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T á j é k o z t a t ó 

 

 

Tájékoztatom a település lakosságát, településen szolgáltatást, végzőket, hogy Kapolcs 
község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2018.(III.31.)önkormányzati rendeletével 

elfogadta a   Településkép Védelméről szóló rendeletet.  

 

A rendelet célja Kapolcs épített környezetének és sajátos településképének megőrzése és 

szakszerű alakítása érdekében a helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi 

szempontból meghatározó területek, a településképi követelmények és a településkép-

érvényesítési eszközök meghatározásával kapcsolatos szabályok megállapítása.  

 

Településkép védelme érdekében a rendelt 45.§- 47.§  alapján településképi bejelentési 

eljárást kell lefolytatni.  

 

„ (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a külön jogszabály szerinti építési 

engedély nélkül végezhető építési munkák közül:  

a) épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása, 

b) utcafrontról látszó, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, 

átalakítása, felújítása, valamint bővítése 

c) megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek 

esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és 

legfeljebb 180 napig fennálló  

ba) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, 

mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás 

tartására szolgáló építmény,  

bb) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,  

bc) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),  

bd) ideiglenes fedett lovarda,  

be) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építményépítése. 

d) A település által támogatott kulturális programok, rendezvények ideje 

alatt ideiglenesen felállított és működtetett építmények, kioszkok, 

pavilonok, sátrak valamint azok reklám és reklámhordozóinak, cégéreinek 

létesítése  

46.§  

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények 

rendeltetésének –részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint az önálló 

rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben az új rendeltetés szerinti 

területhasználat  

a) a korábbi rendeltetéshez képest  

aa) jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat,  

https://epitesijog.hu/1883-nem-emberi-tartozkodasra-szolgalo-epitmeny
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ab) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek 

kialakítását teszi szükségessé,  

b) érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy 

növényzetet,  

c) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, kerékpáros forgalmát.  

47.§  

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a településkép védelméről szóló 

törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

104/2017. (IV. 28.) kormányrendeletben szereplő általános településképi 

követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél, az alábbi 

esetekben:  

a) településképet meghatározó területek az építmények homlokzatára, 

tetőfelületére, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára 

rögzített 1 m2 területet meghaladó reklámtábla, kirakat elhelyezése esetén,  

b) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, 

átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetében, 

c) a helyi védett területen az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az 

építési telek előkerti kerítésére, kerítés kapujára vagy támfalára rögzített, az 

építési telek előkertjében álló cégjelzés, reklám- és hirdető berendezés 

elhelyezése;  

d) helyi védett értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése esetén.  

e) utcáról, közterületről, magánútról látható homlokzatokon megjelenő, 

valamint kirakat, portál, üvegfelület mögött elhelyezett reklám-, információs 

kiegészítő elem esetében, 

f) utcabútorok (kioszk, utasváró, közművelődési célú hirdetőoszlop, 

információs, vagy más célú berendezés) elhelyezése, beleértve a rájuk kerülő 

reklámhordozó elemeket.” (kérelem nyomtatvány mellékelve) 

 

Felhívom szíves figyelmüket, aki a településkép bejelentési kötelezettségének nem tesz 

eleget, vagy nem a bejelentési eljárásban hozott döntéstől eltérő módon hajtja végre, vagy 

nem hajtja végre településképi birság kiszabására számíthat az alábbi összegben: 

 

„51.§ (1)    a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 10 000,- 1 00 000,- forint,  

b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén 100 000,- - 

1 000 000,- forint, 

c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén 

az eltérés mértékétől függően legalább 10 000,- legfeljebb 1 000 000,- forint, 

d) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként 

legalább 10 000,- legfeljebb 1 000 000,- forint, 

(2) A településképi bírság többször is kiszabható. 

Kérem a rendelet betartását. A 3/2018.(III.31.)önkormányzati rendelet megtekinthető a 

www.kapolcs.hu honlapon, vagy a nemzeti jogszabálytárban www.njt.hu 

Kapolcs, 2018. július 5. 

                                                                                          Takács Lászlóné 

            jegyző  

http://www.kapolcs.hu/
http://www.njt.hu/
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KAPOLCS KÖZSÉG POLGÁRMETERE   

 

KAPOLCS  

 

 

KÉRELEM 

 

 

 

 

1. A kérelmező neve, címe, székhelye: 

    (továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget) 

 

   ….…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

   ….…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:  

 

Kapolcs ........................................................................................................................... 

 

3. A tervezett építési tevékenység leírása: 
 

 

   ….…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

   ….…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

   ….…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

   ….…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. A kérelemhez csatolt mellékletek: 

építészeti-műszaki tervdokumentáció ………. pld 

egyéb okirat: 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Alulírott kérelmező kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység településképi 

bejelentését tudomásul venni / véleményt kiadni szíveskedjenek. 

 

 

Kelt: ................................, ............ év .................... hó …..... nap 

  

 

 

 

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

        aláírás (kérelmező) 
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