
Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
16/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 

Pétervására Város településképének védelméről 
 
 
Pétervására Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 
1.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet  
Bevezető rendelkezések 

 
1. A rendelet célja 

1.§ 
E rendelet célja Pétervására Város 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. 

II. Fejezet 
A helyi védelem 

 
2. A helyi védelem célja, feladata, általános szabályai 

2. § 
(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 helyi védelmet igénylő építészeti örökség meghatározása, 
dokumentálása, védetté nyilvánítása, nyilvántartása, megőrzése, és a lakossággal történő 
megismertetése. 

3. § 
(1) E rendelet alapján helyi védett értéknek minősül minden olyan, magasabb szintű jogszabály 
által nem védett műalkotás, épület vagy természeti érték, amely e rendeletben   felsorolásra 
került. 
(2) Amennyiben helyi védett érték magasabb szintű jogszabály alapján védelemre kerül, azt az 
értéket jelen rendeletből törölni kell. 
(3) A helyi védettség alá helyezésről, annak megszűnéséről a Képviselő-testület dönt. 
(4) A védetté nyilvánításhoz, annak megszüntetéséhez be kell szerezni települési főépítész 
véleményét. 
(5) Helyi érték védetté nyilvánítására vagy a védelem törlésére bármely jogi vagy természetes 
személy, 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),  
c) a javaslattevő természetes vagy jogi személy, ez utóbbi esetén annak képviselőjének 
megnevezése, elérhetősége, 
d) a javasolt vagy érintett érték helyszínrajza, fotódokumentációja, leírása, 
e) a védelem fajtája, 
f) a védetté nyilvánításra vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó javaslat indoklása. 
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(6) A védetté nyilvánított helyi értékek listáját e rendelet tartalmazza. 
(7) A védetté nyilvánított helyi értékek nyilvántartása tartalmazza a védetté nyilvánított helyi 
érték 
a) megnevezését, 
b) pontos helyét (utcanév, házszám, helyrajzi szám), 
c) rövid leírását, 
d) a védelem módját. 
(8) Adatvédelmi okokból a védetté nyilvánított helyi értékről vezetett nyilvántartás adatai nem 
nyilvánosak. 
(9) 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 értékei helyreállíthatatlanul elvesztek, vagy a védelemmel 
összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg, 
d) magasabb rendű jogszabály által védettséget (műemléki) kap. 
(10) 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 szakvéleményt. 
(11) A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban a védetté nyilvánításra vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 
(12) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet. 
(13) A településképi rendeletet és a Településképi Arculati Kézikönyvet az önkormányzat 
évente felülvizsgálja.  

 
3. A helyi területi védelem meghatározása 

4. § 
(1) A helyi területi védelem a helyi kialakult, meghatározó, értékes településképet és egyes 
településrészt meghatározó, közterületekkel meghatározott településrészre terjedhet ki. 
(2) A helyi területi védelem jegyzéke:   
Helyi területi védelem jelenleg nem kerül megállapításra. 
 

4. A helyi egyedi védelem meghatározása 
5. § 

(1) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatot, 
településkaraktert meghatározó  
a) építményre, építményrészletre,  
b) szoborra, képzőművészeti alkotásra, 
c) táj- és kertépítészeti alkotásra terjedhet ki. 
(2) A helyi egyedi védelem jegyzéke:  
Helyi egyedi védelem jelenleg nem kerül megállapításra. 
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5. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek 

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 
előírásokat és a vonatkozó egyéb jogszabályokat be kell tartani. 
(2) A helyi védett érték tulajdonosa kérheti az önkormányzat támogatását a felújítás, 
helyreállítás és ezáltal az értékmegőrzés érdekében. A támogatás megítélésnek feltétele a 
rendeltetésszerű használat. 
(3) 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. 
 

III. Fejezet 
A településképi szempontból meghatározó területek 

 
6. A településképi szempontból meghatározó területek  

7. § 
Településképi szempontból meghatározó terület nem kerül lehatárolásra, a településen a 
Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: TAK) építészeti ajánlásai vehetők 
figyelembe. 

IV. Fejezet 
A településképi követelmények meghatározása 

 
7.  Településkép szempontjából általános területi és egyedi építészeti követelmények 

8. § 
(1) A település teljes igazgatási területén a TAK-ban meghatározott építészeti ajánlásokat lehet 
alkalmazni. 
(2) A település teljes igazgatási területén a telepítés módját a kialakult állapothoz, a 
környezethez illeszkedően kell meghatározni, a TAK építészeti ajánlásait lehet figyelembe 
venni. 
(3) E rendelet közterület alakítási terv készítésére kötelező előírást nem állapít meg. 
(4) A lakó funkciójú épületek elhelyezésére alkalmas építési övezetekben lakóépületeken 
hullámpala, műanyag hullámlemez nem alkalmazható. 
(5) A tetőfedő anyagok közül a rikító színek (pl. élénk vörös, kék) nem, helyette a földszínek 
alkalmazhatók. 
(6) Lakóépületek csak magastetővel építhetők. 
(7) A település teljes közigazgatási területén az 1. mellékletben szereplő növények nem 
telepíthetők. 
(8) A település teljes közigazgatási területén a 2. mellékletben szereplő növények telepítését 
kell előnyben részesíteni. 
 

8. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi 
építészeti követelmények 

9. § 
E rendeletben településképi szempontból meghatározó terület nem került bevezetésre. 

 
9. Helyi védett értékre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények 

10. § 
(1) A település helyi védett értékeinek felsorolását e rendelet II. fejezete tartalmazza. 
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(2) 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, 
g) helyi védett épület jó karban fenntartandó. 
(3) Helyi védett műalkotás esetén a fő rendeltetés helyben tartandó és eredeti állapotában 
helyreállítandó, jó karban fenntartandó. 
(4) Helyi védett természeti érték esetén: 
a) A védett természeti érték megtartandó, környezetének élőhelye megőrzendő. 
b) A védett értéket károsítani tilos. 
c) A védett természeti érték vonatkozásában kutatási tevékenység csak természetvédelem 
érdekében lehet. 
d) A védett természeti érték védőövezetének sértetlenségét biztosítani kell. 
e) Védett természeti érték területen építeni a környezetért felelős szervek engedélyével lehet. 
 

10. Egyes sajátos berendezések, műtárgyak elhelyezése 
11. § 

 (1) A felszíni energiaellátás nyomvonalas építményei elhelyezésére a település teljes igazgatási 
területe alkalmas. 
(2) Ahol vezetékes hálózat megengedett ott új vezeték földkábelben vagy meglévő oszlopsoron 
vezethető. 
(3) A település ellátásához szükséges közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény, 
elosztószekrény, gáznyomás-szabályozó stb.) takartan, közterületen látványában illeszkedő 
megjelenéssel helyezendő el. 
(4) Természetvédelemmel érintett területen kültéri világítás csak biztonsági szempontok (élet- 
vagyonvédelem, stb.) esetén épülhet, lehetőség szerint az energiaellátást földkábellel kell 
biztosítani. 
 

11. Reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények 
12. § 

(1) Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket (cég és címtáblákat és üzlet feliratokat) 
úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatokhoz úgy, hogy 
együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, 
építészeti hangsúlyaival. 
(2) Tetőfelületen, előkertben cégér nem helyezhető el. 
(3) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy mobiltábla helyezhető el a közterületen, mely az 
üzletkirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon. 
(4) Önkormányzati információs tábla és egyedi tájékoztató tábla közterületen csak a gyalogos 
közlekedést nem zavaró módon helyezhető el. 
(5) Természetvédelemmel érintett területen reklámhordozó berendezések nem helyezhetők el. 
 

12. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények 
13. § 

(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 terepszint alatti, illetve légkábeles formában 
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szabad létesíteni. A több, különböző szolgáltató légvezetékei lehetőleg közös oszlopon 
létesítendők. 
(2) A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem helyezhetőek el. 
A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület alárendeltebb homlokzatára 
telepíthetők. A tervezett elektromos transzformátorok, trafóházak az utcaképre tekintettel 
telepíthetők. 

V. Fejezet 
Településlép-érvényesítési eszközök 

 
13. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 

14. § 
(1) A településképi követelményekről a főépítész – alkalmazása hiányában a polgármester – az 
építéssel érintett telken tervezett építési munkák végzéséhez, kérelemre, szakmai konzultációt 
biztosíthat. 
(2) Szakmai konzultáció az építés megkezdése előtt legalább egyszer kötelező: 
a) helyi védett, vagy helyi meghatározó épület esetében; 
b) új lakóépület építése esetében. 
(3) A településképi konzultáció során a főépítész – alkalmazása hiányában a polgármester – 
javaslatot tesz a településképi követelmények érvényesítése módjaira. 
(4) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció díjmentes. 
 

14. A településképi véleményezési eljárás 
15. § 

E rendeletben településkép véleményezési eljárás nem kerül bevezetésre. 
 

15. A településképi bejelentési eljárás 
16. § 

E rendeletben településkép bejelentési eljárás nem kerül bevezetésre. 
 

16. A településképi kötelezés 
17. § 

E rendeletben településképi kötelezés nem kerül bevezetésre. 
 

VI. Fejezet 
Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer 

 
17. Helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási rendszere 

18. § 
(1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosnak a védettséggel összefüggésben szükségessé 
váló, a jó karbantartást meghaladó munkálatokhoz évente meghatározott keretösszeg erejéig 
támogatást adhat. 
(2) Az önkormányzat a támogatás feltételeit külön rendeletben meghatározhatja. 
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VII. Fejezet 
Záró rendelkezések 

19. § 
 
(1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a helyi építési szabályzat szóló 4/2003 (II.14.) önkormányzati rendelet 21.§-
a. 
 
Pétervására, 2017. december 13. 
 
 
 
    Eged István       Dr. Varga Attila 
 FIDESZ-KDNP                                                                           jegyző 
             polgármester               
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1. melléklet a 16/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 
 

1143/2014. EU rendelet 
az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának 

 és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 
 
A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős 
bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő 
inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó 
szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe 
kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, 
szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak. 
 

Az Európai Unió számára veszélyt jelentő  

idegenhonos inváziós növényfajok (IAS) jegyzéke 

(Hatályos 2017. augusztus 2-ától) 
 

magyar név tudományos név 

aligátorfű (papagájfű, papagájlevél) Alternanthera philoxeroides 

karolinai tündérhínár Cabomba caroliniana 

közönséges vízijácint Eichhornia crassipes 

cingár (aprólevelű) átokhínár Elodea nuttallii 

hévízi gázló Hydrocotyle ranunculoides 

nagy fodros-átokhínár Lagarosiphon major 

nagyvirágú tóalma Ludwigia grandiflora 

sárga tóalma Ludwigia peploides 

strucctoll-süllőhínár Myriophyllum aquaticum 

felemáslevelű süllőhínár Myriophyllum heterophyllum 

közönséges selyemkóró Asclepias syriaca 

chilei óriáslapu (óriásrebarbara) Gunnera tinctoria 

kaukázusi medvetalp Heracleum mantegazzianum 

perzsa medvetalp Heracleum persicum 

Szosznovszkij-medvetalp Heracleum sosnowskyi 

bíbor nebáncsvirág Impatiens glandulifera 

sárga lápbuzogány Lysichiton americanus 

japán gázlófű Microstegium vimineum 
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keserű hamisüröm Parthenium hysterophorus 

rózsás tollborzfű Pennisetum setaceum 

ördögfarok-keserűfű Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum) 

japán nyílgyökér (kudzu) Pueraria montana var. lobata (Pueraria lobata) 

borfa, tengerparti seprűcserje Baccharis halimifolia 

 
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 

a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 
 

A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és 
termőhely-idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 
2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk 
visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-
kijuttatással. 
 
Az érintett növényfajok: 
 

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

akác Robinia pseudo-acacia 

amerikai kőris Fraxinus americana 

bálványfa Ailanthus altissima 

keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia 

fekete fenyő Pinus nigra 

erdei fenyő Pinus silvestris 

gyalogakác Amorpha fruticosa 

kései meggy Prunus serotina 

zöld juhar Acer negundo 

 

2. Lágyszárú inváziós növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

alkörmös Phytolacca americana
japánkeserűfű fajok Fallopia spp.
kanadai aranyvessző Solidago canadensis
magas aranyvessző Solidago gigantea
parlagfű Ambrosia artemisifolia
selyemkóró Asclepias syriaca
süntök Echinocystis lobata
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43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 
a növényvédelmi tevékenységről 

 
A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az 
alábbi növények ellen: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum 
dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.). 
 
  



10 
 

2. melléklet a 16/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 
 
Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke 
 
Lombos fafajok 
 

tudományos (latin) elnevezés magyar elnevezés 
Acer campestre mezei juhar
Acer platanoides korai juhar
Acer pseudoplatanus hegyi juhar, jávorfa
Acer tataricum tatár juhar, feketegyűrű juhar 
Alnus glutinosa (allergén) enyves éger, mézgás éger, berekfa 
Alnus incana hamvas éger
Betula pendula (allergén) közönséges nyír, bibircses nyír 
Betula pubescens szőrös nyír, pelyhes nyír 
Carpinus betulus közönséges gyertyán
Cerasus avium (Prunus avium) vadcseresznye, madárcseresznye 
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb) sarjmeggy, török meggy 
Fagus sylvatica közönséges bükk
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica magyar kőris
Fraxinus excelsior magas kőris
Fraxinus ornus virágos kőris, mannakőris 
Juglans regia közönséges dió
Malus sylvestris vadalma
Padus avium zelnicemeggy, májusfa 
Populus alba * fehér nyár, ezüst nyár
Populus canescens * szürke nyár
Populus nigra * fekete nyár, topolyafa, csomoros nyár
Populus tremula rezgő nyár
Pyrus pyraster vadkörte, vackor
Quercus cerris csertölgy, cserfa
Quercus petraea (Q. sessiliflora) kocsánytalan tölgy
Quercus pubescens molyhos tölgy
Quercus robur (Q. pedunculata) kocsányos tölgy, mocsártölgy 
Salix alba (allergén) fehér fűz, ezüst fűz
Salix fragilis törékeny fűz, csörege fűz 
Sorbus aria lisztes berkenye
Sorbus aucuparia madárberkenye
Sorbus domestica házi berkenye, fojtóska 
Sorbus torminalis barkóca berkenye, barkócafa 
Tilia cordata (T. parviflora) kislevelű hárs
Tilia platyphyllos (T. grandifolia) nagylevelű hárs
Ulmus glabra (U. montana, U. scabra) hegyi szil
Ulmus laevis vénic szil, lobogós szil, vénicfa 
Ulmus minor (Ulmus campestris) mezei szil, simalevelű mezei szil 
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Tűlevelű fajok (fenyők) 
 

tudományos (latin) név magyar elnevezés 
Juniperus communis közönséges boróka, gyalogfenyő 

 
Lombos cserjék 
 

tudományos (latin) név magyar elnevezés 
Colutea arborescens pukkanó dudafürt
Cornus mas húsos som
Cornus sanguinea veresgyűrű som
Crataegus laevigata (C. oxyacantha) kétbibés galagonya
Crataegus monogyna egybibés galagonya
Euonymus europaeus csíkos kecskerágó
Euonymus verrucosus bibircses 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 kányabangita

* nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt csak 
** 500 m felett javasolható a telepítése 
Allergén növényfajok telepítése kizárólag külterületen, belterülettől és beépítésre szánt 
területtől nagy távolságra javasolható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


