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BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

17/2017. (XII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL 

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 57.§ (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 

1. § Buzsák község településkép védelméről szóló rendeletének (továbbiakban: a Rendelet) célja 

Buzsák Község épített értékeinek és sajátos településképének védelme és magas színvonalú 

alakítása, a településkép védelmi eszközök alkalmazásának részletes szabályozása. 

2. § A rendelet alkalmazásában: 

1. látványterv: település- és tájképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, illeszkedés 
ábrázolására és megítélésére alkalmas makett, fotómontázs, vagy digitális 3D megjelenítés. A grafikus 
megjelenítések esetén a nézőpontot a talajon álló ember szemmagasságában kell felvenni. 
2. saját hirdetőfelület: a cégtábla, cég- és üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló telken és 
épületen elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más grafikai megjelenítés, cégér, a 
vállalkozás tevékenységével összefüggő márkajel, és az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) 
elhelyezett, a cég tevékenységével összefüggő gazdasági reklám. 
3. telephelyre utaló információs tábla: közterületen elhelyezett, a vállalkozás telephelye felé irányító 
tábla. 
 
 

II. FEJEZET 

HELYI VÉDELEM 

Helyi védelem keletkezése és megszűnése 

3. § (1) A helyi védelem alá helyezést bárki (természetes és jogi személy egyaránt) írásban 

kezdeményezheti. 

(2) A kezdeményezést Buzsák Község Önkormányzatánál kell benyújtani írásban, a 

Polgármesternek címezve, papíron személyesen, vagy postai úton. 

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) a kezdeményező nevét,  

b) az érintett épület, építmény, növényzet pontos helymegjelölését (utca, házszám, 

helyrajzi szám, épület ill. telekrész); 

c) a védendő érték rövid leírását; a kezdeményezés indokolását; 

d) fotódokumentációt. 
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(4) A kezdeményezésről, ha azt nem a tulajdonos nyújtja be, értesíteni kell a tulajdonost, aki a 

kezdeményezéssel kapcsolatban észrevételt tehet. 

(5) A (4) pont szerinti értesítésben tájékoztatni kell a tulajdonost a védettséggel járó támogatási 

lehetőségekről és a védettséggel járó kötelezettségekről. 

(6) A képviselő-testület a települési főépítész, ennek hiányában a polgármester véleményére 

alapozva dönt a védelem alá helyezésről. A polgármester a véleményének kialakításához szakértőt 

von be.  

4. § (1) A helyi védelem megszüntetését a tulajdonos kezdeményezheti. 

(2) A kezdeményezést Buzsák Község Önkormányzatánál kell benyújtani írásban, a 

Polgármesternek címezve, papíron, személyesen, vagy postai úton. 

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) a kezdeményező nevét,  

b) az érintett épület, építmény, növényzet pontos helymegjelölését (utca, házszám, 

helyrajzi szám, épület ill. telekrész), 

c) a védendő érték rövid leírását; a kezdeményezés indokolását, 

d) fotódokumentációt, 

e) kezdeményezésben érintett építményről felmérési rajzot (alaprajz (ok), metszetek, 

homlokzatok m 1:100, az értékes részletekről szükség szerint m 1:20, m 1:10 léptékben) 

f) okl. építészmérnök vagy okl. településmérnök végzettséggel rendelkező szakember által 

készített szakvéleményt a védett érték településképi és örökségvédelmi adottságairól. 

(4) A képviselő-testület a települési főépítész, ennek hiányában a polgármester véleményére 

alapozva dönt a védelem megszüntetéséről. 

5. §. (1) A helyi védelem alá helyezésről, annak megszüntetéséről vagy a kezdeményezés 

elutasításáról értesíteni kell az érintett ingatlan tulajdonosát és a kezdeményezőt. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés nyilvánosságát a helyben szokásos módon biztosítani kell. 

(3) A jelen rendeletben rögzített helyi (területi vagy egyedi) védelemmel érintett örökség országos 

védelem alá helyezésével egyidőben a helyi védettség jelen rendelet módosítása nélkül 

megszűnik.  

(4) A polgármester a helyi védett értékek nyilvántartásáért felelős személyt jelöl ki. 

(5) A polgármester a nyilvántartás nyilvánosságát úgy biztosítja, hogy a nyilvántartás adatait 

megjeleníti a honlapján, és lehetőséget teremt a személyes betekintésre. 

6. § (1) A polgármester a védelemre javasolt értéket – a védetté nyilvánítás előkészítésének 

megindításával egyidejűleg – legfeljebb egyéves határozott időtartamra, ideiglenes védelem alá 

helyezheti, ha a védelemre javasolt értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti. 

(2) Az ideiglenes védelem alatt álló értékekre a helyi védelem alatt álló értékekre vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 
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III. FEJEZET 

Településképi követelmények 

Általános előírások a településkép védelmére 

7. § (1) Buzsák közigazgatási területén 20 m2 alapterületnél nagyobb épületen és mérettől 

függetlenül közterületen 

a) bitumenes zsindely; 

b) műanyag hullámlemez, 

c) természetes építőanyagok műanyag utánzata 

tetőhéjalásként, előtetőn, épület burkolataként, utcabútoron nem alkalmazható. 

(2) A település belterületén lakóépületen alumínium trapézlemez sem tetőhéjalásként, sem    

épületburkolatként nem alkalmazható. 

 

A lakott területek településképi követelményei 

8. §. A lakott területek településképi szempontból meghatározó területének lehatárolását az 1. 

melléklet szerint kell figyelembe venni. 

9. § (1) A lakott területen utcára merőleges gerincű épülethez keresztszárny az utcai telekhatártól 

számított 4 m sávon kívül építhető. 

(2) Utcára merőleges gerincű, oromfalas épület elbontását követően az új épületet is oromfallal, 

az utcára merőleges gerinccel kell kialakítani, az utcai telekhatártól számított 4 m sávon belül. 

10. § (1) A lakott területen az épületek tetejének hajlászöge az utcai telekhatártól számított 15 m-es 

sávban 36 foknál kisebb, és 45°nál nagyobb nem lehet.  

(2) A tetőfelület vízszintes vetületének legfeljebb 30 %-a az (1) bekezdésben meghatározottnál 

kisebb hajlású tetővel is fedhető.  

(3) Az utcai homlokzaton a 36° -45° hajlású tetővel határolt oromfal 7 m-nél szélesebb nem lehet. 

11. § (1) A lakott területen utcai homlokzat felületének, az oromfalat nem számítva, legalább 1/10 

részére nyílászárót kell helyezni, vagy a meglévőket megtartani. 

12. § A lakott területen a homlokzat 

a) csak vakolt és festett, vagy meszelt felületű,  

b) a lábazat tégla-, terméskő, vagy festett, 

c) az oromfal anyaga vakolt lehet. 

13. § Meglévő épületen meglévő vakolatból kialakított mintázatot károsítani, az építmény karakterét 

előnytelen módon megváltoztatni, általános esztétikai értékét csökkenteni nem szabad. 

14. § A település központjában, a  

1.  Petőfi S. utca 1-37. házszámig, 

2.  Fő tér (teljes ter.), 
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3.  Május 1. u. (teljes ter.), 

4.  Balaton u. 1-29. házszámig, 

5.  Tájház u. 1-90. házszámig 

terjedő területen a közterületi telekhatártól számított 30 m széles sávban a telkek be nem épített és 

nem burkolt részét állandó növényzettel (gyep, cserje, fás szárú növényzet) kell betelepíteni, a telkek 

ebbe a sávba tartozó részén a telket termőföldként hasznosítani nem szabad.  

15. § (1) A lakott területen saját hirdetőfelület, a közforgalmú épületeket kivéve, 

a) épületen, a tömör homlokzati falfelületének 20%-át, 

b) kerítésen, kapun az 1x2 m-t  

nem haladhatja meg.  

(2) Kerítésen, kapun telkenként 1 saját hirdetőfelület helyezhető el. 

 

Gazdasági terület településképi követelményei 

16.  § A gazdasági területek településképi szempontból meghatározó területének lehatárolását az 1. 

melléklet szerint kell figyelembe venni. 

17. §. A Buzsák község helyi építési szabályzatában meghatározott, az építéssel összefüggésben 

telepítendő zöldfelületeket a táji és természeti adottságoknak megfelelő, közepes, vagy nagy 

lombkoronát növelő lombhullató fafajok alkalmazásával kell kialakítani. 

18. § (1) A saját hirdetőfelület 

a) épületen a tömör homlokzati falfelületének 10%-át, 

b) kerítésen, kapun az 1,5x4 m-t  

nem haladhatja meg.  

(2) Kerítésen, kapun telkenként 1 saját hirdetőfelület helyezhető el. 

 

Szőlőhegy területek településképi követelményei 

19. §  A szőlőhegy területek településképi szempontból meghatározó területének lehatárolását az 

1. melléklet szerint kell figyelembe venni. 

20.  § (1) A szőlőhegy területen az épületek a meglévő pincékhez illeszkedő tetőidommal, 

tömeggel és anyaghasználattal alakíthatók ki. 

(2) Az épületek tetejének hajlásszöge 40°-nál kisebb, és 45°-nál nagyobb nem lehet.  

(3) Az épülettel összeépített nyitott terasz a (2) bekezdésben meghatározottnál kisebb hajlású tetővel 

is fedhető.  

(4) A homlokzatokon műanyag, természetes anyagok műanyag utánzatai, műanyag nyílászárók a 

területen nem alkalmazhatók. 

(5) Az építményeken élénk, telített színek nem alkalmazhatók. 
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21. § (1) A szőlőhegy területeken telkenként 1 db., legfeljebb 1x1,5 m nagyságú saját hirdetőfelület 

helyezhető el. 

(2) Saját hirdetőfelület, bemutató és útbaigazító információs táblák, feliratok önálló tartószerkezetét 

természetes alapanyagból kell kialakítani. 

 

Tájterület településképi követelményei 

22. § A tájterületek településképi szempontból meghatározó területének lehatárolását az 1. 

melléklet szerint kell figyelembe venni. 

23.  § (1) Az 1. mellékletben lehatárolt tájterületen tájba illeszkedő épület helyezhető el, az 

illeszkedést látványterv(ek) vagy makett segítségével vizsgálni és igazolni kell. 

(2) A tájba illesztés eszköze lehet az építmények takarása a természeti adottságoknak megfelelő, a 

táji és természeti adottságoknak megfelelő, közepes, vagy nagy lombkoronát növelő lombhullató 

fafajokból és egyéb honos növényekből kialakított növénysáv. 

(3) Buzsák község helyi építési szabályzatában meghatározott, az építéssel összefüggésben 

telepítendő zöldfelületeket is a (2) bekezdésben meghatározott módon kell kialakítani. 

(4) A tájterületen a homlokzatokon műanyag, természetes anyagok műanyag utánzatai, műanyag 

nyílászárók a nem alkalmazhatók. 

(5) Az építményeken élénk, telített színek nem alkalmazhatók. 

24. § (1) A tájterületen telkenként 1 db., legfeljebb 1,5x4 m nagyságú saját hirdetőfelület 

helyezhető el. 

(2) Saját hirdetőfelület, bemutató és útbaigazító információs táblák, feliratok önálló tartószerkezetét 

természetes alapanyagból kell kialakítani. 

 

Buzsák közterületeinek településképi követelményei 

25. § (1) Kioszk csak szerelt jelleggel építhető úgy, hogy szerkezete a szerkezeti elemek károsodása 

nélkül elbontható, máshol felállítható legyen. 

(2) Kioszkot legalább 30 fokos tetővel kell fedni. 

(3) A kioszk tömör falfelületei nem készülhetnek vakolt téglából, betonból, rönkfából, falemezből, 

kőből. 

(4) A kioszk színe a környező épületek nyílászáróinak, fa kerítéseinek színéhez alkalmazkodó, vagy 

fehér, zöld szürke, okkersárga lehet. 

(5) Egymástól 50 m távolságnál közelebb felállított kioszkok tetőhajlásszöge, színezése azonos legyen. 

(6) Kioszkot a templomtól legalább 20 m távolságra és úgy kell felállítani, hogy lakóház homlokzatát a 

homlokzatra merőleges nézetből ne takarja el. 

(7) Kioszkot a kereskedelmi tevékenység megszűnését követő 60 napon belül el kell bontani, az általa 

elfoglalt terepfelszínt helyre kell állítani. 
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Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése, és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó 

településképi követelmények 

26.  § Az elektronikus hírközlés önálló műtárgyai, valamint a homogén szerkezetű oszloptól 

különböző felszíni energiaellátási építmények számára:  

a) elsősorban alkalmas területek a településszerkezeti terv szerinti gazdasági és általános 

mezőgazdasági területek, valamint a közlekedési területek külterületre eső részei, 

b) nem alkalmasak a településszerkezeti terv szerinti lakó, vegyes, különleges, kertes 

mezőgazdasági, vízgazdálkodási és közpark területek. 

27. § A torony jellegű építmény (szélkerék, kémény, adótorony, kilátó, siló, stb.) jellemző színe, ha 

nem nyerstéglából készül, a szürke legyen. 

28. § A közművekhez kapcsolódó berendezéseket, építményeket a településképi megjelenésre 

tekintettel kell kialakítani és elhelyezni. 

 

Saját hirdetésre, cégérre és a telephelyre utaló információs táblára vonatkozó településképi 

követelmények 

29.  § (1) Épületen, kerítésen, kapun elhelyezett saját hirdetőfelület méretét, színét és elhelyezését 

az utcai homlokzaton a teljes homlokzattal együtt, egy egységként kell kialakítani úgy, hogy az 

szervesen illeszkedjen a meglévő és tervezett épületek vízszintes és függőleges homlokzati 

tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek 

az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival. Épület-tagozat a 

hirdetőfelülettel nem takarható el. 

(2) A saját hirdetés megvilágítását szolgáló villamosenergia-vezetékek csak berendezésen belül és 

rejtetten alakíthatók ki, a homlokzat falán kívül kábelcsatornában sem vezethetők. Utólagos 

elhelyezésnél a felszerelés után a homlokzatot helyre kell állítani. 

30. § (1) A közterületi homlokzatok falfelületein, az előkertek kerítésein és az előkertben 

kirakatszekrény nem helyezhető el. 

(2) A kirakatszekrények felületképzésénél az épületek nyílászáróin megengedett színek alkalmazhatók. 

31. Telephelyre utaló információs táblát közterületen lehet elhelyezni, mérete legfeljebb 2 m2 

lehet, tartószerkezete 1, vagy 2 fém kör keresztmetszetű, vagy fa rúd, a környezettől függően zöldre, 

szürkére, vagy barnára színezve. Ha 100 m távolságon belül több telephelyre utaló információs táblára 

van szükség, akkor azokat 1 tartószerkezetre, vagy azonos megjelenésű több sorolt tartószerkezetre 

lehet elhelyezni úgy, hogy a táblák szélességi és magassági mérete azonos kell legyen. A reklámhordozó 

és tartószerkezete együttesen nem lehet magasabb, mint 2,5 m. 

Reklámok elhelyezése, és a kialakítás szabályai 

32. § (1) Buzsák területén reklámot, a reklámok sajátos eseteit ide nem számítva, csak: 

a) kioszkon, 

b) önkormányzati hirdetőtáblán 

szabad elhelyezni. 
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(2) Nem helyezhető el reklámhordozó utasvárón, korlátokon és kerítéseken, padokon, 

szemétgyűjtőkön, park, játszótér építményein, a közösségi közlekedés tájékoztató tábláin, 

vezetéktartó- és közvilágítási oszlopokon, a közmű-műtárgyak felszín feletti berendezésein, hidakon, 

támfalakon, lépcsőkön és az (1) bekezdés eseteit kivéve semmilyen olyan közterületen elhelyezett 

tárgyon, melynek rendeltetéséhez az hozzá nem tartozik, valamint nem helyezhető el növényzethez, 

fához rögzítve sem. 

(3) Kioszkon elhelyezett reklám területe a tömör felületeknek, ide nem számítva az ajtókat és az 

ablakokra szerelt szerkezeteket, legfeljebb fele lehet. 

33. § A település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében 

szükséges reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, évente összesen 12 naptári hét 

időszakra bárhol ki lehet helyezni. 

34. § A használaton kívüli, vagy településképet rontó műszaki állapotú reklámhordozót és 

reklámhordozó építményt el kell bontani, a környezetét helyre kell állítani. 

 

IV. FEJEZET 

 TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELEM ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZEI 

Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 

35. § (1) A településképi követelmények érvényesülésének érdekében kérelemre a Polgármester 

szakmai konzultációt biztosít. 

(2) A szakmai konzultáció lefolytatható írásban és személyesen.  

(3) A kérelmet papír alapon kell benyújtani Buzsák község polgármesterének címezve. A kérelemhez 

mellékelni kell a műszaki terveket és a környezetről készített fotódokumentációt  

a) személyes konzultáció kérése esetén papíron,  

b) írásbeli konzultáció kérése esetén papíron, vagy pdf,  ms word és kép formátumú fájlokat tartalmazó 

elektronikus adathordozón kell benyújtani. 

 

Településképi bejelentési eljárás 

36. § A településképi követelmények érvényesülése érdekében a reklámhordozó elhelyezését, 

reklámhordozó építmény építését, átalakítását az önkormányzatnál be kell jelenteni.   

37. § (1) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez benyújtott – 

papíralapú - bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt kell mellékelni. 

(2) A műszaki dokumentációnak a bejelentés tárgyától függően az alábbi munkarészeket kell 

tartalmazni: 

a) műszaki leírást, 

b) helyszínrajzot, 

c) a reklámhordozó elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását, 

d) építményre helyezendő reklámhordozó esetén az érintett felület, vagy homlokzat egészét 

ábrázoló rajzot, a színezés megjelölésével, 
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e) színes fotódokumentációt. 

 

(3) A Polgármester a bejelentési eljárást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet 

rendelkezései alapján folytatja le. 

(4) A bejelentési eljárás során, a Polgármester által hozott önkormányzati hatósági döntések ellen a 

Képviselő-testülethez nyújtható be fellebbezés. 

 

Településképi kötelezési eljárás 

38. § A Polgármester hivatalból vagy kérelemre településképi kötelezési eljárást folytat le:  

a) a jelen rendeletben foglalt településképi követelmények megsértése esetén, 

b) településképet rontó műszaki állapot esetén, 

c) azon építési tevékenységek esetében,  

ba) amely során a településképi követelmények nem teljesülnek, 

bb) az építést követően a zöldfelületeket nem, vagy nem megfelelően alakították ki,  

39. § (1) A kötelezési eljárás megindításakor a polgármester végzésben felhívja a bejelentő, vagy az 

építtető, ismeretlen építtető vagy építéshez nem kötött tevékenység, állapot esetén az ingatlan 

tulajdonosának (továbbiakban: kötelezettség megszegője) figyelmét a szabályszegésre, és a 

szabálytalan állapot megszüntetésére a szabálysértés mértékéhez igazodó határidőt szab ki. 

(2) A kötelezés az érintett építmény, építményrész helyreállítására, felújítására, elbontására, 

átalakítására, ezen belül a színezés megváltoztatására, vagy az eredeti állapot helyreállítására, 

tevékenység folytatásának abbahagyására vonatkozhat. A kötelezésben egyértelműen meg kell 

határozni az elvégzendő feladatot. 

(3) A határidőt úgy kell megállapítani, hogy a teljesítés ne rójon aránytalanul nagy terhet a 

kötelezettre. Felújításra kötelezés során több ütemű teljesítést is lehetővé kell tenni. 

(4) A településképi kötelezésben előírtak megszegése esetén, az (1) bekezdés szerinti határidő 

eredménytelen elteltét követően a kötelezettség megszegőjével szemben a Polgármester egyedi 

elbírálás alapján 1.000.000 forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő, ismételten 

kiszabható településkép-védelmi bírságot szabhat ki. 

40.  § (1) A településkép-védelmi bírság összegét a Polgármester határozatban állapítja meg. A 

bírságot 30 napon belül, az önkormányzat ere a célra szolgáló bankszámlájára történő befizetéssel 

kell teljesíteni.  

(2) Fellebbezést a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül írásban, Buzsák Község 

Önkormányzat Képviselő–testületének címezve, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatalnál (8695 

Buzsák, Fő tér 1.) kell benyújtani.  

(3) A véglegessé vált döntéssel kiszabott, és be nem fizetett bírság adók módjára behajtandó 

köztartozásnak minősül. 
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V. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

41. § (1) A rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatálybalépését követően 

indult eljárásokban kell alkalmazni. 

42. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Buzsák Község helyi építési 

szabályzatáról szóló 7/2010. (IX. 9.) önkormányzati rendelet 

1. 6/B. § (5) bekezdés; 
2. 8. § (11) bekezdés; 
3. 10. § (4) bekezdés; 
4. 20. § (1) bek. d) pontja, a (2) bek. b) és e) pontja, a (3) bek. d) pontja; 
5. 23. § (6) bekezdés „és csak magastetős kialakítású lehet. A tető hajlásszöge legfeljebb 45°-os 

lehet. Az épület homlokzatán és fedésében csak az erdei környezetbe illő természetes, illetve 
természetes hatású anyagok használhatók” szövegrésze; 

6. 26. § (10) bekezdés; 
7. 30. § (3) bekezdés, az (5) bek. b), e), f) pontja; 
8. 31. § (3) bekezdés „csak magastetős kialakítású épület építhető. A tető gerince az utcára 

merőleges, hajlásszöge 35°-45°között lehet” szövegrésze; 
9. 32. § (3) bekezdés „csak magastetős kialakítású épület építhető. A tető gerince az utcára 

merőleges, hajlásszöge 35°-45°között lehet” szövegrész, és a (4) bekezdés; 
10.  33. § (4) bekezdés „csak magastetős kialakítású épület építhető. A tető gerince az utcára 

merőleges, hajlásszöge 35°-45°között lehet” szövegrész, és az (5) bekezdés; 
11. 34. § (2) bekezdés. 

 

Buzsák, 2017. december 29. 

 

 

         Kara Lajos                 Mezriczky Tünde 

     polgármester             jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetésre került. 

Buzsák,2017.december 30.      

                    Mezriczky Tünde 

                   jegyző 
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1. melléklet a 17/2017. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 

 


