Szakály Község Onkormányzati Képviselő-testületének
l l 20

19.(I.12.) önkorm ány zati rendelete

Szakály Község településképének védelméről
Szakály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelmérő| szóló 2016. évi
LXXN. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pondában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011, évi CLXXXX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pondában meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szőló 314l20l2. (XI. 8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Elj.R.) 43lA, § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró, az állami főépítészihatáskörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméértfelelős miniszter, a Tolna Megyei
Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró Szekszárdi Járási Hivatal, a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság és a honvédelernért felelős miniszter véleményénekkikérésévela
következőket rendeli el:

FEJEZET
BEVEZETŐ nnNonr,KEZESEK
I.

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1.§

(1) A rendelet célja Szakály Község (a továbbiakban: Község)

sajátos településképénektársadalmi

bevonás és konszenzus által töfténő védelme és alakítása

a)
b)
c)
d)
e)
(2)

helyi építészetiörökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban:üelyi védelem)
meghaíározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;

a

településképiszempontból meghatározó területek meghatározásávaI;
településkép i követelmények me gha íározásáv al,
településkép -érvényesítésieszközök

szab ály ozásáv al,

településképi önkormányzati támogatási és ösztönző

A rendelet

rendszer alkalmazásával.

1. fiiggeléke a település régészeti területeinek, 2. fiiggeléke a település műemlékeinek

jegyzékéttartalmazza.

(3)

A rendelet alkalmazásában használt fogalmak j egyzéke és magyarázata,.

a)

Epítészetileg egységes megjelenés: a homlokzat összetartoző építészetielemeinek (falfelület,

tetőfelület, tetófelépítmények, nyílászárók, lábazat, párkányok, nyílászáró-keretezések,
ornamentális díszítések)egységes fonnájú, anyagír és színű megjelenítése;

b)

önállóan elhelyezett, a terephez szilátdan
rögzített, egységes megielenésű, faszerkezetű, berendezésenként egyik oldalán legfeljebb 1 m2
Információs vagy más célúberendezés: közterületen

reklánrfeltiletíi, hátoldalán

a

község térképét,vagy egyéb közérdekíi információkat

megielenítő tábla.

c)

Közhasználatú épületek: igazgatási, oktatási, nevelési, hitéleti, egészségügyi, szociális,
kulturális, közösségi spofi, kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató rendeltetést tartalmazó
épületek.

II. FEJEZET
A HELYI VÉDELBM
2. A helyi védelem feladata

2.§
A helyi védelem feladata

a

helyi építészetiörökség

a)
b)

meghatározása,dokumentálása,

c)

megőrzése, megőriáetése,

d)
e)

károsodásánakmegelőzése,

védettényilvánítása, nyilvántarlása,

lakossággal törlénő megismeftetése.

3. A helyi egyedi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetése

3.§

(l) A helyi védelem alá helyezés és a helyi

védelem megszüntetése az Önkormányzat településképi
rendeletével, vagy a rendelet módosításával történik.

(2) A helyi egyedi

védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes vagy
jogi személy írásban kezdeményezheti a Polgármesternél.

(3)

A helyi

egyedi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés iránti kezdeményezésnek
tarlalmazni kell az érintett létesítménypontos helyét (uíca, házszám), és a javaslat rövid
indoklását.

(4)

A helyi

egyedi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás
megindításáról a kezdeményezőt és a tr.rlajdonost a Polgármester írásban értesíti.

(5) A

helyi egyedi védettségreirányuló javaslatot a védelemről szóló döntést megelőzőenJegalább
naprakőzzé kell tenni.

(6)

A

(7)

A

30

védettényilvánításhoz az örökségvédelmi hatástanulmány települési értékleltára,vagy a
településrendezésieszköz megalapozó vizsgálatának az építettkörnyezet, illetve a táji és
természeti környezet értékeirevonatkozó vizsgálata szükséges.

helyi egyedi védelem alá helyezéssel vagy annak megszüntetésével kapcsolatos

döntés

előkészítésérőla Települési Főépítész,annak hiányában a Polgármester gondoskodik.

(B) Helyi

egyedi védelem alatt álló építménycsak a védettségmegszüntetése után bontható el.

4. A helyi építészetiörökség nyilvántartása

4.§
(1)

A

települési foépítész,annak hiányábarr a Polgármester gondoskodik a helyi védelem alatt álló

értékeknyilvántartásának

vezetéséről.

(2) A nyilvántartásnak az EljR. 23lD, §-ában foglaltakon kívül tartalmaznia kell:

a)
b)

a védett értéktulajdonosának (tulajdonosainak) nevét és címét,
a védett érlékfenyképét (fényképeit), és amennyiberr rende|kezésre á|l, a védett értékrnűszaki
tervdokumentációját,

&

c) a

védett érlékrevonatkozó, főépítész,vagy eíTe megbízott építészmérnökáltal készített

konekciós javaslatot.

(3) A

település helyi egyedi védelem alatt álló építményeinekfelsorolását a rendelet 1. melléklete

tartalmazza.

5. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

5.§

(l) A

rendelet 1. mellékletébenszerepló helyi egyedi védelem alatt álló építészetiörökséget a

tulajdonos köteles jó karban tartani, állapotát megóvni.

(2)

A

használat,

az

adott építészetiörökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési

tevékenység nem veszélyeztetheti az adoííépítészeiörökség fennmaradását.

FEJEZET
A TBLEPÜI,BSXÉPI SZBMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
III.

6. A településképiszempontból meghatározó területek megállapítása

6.§
Község településképiszempontból meglratározó teniletei a rendelet 2. mellékletébenlehatárolt:

a)
b)
c)
d)
e)
0

..A" jelű terület (hagyományőrző

települési területek)

..B" jelű terület (újabb települési területek);
..C" jelű terület (üzemi teriiletek);
..D" jelű terület (szőlőhegyi területek);
..E" jelíi tertilet (ökológiai

területek);

..F"jelíi terület (agrár területek).

Iv. FEJEZET
A TELBPÜrnsxnpt KÖVETELMENYEK
7. Nem közterületi reklámokra, reklámhordozókra, cégérekre,továbbá egyéb műszaki
berendezésekre vonatkozó településképikövetelmények

7.§

(l) Telepii|ésképiszempontból meglratározó ..A", ,.B", ,.D", o.E" és ..F" je|ű területen ingatlanonként
legfeljebb egy darab, legfeljebb 2 m2 befog|aló méretíi.a helyben működő vállalkozást
népszerűsítő cégtábla, tiz|etfelirat, továbbá ezerr felül legfeljebb egy darab, legfeljebb 0,7 m2
oldal-felületű cégérlrelyezhető el.

(2)

Településképi szempontból rneghatároző ,;C" jelű területen ingatlanonként összesen legfeljebb 5
m' feliiletíi, a he|yben rnűködő vállalkozást népszeríisítőcégtábla, üzletfelirat, hirdetőtáb|a
helyezlrető el.

(3)

Üzlethelyiség kirakat-felületének legfeljebb
vá

l

l

a

l

kozást népszerű sítő fe| irat, grafi

ka

i rnegj

20

e lerr

oÁ-a haszrrálható

ítéscé |j ára.

fel a

helyben míiködő

(4)

Ingatlanonként legfeljebb egy darab, legfeljebb
vonatkozó hirdetés helyezlretó el.

(5) Lakossági

1

m' feliiletű, az

ingaí7an elidegenítésére

apróhirdetések kizárólag az őnkormányzal által e célra rendszeresített apróhirdetési

táblákon helvezhetők el.

(6)

Településképi szemporrtbólmeghatározó ".A" jelű területen á|ló épület közvetlenülköaerület
nézó homlokzatán parabola-antenna, hűtő vagy fűtő berendezés kiiIső egysége, homlokzatra
szerelt kéményés szellóző-vezeték nem helyezhető el.

felé

8. A Helyi Epítési Szabályzatban éruényesítendőterületi építészetikövetelmények

8.§

(1)

A

község ..A" jelű hagyományőrző, és ."B" jelű írjabb teleptilési területei a helyi építési
szabályzatban jellemzően oldallratáron álló beépítésimóddal. és jellemzően földszint + tetőtér, a
Fő utcában és az oktatási-nevelési intézményekesetében jellemzőerr 2 szintes beépítéssel
szabályozandók.

(2) A

község ,.C" jelúi tizemi területei a helyi építésiszabályzatban jellemzően szabadonálló beépítési
móddal és 2 szintes beépítésselszabáIyozandók. A területen technológiai indokok fennállása
esetén jellelnzően legfeljebb 20 m beépítésimagasságmegengedhető.

9. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó egyedi építészeti
követelmények

9.§
(1) Településképiszempontból meghatározó ,..A", .,B", ,.D", ."E'' és ,,F" jelű területen új épületek
építéseés meglévő éptiletek felújítása esetén a homlokzati falfelületek és a tetőhéjazat színeként
harsány, rikító színek nem választhatók;
(2) Településképi szempontból meghatároző ..A",.,B", ,,D", ."E" és ..F" jelű területek telkein
idegenhonos és inváziós növényfajok rrern telepíthetók. Az idegenhonos és inváziós növényfajok
jegyzékéta rendelet 3. fiiggeléke tartalmazza.

(3) Településképi szempontból meghatározó, ;A",..D"

a)

és ".E" jelű területen:

új főépítmérrytetőidornának rnegválasZásánál nem alkalmazhatő 35"-ná1 alacsonyabb és 45onál meredekebb tetőhajlásszög, továbbá köztertilet fe|é nézó homlokzaton erkély és loggia
nem létesíthető;

b)

írj építésvagy tető-felújítás esetén nem alkalmazhatő a vörös

c)

homlokzati falfelület lábazat feletti részénnem alkalmazható vakolaton, nyers téglán, és flín
kívül egyéb burkoló anyag.

10.

vagy barna színárnyalatúégetett
cserépen, betoncserépen, égetett cserép líánzatű cserepes lemezen, valamint bitumenes
zsindelyen kíviil niás tetőfedő anyag.

A helyi egyedi védelemben részesülő elemekre vonatkozó építészetikövetelmények
10.§

(l) Helyi védelern alatt álló épiiletet eredeti (|iagyornányos) tömegében, tetőformájában kell
megtafiani, érintetlenül hagyva az eredeti lromlokzati elenreket (nyílások, tagozatok, díszek), belső
korszerűrsítés, átalakítás és bővítés azonbarr rnegengedett.

(2)

Helyi védelern alatt álló épii|et csak

úrgy bővíthető, hogy

az eredeti éptilet törnegformája,

honrlokzati-, utcaképi megjelenése ne változzon, a legkisebb kárt szerrvedje, és a tervezett bóvítés
a régi épület formálásávaI, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

(3)

Helyi védelem alatt álló épület felújítása során az épület homlokzatain fellelhető,
átalakításokből származó stílus-, arány- vagy ritmushibákat ki kell javítani.

(4)

későbbi

Helyi védelem alatt álló épületnélparabola-antenna, lrom|okzati égéstennékkivezető, hűtő vagy
fűrtő berendezés külső egysége, fémkémény,gázvezeték valamint bármilyen, az épiilet eredeti
megjelenését zavarő létesítménya közteri.ilet felé néző homlokzaton nem he|yezhető e|.

(5)

Helyi védelem alatt álló épületek, épületrészek eredeti külső

(6)

Helyi védelem alatt álló emlékművet, szobrot, keresztet eredeti formájában kell

rnegjelenését, egészénekés
részleteinek külső geometriai formáit, azok rész- és befoglaló méreteit, eredeti anyaghatását,
eredeti színhatását (ha ismer1), ha nem ismeft, a feltételezhetően hasonló színhatását, eredeti
éptilettartozékaités felszereléseit az értékvizsgálattól fiiggően az e rendeletben foglaltak
figyelembe vételévelkell megőrizrri, illetve lrelyreállítani.
megtartani,

felújításesetén az ismefi eredeti állapot visszaállítandó.

ll. Az

egyes sajátos építmények,műtárgyak elhelyezése

11.§
(1) Terepszinttől mért l0 méternél magasabb sajátos építmények,műtárgyak (a továbbiakban: sajátos

építrnények)elhelyezéséreelsősorbarr a településképi szempontból meghatároző .,C;' és ..F" jelír
területek alkalmasak.

(2) Terepszinttől mér1 10 méterrrél magasabb sajátos építményekelhelyezésére nem alkalmasak a

településképiszempontból meghatározó ;.A",,"B",..D" és,,E" jelű teniletek,

mért l0 méternélmagasabb sajátos építménylakó-, szálláshely szolgáltató, oktatásinevelési, művelődési, egészségügyi-szociális, lgazgatási és egyházi épiilettől csak az adott
építlnényterepszinttől mért rnagassága tízszeresét meglialadó távolságon kívül helyezhető el.

(3) Terepszinttől

(4)

Sajátos építrnényekterepszinttől mért 3 m-nél magasabb tartószerkezeíi részei csak

fémszerkezetből vagy fából készíthetők.
(4)

20 kV-nál nagyobb feszültségű új elektromos táwezeték településképiszempontból meghatározó
,.A" és ..B" jelíi területen nenr he|yezhető el.

(5)

20 kV-nál kisebb feszültségű írj va,ey, átépítésrekerülő elektromos vezeték, valamint hírközlési
célúvezeték teleptilésképi szempontból meghatározó ..A" és ..B" jelű területen csak terepszint
alatt he|yezlrető el.

12.

Közterületen

elhelyezett reklámhordozókra vonatkozó településképikövetelmények

12.§
(1) Utasvárók oldalfelületén utasvárónként legfeljebb 2 ml reklámfelület alakítható ki,
(2)

A

Község közterületein összesen legfeljebb 5 darab egységes megjelenésíi, berendezésenként

A

Község közterületein összesen legfeljebb 10 db információs vagy más cólú berendezés

A

település lakói szempontjából jelentős esemény - évente összesen 12 naptári hét időtartamra
elhelyezett mobil eszközőn, a Polgármester hozzájárulásával reklámozható.

egyik oldalán legfeljebb 2 m2 reklámfelületű kioszk helyezhető el.

(3)

helyezliető el.

(4)

közterületen

v. FEJEZET
KöTBLBző sza.ruAl KoNzuLTÁcIó

-

13.

Rendelkezés a szakmai konzultációról
13.§

(1)

A

(2)

A Község Önkorrnányzata

településképi követelményekról és a településrendezési eszközökben foglalt előírásokról való
tájékoztatást és szakmai konzultációí az igyféI kérésérea Polgármester biztosítja.
nem teszi kötelezővé a szakmai konzultációt.

vI. FEJEZET
TELEPÜLBs xnpl BEJELENTÉsI nr"rÁnÁs
14.

Bejelentési eljárással érintett építményekköre és a bejelentési eljárás szabályai
14.§

(1)

A Polgármester bejelentési eljárást folytat le

a)
b)

reklámok és reklámhordozók elhelyezése esetén az Elj.R. 2618. § (1a) bekezdése szerint;

c)

helyi véde|em alatt álló épületen. építményentervezett, a védett értékmegielenésétérintő
építésiengedélyhez vagy egyszerúi bejelentési eljáráshoz nem kötött építésitevékenység

cégtáblák, cégérek,cégfeliratok ellrelyezése esetén;

esetén.

(2) A

településképibejelentési eljárás az ügyfél által a Polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul.
bejelentéshez tervdokumentációt és - amennyiben az úgyfé|nem tulajdonos - tulajdonosi
hozzáj áruIást kel l mellékelni.

A

(3) A

Polgármester a településképi bejelentési eljárás során kialakított állásfoglalásához kikérheti a
Teleptilési Főépítészszakmai véleményét.

(4) A

településképi bejelentést Szakályi Közös
Kossuth Lajos u. 1l.) kell benyújtani.

Önkormányzati Hívatalához cimezve (7l92 Szakály,

(5) Az Elj.R.

2618. § (3) bekezdésében említett dokumentációnak az Elj.R. 26lB. § (2) bekezdésben
előírtakon kívül a bejelentés tárgyától fiiggően az a|ábbi munkarészeket kell tal1.almanlia:

a) reklám, reklámhordozó, cégér,cégtábla, cégfelirat elhelyezésének,illetve

rögzítésének
műszaki megoldását, valamint építményrehelyezendó reklám, rek|ámhordoző, cégéresetén az
érintett felület egészét ábrázolő homlokzatot, és míiszaki leírást;

b) helyi védelem alatt álló épület felúrjítása. átalakítása, bóvítése esetén l:1000 méretarányúr
helyszínrajzot, 1:100 méretarányú alaprajzoí, a változással érintett homlokzatok rajzait és
miiszaki leírást.

(6) A

a)
b)
c)

településképibejelentés elbírálásának szakmai szempontjai:
a teni összhangban

áll-e a Településképi Arculati Kézikönyv szakmai ajánlásaival;

a terv betarlja-e a telepiilésképi rendelet előírásait;
a teruezett megoldás illeszkedik-e az adott környezethez,

utcaképhez,

VII.

FEJEZET
A TELEpüIB s rBpr rcörgrnzp s, tBl-BpüLB
15.

s

rnp-vpo Br,ur ninsÁc

A településképikötelezésí eljárás
15.§

településképi követelmények érvényesüléseérdekében a Polgármester A településkép
védelméről sző|ő 2016. évi LXXIV. törvény 1l. § (1) és (2) bekezdésébenfoglaltak szerint
településképikötelezési eljárást folyat le.
(2) A településképikötelezés kiterjedhet:
a) helyi védelern alatt álló éptilet védett értéknekminósülő részén szakszerűtlenül végzett
átalakítás esetén az eredeíi, vagy korábbi állapot visszaállítására;
b) a településképet zavarő, jogszabályokkal ellentétesen elhelyezett reklámhordoző, cégér,

(1)

A

cégfelirat, hirdetmény eltávolítására.

16.

A településkép-védelmibírság
16.§

(1)

A

Polgármester településkép-védelmi bírságot szab

ki a

településképikötelezésben foglaltak

teljesítéséneka kötelezésben megadott határidőig való elmulasztása esetén.

(2)

A

(3)

A

településkép-védelmi bírság mértékétaz
megállapítani.

Elj.R.26lF. § (1)

településkép-védelmi bírság kiszabását és behajtását az
szerint kell végrehajtani.

VIII.

bekezdés előírásai szerint kell

Elj.R.26lF. § (2) bekezdés előírásai

FFJEZF'T

öNxonvrÁxyzan TÁMoGATÁsI ns öszrönző
17.

RnxlsznR

A településképikövetelmén.v-ek alkalmazásának önkornrányzati ösztönzése
17.§

(1)

A

védett értékmegóvása. állagának megőrzése céljából, az ingatlan tulajdonos egyedi kérelme
alapján önkormányzati támogatás adható. Az egyedi kérelmet tárgyév január 3l. napjáig lehet
benyújtani.

(2)

A

kérelem megléte esetén a támogatásra felhasználható összeget minden évben az Önkormányzat
1 megh atározní.

kö ltségvetésirendeletében kel

(3)

A

támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját,

bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesítetttulajdonossal kötött
kell rögzíterri.

lx. FEJEZET
znP(Ó Bs ÁrnrtNBTI RENDELKEZESBK
18.

Hatályba léptető rendelkezés

az

elvégzett munkák

támogatási szerződésberr

18.§
Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Szakály,2019.ft

A
Dr. SchutzbuL'F...n.
címzetes

$egvző

Kihirdetés napja: 2019. február 12.

1. MBLLEKLET
Szakály község településképének védelméről szóló 1l20I9, (II.7.) önkormányzati rendelethez

Szakály község helyi védelem alatt áIló épületei
crm

hrsz.

65. út

0241

meqnevezes
kereszt ícsonka)

Aroád út (529. elótt)

7l012

Barlók u.
Bartók u.

935l2
l 40l

Fő út
Fő út 1 |6121. előtt

645l6

szent vendel szobor
szoborfiilke
szoborfiilke
szoborfiilke
szentháromság szobor

Dőzsau.29l,

3l4

I52l4

kereszt

íGvulaii út)

095l1

Jókai u. 396.

4"]7

sóska-kereszt
akőház

kistavapuszta
Kossuth u. 3.
Kossu hu.4
Kossuth u. 1l
Kossuth u. 14.
Kossuth u. 17.
Kossuth u. 18.
Kossuth u. 24.
Kossuth u. 27.
Kossuth u. 29.
Kossuth u. 36.
Kossuth u. 37.
Kossuth u. 38.
Kossuth u. 40.
Kossuth u. 4l.
Kossuth u. 85.
Kossuth u. 90.
Kossuth u. 90.
Kossuth u. 94.
Kossuth u. 95.
Kossuth u. 96.
Kossuth u. l00.
Kossuth u. 1 13.
Kossuth u. 114.
kossuth utca
Máttírok útia
Petőfi u. (67. előtt)
Petőfi rr.
Rákóczi u.117.
Rákóczi u. 1 17.
Rákóczi u. 119.
Rákóczi u, l20.
Rákóczi u. 355,
Rákóczi u. 355.

01

39

stálló

5

skola
szoborflilke

12

kőz,sésház,a

4

19

akóház
akőház

20

akőház,

26

akőház
akőház
akőház

16

28
30
37
38
39
41

42

93l1
02
02

l0
11

I2
26
50
51

58l2

lakőház
lakőház
lakőház,

lakóház
Iakőház
Iakőház. sazdasási épület
szoborfiilke
Iakóház
lakóház
Iakőház
szoborfiilke
lakóház. sazdasáei épület

lakőház
lakőház
Mária szobor

védett érték
elies obiektum
elies obiektum
elies obiektum
elies obiektum
elies obiektum
telies obiektum
telies obiektum
telies obiektum
épülettömeg, homlokzatok
énülettömes_ homlokzatok
énülettönres
telies obiektum
énülettömes. utcai homlokzat
épülettömes, homlokzatok
épülettömes. homlokzatok
énülettömes. homlokzatok
éoülettömes. homlokzatok
épülettömeg, homlokzatok
épülettömes. homlokzatok
énülettömes^ utcai homlokzat
épülettömeg, homlokza ok
épülettömes. homlokza ok
éDülettömes. homlokza ok
énülettömes. homlokza ok
épülettömes. homlokza ok
telies obiektum
éDülettömes. homlokzatok
éoülettömes. homlokzatok
épülettömes. homlokzatok
telies obiektum
épülettömes, utca homlokzat
épülettömes. hom okzatok
éDülettömes. hom okzatok
tel es obiektum

obiektum

kereszt
kereszt

te1 es

77l1

969lI

víztoronv

57
57
60
62
40311,
40312

lakőház
szoborfiilke
lakőház

renclezvényház, píac
italbolt, üzletek, 1akások

éoülettömes
épülettömeg, homlokzatok
te|ies obiektum
épülettömes, homlokzatok
épülettömeg, udvari homlokzat
épülettömeg, utcai homlokzatok

szent Flórián szobor
szoborfijlke
Iakőház

telies obiektum
telies obiektum
épülettömeg, lromlokzatok

861

Rákóczi u.

316

Szabadsás u. 148.
Széchenyi v 256.

193
351

te es obiektum

Szóchenv u. 259
Széchenv u

szólőhesl
szőlőhesv
szólóhesv
szőlőlresl
szőlóheel

348l2
295l2

1l4

244
251
404
405
406

lakőház- kocsma

Nep. Szt. János szobor

lakőház
orésház
orésház
présház
présház
présház

Szőlőhes\,
Temető
Vasútá1lomás
Zrinv u. 549

893

lakőház

Zríny u

7I8l1

volt malom

315

kereszt

955l11

iránvító torony

éoülettömes. homlokzatok
telies obiektum
epu ettömeg. homlokzatok
eDu ettömes. homlokzatok

epu ettömeg, homlokzatok
epu ettömeg. homlokzatok
epu ettömes, homlokzatok
eDu ettömes. homlokzatok
telies obiektum
épülettömes. homlokzatok
épülettömeg, homlokzatok
épülettömeg, homlokzatok

2. MELLÉKLET
Szakály község településképének védelméről szóló l12019. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Szakály község településképiszempontból meghatároző területeinek lehatárolása

Függelék
Szakály község területén található régészeti lelőhelyek jegyzéke
azonosító
23763
74801

Gyulaj14
Gyulai25

lelőhely-szám

me8nevezes
Almási-dűlő
Almás-dűlő

23300

Szakály 1

TSz major és

Téglaégető
23304

Szakály 4

"Nevelő" tó

hrsz
0t34 / 3, 0t34 l 1, 0135 l 3, 0135 l 2
0134/3, 07517 , 07519
099 / 18, 017 0 l t3, 0t68, 01,67, 099 l 25, 099 / 16, 099 l 24,
099/13, o99/17 , 099/9,099/6, 09917, 099l19, 099/23,
099 / 22, 099 / 20, o99 / 2l, 0166
0164 / 35, oltg / 3, 01-64 / 27, 0164 / 28, 0t64 / 29, 0 1,64 l 30,

0!64/3t, 0t64/32, 0764/3,

01,64133, 0164l34, 0tt9/1,,

0t64/26
23305
23527

23528

Szakálv 5
Szakálv 6
Szakály 7

ürsevár

01,03 /

Csa ba k

01,52 /

Füstösoldal

01,6t l 30,

3, 0752 / 4, 0752l t, 0152 l 2
0I6t / 29, 0!6,J. / 24, 01-61- l 23, 0 16I l 22, o!6t l 6,
076!/8, 016t/7 , 0t61/9, 01,61,15, 0761-110, ot6tl!t,
0 1,6 t /

23529
23530
23531

23532

Szakálv 8
Szakálv 9
Szakály 10
Szakály 11

9, 0 703 / 74, 0!03 l !0, 0103 l 4, 0to3 l 3, 0 103 / 2

!6,

0 1,6

1,

l 1,4,

0 16

1,

/ 1,5, o

kistava pu szta

o1,3 1,, 01,60 /

Kistavapuszta ll
Bocskorhegv

0t60/9
01,22 l t4, ot22 / 23, 0!22 l 24

Úrgevár

0107 162,0107 167 , ol07
0107 /59,0!07 /58, oI07

l

0107
0107

9,

0

1 3

9, 0160 l 2,

t6 t l 13,

01,60

0 1,6

1,

/ 1,2, o 16 l

l

!7

l I0, 0t60 l 11,

/66,0107 160,0!07 161,,
/63,0107 ltls,0707 lIt4,

/t!3,0707 /ll2,0t07

lttt,

oto7 l!08,0to7 lL09

/t07,0to7 /!t0,0to7 /t06,0107 11,05,0!o7

l!t7

0t07 / tI8, 0lo7 / tt6, 0 107 / 56, 0 I07 l 57, 0 1,07 l 1,0 4,
0t07 11,22,0107 /t20,0t07 /t19,0107 /103,0to7 1123
0to7 /1,27 , 0t07l!26, 0107 /I2t, 01,07lt36, ot071129
0707 /7 t, 0t07 / 69 , 01,07 /7 o , 0707 l 68, 0707 l 65 ,
0107 l 6 4, 0 !07 l 7 3, o!07 / 1,5 t, 0t07 l 7 2, 01,07 / 1,28,
0107

lt24,0t07 /t25

23534

Szakály 13

Ürgevár lll

23540

099/t8, 0I01l11, 0101-/10, o1,0tl9, o99l17 ,098, 0100,
097 /I2,097 ltt, o97 /8,097 /t0

Szakály 17

Borzás

030 l 7, o30 / 6, o30 / 21, 030 l 17, 030 l 18, 030 / 22, 030 l
030 / 10, 025 / 31, 025 / 30, 025 l 32, 030/13

23541,

Szakálv 18
Szakálv 19

Tárkánv l.
Tárkánv ll.

035/4,035/8,035/2

23542

035/4

tt,

034/5,038,035/3
o40 / t, o4o / 3, 040 / 2, 040 l 4

23635
23636

Szakálv 23
Szakálv 24

Tárkánv lll.
Tárkánv lV.

23637

Szakály 25
Szakály 26

Tárkánv V.

048/20,048/29

KiStaVa pu szta

0

23765

t3

1,, 0 1,60 l

9, 0 t28 l

1,, 0

139,

o 1,60

l 2,

0 1,60 /

!0

lll.

23795
23638
23639
50759
58953
58954

60968
76521

Szakálv 27
Szakálv 28
Szakálv 29
Szakály 31
Szakály
Szakálv
Szakálv
Szakály

32
33

34
35

Füstös malom
Tárkánv Vl.
Szakálv lll

Tárkánymajor
dűlő
Zrínyi u. 560.
Zrínyi u.564.
kistava dűlő
Ürgevárpuszta

01,6I /

28, 01,61,/ t, 0t60 l 7

048/27,048/26
o48/29,048125
03514,035/2

72t,

7 29 /

t, 7 28,

7 29 /

2, 7 07 / 2, 962,

7

24

0207, 0205 / 9, o2o5 l 8, 7 24, 962

ol35/2, 0734l5,0135/1
l 1,1,, 0 to2 / 3, O 10 / 1,4, o 1,0 l l

0 1,0

1,

1,

13,

0 1,0 t /

12, 0 t02 l 4,

0101,18

88069

Szakálv 36

Halomi dűlő

88071
88073
90011

Szakály 37
Szakálv 38
Szakálv 39

Halom völgv

Melegvíz gödre
R.k. templom

/7,057 /6,023
021/t, Oztllg,056,
0229/2
057

o57

/8

1. Függelék
9Szakály község településképének védelrnéről szóló I12019. (II.7.) önkormányzatl rendelethez

Szakály község területén található műemléki védettségűingatlanok jegyzéke

törzsszán

lzonosító

t262

)728

2

I262

z2240

3, tf 1,,58/2,645/4,
64515,64516, 4o312,

4o4, 4o5, 403/1,,

védett műemléki értékmegnevezése

clm

hrsz

Kossuth L. utca

R.k. templom
R.k, templom műemléki környezete

1,59

2. Függelék
Szakály község telepi.ilésképénekvédelméről szóló 1l20I9. (II.7.) önkormányzati rendelethez

Magyarország területén telepítésre nem javasolt idegenhonos és inváziós fajok jegyzéke
felrér akác

mirigyes bálványfa
keskenylevelű ezüstfa
zöld juhar
amerikai kőris
kései meggy
kanadai nyár
nyugati ostorfa
cserjés gyalogakác
kisvirágú nebáncsvirág
bíbor nebáncsvirág
j apánkeserűfű-fajok
magas aranyvessző
karradai aranyvessző
közönséges selyemkóró
ürörnlevelű parlagfű
arany ribiszke

(Robinia pseudoacacia)
(Ailanthus altissima)
(Eleagnus angustifolia)
(Acer negundo)
(Fraxinus pennsylvanica)
(Prunus serotina)
(Populus x canadensis)

(Celtis occidentalis)
(Amorpha fiuticosa)
(Impatiens parviflora)

(Impatiens grarrdifl ora)
(Fallopia spp.)
(Solidago gigantea)
(Solidago canadensis)

(Asclepias syriaca)
(Ambrosia artemisiifl ora)
(Ribes aureum)

adventív szőlőfajok
vadszőlőfajok
süntök
észak-amerikai őszirózsák
magas kúpvirág
vadcsicsóka
olasz szerbtövis
amerikai karmazsinbogyó/ amerikai alkörmös
kínai karmazsinbogyó /kínai alkörmös
japán komló
átoktüske
nem hazai tündérrózsa fajok

kanadai átokhínár
aprólevelű átokhínár /vékonylevelű átokhínár
moszatpáfrányok

borfa'tengerpaí i seprúcserje
karolinai tündérhínár
közönséges viziláctnt
perzsa medvetalp

kaukázusi medvetalp
Szosznovszkij medvetalp
hévizi gázlő
nagy fodros-átokhínár
nagyvirágú tóalma
sárgavirágú tóalma
sárga lápbuzogány
közönséges sü|lőhínár

felemáslevelű süllőhínár

(VitiS-hibridek)
(Parthenocissus spp,)
(Echinocystis lobata)
(Aster spp.)

(Rudbeckia laciniata)
(Helianthus tuberosus s.l.)
(Xanthium strumaium subsp. italicum)
(Phytholacca americana)
(Phytholacca esculenta)
(Humulus japonicus)
(Cenchrus incertus)
(Elodea canadensis)
(Elodea nuttallii)
(Azolla mexicana, Azolla fi liculoides)
(Baccharis halimifolia)
(Cabomba caroliniana)
(Eichhornia crassipes)
(Heracleum persicum)
(Heracleum mantegazzianum)
(Heracleum sosnowskyi)
(Hydrocotyle ranunculoides)
(Lagarosiphon major)
(Ludwigia grandiflora)
(Ludwigia peploides)

(Lysichiton americanus)
(Myriophyllum aquaticum)
(Myriophyllum heterophyllum)

keserű hamisüröm
ördögfarok keserűfű

(Parthenium hysterophorus)

kudzu nyílgyökér
aligátorfű

(Pueraria montana)
(Alternanthera philoxeroides)
(Gunnera tinctoria)
(Pennisetum setaceum)

óriásrebarbara

toIlborzfű

(Persicaria perfoliata)

