai
létesítmények elhelyezésének lehetőségét az elektronikus hírközlésröl szóló 2003. évi C. törvény, a
postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény és egyéb vonatkozójogszabályok előírásai, és
a
Nemzeti Média— és Hírközlési Hatóság kötelező érvényű határozatai és ajánlásai szerint.
(2) Az elektronikus hírközlési építmények, valamint az egyetemes postai szolgáltatás teljesítését
lehetővé tevő eszközök elhelyezése és a település ellátását biztosító
építmények. műtárgyak
elhelyezésére alkalmas területeket kijelölése során a 253/l997. (XII. 20.) Korm. rendelet és az MSZ
7487. számú szabványára, valamint az e rendeletben előírtakra és a természet— és
tájképvédelmi
szempontokra is figyelemmel kell eljárni, és a már meglévő infrastruktúrák, eszközök közös
használatát kell előnyben részesíteni.
(3) Az újonnan megvalósuló fejlesztések során elsősorban a meglévő alépítmény—hálózatokat,
illetve ritkábban beépített területeken saját, vagy az elektromos kisfeszültségű,
meglévö oszlopsorokat
javasolt igénybe venni, valamint a racionális területgazdálkodás és a táji értékvédelem érdekében
földalatti elhelyezéssel lehet kivitelezni.
(4) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók zöldmezős beruházásai esetén új, földalatti
infrastruktúra kiépítése támogatandó, kizárólag műszaki racionalitás
alapján — korlátozott
mennyiségben — a meglévő oszlopsoros hálózat meghosszabbítására is sor kerülhet.
(5) A település teljes ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
építmények, műtárgyak elhelyezésekor azok helyét a Képviselő—testület — a műszaki és pénzügyi
megvalósíthatóságra és az e rendeletben foglaltakra figyelemmel — egyedilegjelöli ki.
7. Egyéb műszaki

berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

34. § (l) A település teljes közigazgatási területén új közművezetékek,
járulékos
közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenítésre, esztétikai követelmények
betartására is figyelemmel kell lenni.
(2) Légkábel-vezetés esetén az utca fásítási és utcabútorozási lehetőségének a biztosítására a
közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni.
8.

Reklámok, reklámhordozók elhelyezése

35. § A település közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben,
a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tktv.)_ valamint a Tktv.
felhatalmazása alapján kiadott, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével
kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.
36. § (l) 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) Reklámhordozóként is funkcionáló utcabútortól egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos
oldalán ötven méteren 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.
37. § Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi területi védelem

alatt álló területeken.
38. § (l) A helyi területi védelemben részesülő területeken kívül kizárólag olyan funkcionális
célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a
településképi megjelenést
hátrányosan nem befolyásolja. Reklám közzététele céljából kihelyezett utcabútor esetén kizárólag az
utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából
(2) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés — az utasváróban és
a
kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével — nem helyezhető el.
(3) 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.
39. § (l) A település közigazgatási területén a közművelődési intézmények számának 3—szorosával
megegyező számú közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési célú hirdetőoszlop
reklám közzétételére igénybe vehető felülete a tizenkét négyzetmétert nem
haladhatja meg.
(2) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű
információ közlésére létesíthető:
a) az önkormányzat működés körébe tartozó információk;
b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;
c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos
tájékoztatás
nyújtása;
a') idegenforgalmi és közlekedési információk;
e) a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami infonnációk.
(3) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám
közzétételére, felületének legalább egyharmada a (2) bekezdés szerinti közérdekű információt kell,
tartalmazzon
(4) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé
nyúló árnyékoló
berendezés, A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete hasznosítható reklámcélra.
40. § (l) A település közigazgatási területén a közművelődési
intézmények közművelődési célú
hirdetőoszlop használatára jogosultak.
(2) A helyi területi védelemben részesülő területek közterületi részein nem
helyezhető elő
közművelődési célú hirdetőoszlop.
(3) Valamennyi közművelődési intézmény településképi bejelentési eljárásban kezdeményezheti a
közművelődési hirdetőoszlop létesítését.
41. § (1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás
érdekében, a
jelentősnek minősített esetnény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyijelentős esemény esetén,
együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi
bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.
(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges.
jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének
feladata.
(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására
irányuló
írásbeli kérelmével kezdeményezheti.
42. § (l) A polgármester — településképi bejelentési eljárásban az
építési tevékenység építési
naplóval igazolt megkezdésétől számított 3 hónap időtartamra építési reklámháló kihelyezését
engedélyezheti.
(2) A polgármester kivételesen, különösen az építési tevékenység folytán a településkép várható
javulására tekintettel az (1) bekezdés szerinti határidőt legfeljebb egy alkalommal 3 hónapra
meghosszabbíthatja, amennyiben a kérelmező a kérelmet az (1) bekezdés szerinti időtartam lejáitát
megelőző 30 nappal benyújtja.
(3) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető
.

—

el.

9. A

zöldfelületek kialakításának és gondozásának szabályai.
Tájvédelmi rendelkezések

(l) Településképi szempontból meghatározó területek és helyi egyedi védett értékek esetében
a zöldfelületek, ingatlanon belüli zöldterületek kialakítása során a lehető legnagyobb összefüggő
zöldfelület kialakítására kell törekedni. Az utcáról látható előkertek elsősorban díszkeitként
alakítandók ki.
43. §

(2) Zöldfelületek kialakításánál a fás szárú növényzet esetében előnyben kell részesíteni a
táji.
termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokat.
(3) Meglévő közterületi fasorok pótlásánál az egységes látvány megtartása, illetve kialakítása
érdekében az adott területen leggyakoribb díszfafaj telepítendő. Az új és a
meglévő utcák fasorait,
illetve azok pótlását a gyorsan öregedő, szemetelő
vag allergiakeltő pollenű, termésű fafajok nem
telepíthetők.
44. § (1) Településképi szempontból meghatározó területek és
helyi egyedi védett értékek esetében
a zöldfelületek kialakítása, gondozása, a növénypótlás és a tájvédelem előírásainak
megtartása során a
5. számú mellékletben felsorolt növényfajok
telepítése ajánlott.
(2) Zöldfelületek magán— és közterületen történő kialakítása, növénypótlás és a Zöldfelületek
gondozása, és a tájvédelem előírásainak megtartása során az idegenhonos inváziós
fajok
betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 1143/2014.
EU rendelet, a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.
(Xll. 30.) Korm. rendelet, a NATURA
2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007.
(X. 18.) Korm.
rendelet, valamint a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/20l0. (IV. 23.) FVM rendelet
figyelembevételével kell eljárni.
10. A

közvilágítást szabályozó rendelkezések

45. § A fényszennyezés elkerülése érdekében az alábbi előírások
alkalmazása javasolt a
közvilágítás kialakítása során:
a) a hideg fehér fényű, 500 nanométemél rövidebb hullámhosszúságú fényt kibocsátó
világítás
kerülendő, a kültéri világítás színhőmérsékletére a 3000 K alatti érték _ gazdasági számítások
figyelembevételével mérlegelhetően —javasolt;
b) a világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol
arra szükség van. az
lehetőség szerint ne juthasson a gyalogosok, járművezetők, az épületek ablakai felé
vagy az égbolt
irányába; a fényeknek — még díszvilágítás esetén is — lefelé kell irányulniuk, a talajszintbe
épített.
felfelé sugárzó fényvetők alkalmazása kerülendő;
c) az utcákat egyenletesen, lehetőség szerint alacsony intenzitással kell
megvilágítani:
d) a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez kell igazítani.
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1. A

településképi véleményezési eljárás

46. § Településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban:
véleményezési eljárás) kell lefolytatni:

a) új építmény építési engedélyezési eljárását,
b) meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására
irányuló építési,
fennmaradási engedélyezési eljárást
megelőzően.
47. § A polgármester a véleményét a megbízott főépítész szakmai
álláspontjára alapítja.
48. § (l) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az
építészeti-műszaki dokumentáció
értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő. településképet nem
zavaró, az épített és
természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő
megoldási szempontokat
kell érvényesíteni.
(2) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a
véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma megfelel—e a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak.
(3) A településképi véleményezési eljárás részletes vizsgálati szempontjai:
a) a tervezett beépítés megfelelően figyelembe veszi-e a hatályos településrendezési eszközök
előírásait,
b) nem korlátozza—e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve kilátásait,
c) teljesíti—e a műemléki— és helyi védettségű területek, épületek esetében az értékvédelemmel
kapcsolatos előírásokat és elvárásokat,
d) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és
használatának sajátosságaival,
e) a homlokzat színezése utcaképi szempontból megfelelő—e,
f) a gépészeti berendezések és azok tartozékainak településképi megjelenése
megfelelő-e,

rendeltetés a környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos
használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza.
54. § A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott — papíralapú —
bejelentésre indul. A bejelentéshez szükséges bejelentőlapot az e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A
bejelentéshez papíralapú dokumentációt kell mellékelni.
3. A településképi követelmények megszegésének esetei és a jogkövetkezményei
55. § (1) Településképi követelmények megszegése esetén a polgármester hivatalból
vagy
kérelemre _ a Tktv.—ben foglaltak szerint — településképi kötelezési eljárást folytat le, és az érintett
ingatlan tulajdonosát az e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesülése
érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi.
(2) Településképi követelmény megszegésének minősül az e rendelet előírásainak nem megfelelő
építés, az előírásoktól eltérő szín és anyaghasználat, formai kialakítás stb., valamint az e rendelet
szerinti településképi bejelentési kötelezettség
a) elmulasztása,
b) alapján lefolytatott eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtása,
c) alapján lefolytatott eljárásban hozott döntés végre nem hajtása.
4. A településképi

bírság

56. §A településképi követelmények településképi kötelezésben megállapított határidőre történő

nem teljesítése esetére az ingatlan tulajdonosával szemben 50.000 forinttól l.000.000 forintig terjedő
településkép—védelmi bírság szabható ki.
57. § A kiszabott településkép—védelmi bírságot az ingatlantulajdonos a településképi kötelezésben
meghatározott teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon belül köteles megfizetni az

önkormányzat számlaszámára.
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]. Hatálybalépés
58. § (1) E rendelet — a (2) bekezdés szerinti eltéréssel — 2017. december 31. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 55—57. §—ai 2018.január 1—jén lépnek hatályba.
2.

Átmeneti rendelkezések

59. § E rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

3. Hatályon kívül helyező rendelkezések
60. § E rendelet hatályba lépését követően hatályát vesztik a helyi építési szabályokról szóló
5/201 l. (11. 15.) számú rendelet 34.§—a; illetve a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének,
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló 11/2017. (Xl.2.) önkormányzati
rendelet.
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Patocskaí Ibolya
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Záradék:
Megalkotta Mátételke Község Önkormányzatának Képviselő—testülete a 2017. december 12-i ülésén.
Kihirdetve: a Bácsalmási Közös Önkormányzati Hivatal Mátételki Kirendeltségének tájékoztató
tábláján, 2017. december 18—án.
('Kixi)
—

lx

!

,

K

Patocskai Ibolya
jegyző

1.

A helyi

melléklet a 13/2017. (XII.]8.) önkormányzati rendelethez

területi védelemben részesülő területek jegyzéke, elnevezése és lehatárolása

rendelet elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület helyi területi védelemben részesülő
területet nem jelölt ki. Ennek jövőbeli módosítása esetén e mellékelt módosításával jelöl ki helyi
területi védelemben részesülő területet.

A

2. melléklet a 13/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelethez
A

településképi szempontból meghatározó jellegű területek jegyzéke, elnevezése és lehatárolása

Térképi lehatárolás:
www—%

N*

www .v

.

Településközpontí terület
Falusias területek
Külterület

Muf

3. melléklet a 13/2017. (XII.]S.) önkormányzati rendelethez
A

településkép védelme szempontjából kiemelt területek

Műemlékek, műemléki környezetek
Település
Sorszám
kötelező kötelező

Tipizálás

Pontos helyszín

0

lista

Tipizálás

max 500

]

Mátételke

Feszület

Mátételke Farkas—tanyák környékén, a Baja felé
vezető főút és a Jókai út találkozásánál.

2

Mátételke

Szikesek

Mátételke

Kút

Cserepes tanyánál, a Mátételkére vezető Jókai
úton, a keleti oldalon

4

Mátételke

Kút

Mátételke belterülete, a Jókai úti iskola előtt.

5

Mátételke Épületrész

Lapos—réti—dűlö, Mátételke'től

északkeletre, a
belterülettől l-km—re.

2
'

2
2
2
2
3
3

8
9
10

Mátételke, Kossuth utca 12.
Mátételke Kossuth utcájának és Táncsics Mihály
utcájának kereszteződése. Pontosan a mátételkei
Mátételke Feszület és a tataházai közös közigazgatási határon fekszik.
Mátételke Templom
Mátételke, Petőfi Sándor u. 14.
Mátetelke központjában, a Római katolikus
Mátételke
Park
templommal szemben
Mátételke központjában, a Római katolikus
Mátételke Feszület
templommal szemben
A Szent Mihály templom és Petőfi utca közötti
Mátételke
Kút
területen, magánház udvarán.
;

10
] ]

Mátételke

Szentek
szobra

12

Mátételke

Kút

13

Mátételke Épületrész
Mátételke
Kút

14

A Szent Mihály templom délnyugati sarka előtt.
Dózsa György és a Petőfi Sándor utca

találkozásánál

;

Dózsa Gy. út 6.
Dózsa Gy. út 8.

14

16

Mátételke Emlékmű
Mátételke Feszület

17

Mátételke

18

Mátételke Harangláb
Szentek
Mátételke
szobra

15

l9

Síremlék

Mátételkei temető délkeleti sarkában
Mátételkei temető közepén
Mátételkei temető keleti szélén
Mátételkei temető közepén
A temető és József A. út találkozásánál

20

Mátételkc

Fészek

Kossu1h utca és a Vörösmany u1ca kcresziezödése

21

Mátétclke

Kút

Kossuth utca és a Vörösmarty uica kereszteződése

22
22

Mátételke
;

Szikesek
Mocsarak

A belterülettől délre, a volt tsz. Központ

szomszédságában.

22
'22

23

Mátételke Épületrész

Dózsa Gy. út 8.

24

Mátételke Lakóépület
Mátételke
Sírkő

Dózsa Gy. út 8.
Mátételkei temető, József Attila utca

25

4. melléklet a 13/2017. (XII.18.)
A

önkormányzati rendelethez

beépítésre nem szánt területek

Térképi lehatárolás:

Szövegszerű lehatárolás:

Beépítésre nem szánt területek a Mátételke Község Önkormányzata Képviselő—testületének
helyi építési szabályzatról 5/2011. (11.15.) önkormányzati rendelete szerint az alábbi
területfelhasználási egységekbe sorolt területek:
a)

Közlekedési— és közműterületek

b) Zöldterületek
c)

Erdőterület

d) Mezőgazdasági terület

e) Vízgazdálkodási terület
f)

Tennészetközeli területek

g)

Különleges beépítésre nem szánt területek
—

—

5. melléklet a 13/2017. (XII.18.)

önkormányzati rendelethez

Telepítése ajánlott növényfajok listája

tudományos (latin) elnevezés
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer tataricum
Alnus glutínosa (allergén)
Alnus incana
Betula pendula (allergén)
Betula pubescens
Carpinus betulus
Cerasus avium (Prunus avium)
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb)
Fagus sylvatica
Fraxínus angustifolía ssp.pannonica
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Juglans regía
Malus sylvestris
Padus avium
Populus alba *
Populus canescens *
Populus nigra *
Populus tremula
Pyrus pyraster
Ouercus cerris
Ouercus petraea (O. sessiliflora)
Ouercus pubescens
Ouercus robur (O. pedunculata)
Salix alba (allergén)
Salix fragilis
Sorbus aría
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)
tudományos (latin) név

Juniperus communis

tudományos (latin) név

Colutea arborescens
Cornus mas
Cornus sanguinea
Crataegus laevigata (C. oxyacantha)
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Euonymus VCI'I'UCOSUS

Lom bos fafaiok
mezei iuhar

magyar elnevezés

korai juhar
hegyi juhar, jávorfa
tatár juhar, feketegyűrű juhar
enyves éger, mézgás eger, 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 nyar
vadkörte, vackor
csenölgy, cserfa
kocsánytalan tölgy
molyhos tölgy
kocsányos tölgy, mocsanölgy
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

Tűlevelű faiok (fenyők)

magyar elnevezés
közönséges boróka, gyalogfenyő
Lombos cseriék

magyar elnevezés

pukkanó dudafún
húsos som
veresgyűrü som
kétbibés galagonya
egybibés galagonya
csikos kecskerágó
bíbírcses kecskerágó

Frangula alnus (Rhamnus frangula)
kutyabenge
Hippophae rhamnoides
homoktövis
Lonicera xylosteum
ükörke lonc, ükörke
Prunus spinosa
kökény
Rhamnus catharticus
varjútövis (benge)
Ribes uva—crispa
Rosa canina
gyepűrózsa
Salix caprea
kecskefűz
Salix cinerea
rekettyefűz, hamvas fűz
Salix purpurea
csigolyafűz
Salix viminalis
kosárkötő fűz
Sambucus nigra
fekete bodza
Sambucus racemosa**
fürtös bodza
Spirea salicifolia
fűzlevelű gyöngyvessző
Staphylea pinnata
mogyorós hólyagfa
Viburnum lantana
ostorménfa
Viburnum opulus
kányabangíta
*
nem ,,szöszös", hím egyedek telepitésejavasolt csak
** 500 m felettjavasolható a
telepítése
Allergén növényfajok telepítése kizárólag külterületen, belterülettől és beépítésre szánt területtől
nagy
távolságrajavasolt.

6. melléklet a 13/2017. (XII.18.)
A településképi véleményezés

önkormányzati rendelethez

_ KÉRELEM

MÁTÉTELKE KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
MATETELKE

KÉRELEM
1.

Az építtető (tervező) neve, lakcíme:
(továbbá meg lehet adni elektronikus leveleimet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)

2. A

kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

Mátételke ...........................................................
3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:

4. Az

ingatlan adatai:

A telek területe:

7. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai
vélemények, hatósági
döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:

8. A

kérelemhez csatolt mellékletek:

építészeti—műszaki tervdokumentáció

..........

pld

építészeti—műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd. dvd)

egyéb szakhatósági állásfoglalás

....... db

.......... pld

egyéb okirat

Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti építményről
településképi véleményt alkotni szíveskedjenek.
Kelt: ................................,
............ év .................... hó

nap

aláírás (kérelmező)

7. melléklet a 13/2017. (XII.]8.)
A

önkormányzati rendelethez

településképi bejelentési tervdokumentáció— Bejelentés

MÁTÉTELKE KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
MATETELKE
BEJELENTÉS
1. Az

építtető (tervező) neve, lakcíme:

(továbbá meg lehet adni elektronikus leveleimet, telefax számot és telefonos
2. A bejelentéssel

Mátételke

elérhetőséget)

érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

............................................................................................................................

3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:

4. Az

ingatlan adatai:

A telek HÉSZ szerinti építési övezeti besorolása:

6. A

bejelentés tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai
vélemények, hatósági
döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:

7. A bejelentéshez

csatolt mellékletek:

építészeti-műszaki tervdokumentáció

.......... pld

építészeti—műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd,
dvd)

egyéb szakhatósági állásfoglalás
egyéb okirat

....... db

.......... pld

..........................................................................................................

tervezett hirdetés vázlata ........... pld

Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti
tevékenység
településképi bejelentését tudomásul venni szíveskedjenek.

..

hó

nap

aláírás (bejelentő)

