
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete

a településkép védelméről szóló 1/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében,
a  településkép  védelméről  szóló  2016.  évi  LXXIV.  törvény  12.  §  (2)  bekezdésében,  az  épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2)
bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
6/A. §-ában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés  1.  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  településtervek  tartalmáról,
elkészítésének  és  elfogadásának  rendjéről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről  szóló  419/2021.  (VII.  15.)  Korm.  rendelet  62.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád- Csanád Vármegyei Kormányhivatal Állami
Főépítészi  Iroda,  Kiskunsági  Nemzeti  Park  Igazgatóság,  az  örökségvédelmi  hatáskörben  eljáró
vármegyei kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, továbbá Bordány Nagyközség
településfejlesztési,  településrendezési  és  településképpel  kapcsolatos  feladataival  összefüggő
partnerségi  egyeztetés  szabályairól  szóló  18/2017.  (XI.01.)  önkormányzati  rendeletben
meghatározott partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A településkép védelméről szóló Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
1/2019(I.22..) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(4)  Falusias  területeken  az  épület  utcáról  látható  homlokzatain  homlokzati  falazat  felületét
homlokzatonként  minimum  50  %-ban  nemesvakolattal  kell  kialakítani.  Ettől  kisebb  arányú
alkalmazás csak főépítészi vélemény alapján lehetséges.”

(2) Az R. 6. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Falusias területeken az épület utcáról látható homlokzatain fém homlokzatburkolat legfeljebb
homlokzatonként a felület 20 %-án alkalmazható. Ettől nagyobb arányú alkalmazás csak főépítészi
vélemény alapján lehetséges.

(6) A homlokzati falazat alatt terepcsatlakozásig lábazat alakítandó ki. A lábazat síkja a homlokzati
síkhoz képest 20 cm-nél nagyobb mértékben nem térhet el.”

2. §

Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Kertvárosi  területeken  az  épület  utcáról  látható  homlokzati  falazat-  és  lábazat  kialakítása
tekintetében e rendelet 6. § (4)- (6) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. ”
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3. §

Az R. 36. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a településképi kötelezési eljárás során a jogszabálysértés
megszüntetésére irányuló felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a jegyző településkép- védelmi
bírságot szabhat ki, amelynek összege 100.000, forintól 200.000 forintig terjedhet. ”

4. §

Hatályát veszti az R. 
a) 15. § (4) bekezdése,
b) 32. §-a,
c) 36. § (7) és (8) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
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