Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2022. (I. 28.)
önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
XLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8. ) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés és a
9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal,
- Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság,
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály,
mint a kulturális örökség védelméért felelős államigazgatási szerv,
- Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, valamint
- a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi
lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási
közösségek)
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Bakonyszücs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép
védelméről szóló 12/2017 (XII. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 15.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építési engedély nélkül
végezhető építési tevékenységek közül:
a)
b)
c)
d)
(2)

reklámok és reklámhordozók, valamint
a gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy
tábla építése, elhelyezése,
épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása,
az építmények rendeltetés módosítása tekintetében.

A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez írásban
benyújtott bejelentésre indul.

(3) A bejelentéshez a bejelentés tárgyától függően az alábbi munkarészeket kell
mellékelni:
a) műszaki leírást,
b) helyszínrajzot,
c) a reklámhordozó elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását,
d) építményre helyezendő reklámhordozó esetén az érintett felület egészét
ábrázoló homlokzatot,
e) látványtervet vagy fotómontázst,
f) fotódokumentációt.”
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2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bakonyszücs, 2022. január 28.

Fódi István
polgármester

dr. Takács Ádám Attila
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2022. január 28.
dr. Takács Ádám Attila
jegyző
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