
 1. melléklet 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati
rendelethez40

Helyi jelentőségű védett építészeti értékek 1/1 Helyi területi védelem

HELYI TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELEMI TERÜLET

sorsz. megnevezés mai funkció hely hrsz. térkép 

1 A Kossuth utca menti telkek területe lakó és intézménytelkek belterület a táblázat 
melléklete

2. A Petőfi utca észak-nyugati szakasza menti 
telkek területe

lakótelkek belterület

Térkép

40 Módosította a 2/2019. (III. 06.) önkormányzati rendelet 13. §-a, hatályos 2019. március 07. napjától 



Helyi jelentőségű védett építészeti értékek 1/2 Helyi objektum védelem

sorsz. megnevezés hrsz. fotó.

1. Kossuth u. 20. 

Volt parókia épülete. XVIII. Századi barokk 
épület.

Tatarozási dátum a homlokzaton 1824.

Tűzfalán osztott vakolat és kanálspricc, 
macskalépcső, 3 db keretezett 
szellőzőnyílás.

166 

2. Kossuth u. 

Református templom. Épült a 20. sz. 
elején. A kornak megfelelő romanizáló 
téglaarchitektúrával. A község 
legmagasabb épülete és a településkép
egyik legkarakteresebb eleme

165

3. Kossuth u. 7.

Lakóház egybeépített pajtával. XIX. 
Század első fele. Átalakított. Utcai 
homlokzaton klasszicizáló 
szemöldökpárkányok. Macskalépcső, 
kőporos vakolat.

Kerítés: Falazott lábazat, bástya, 
deszkabetétekkel

27

4. Kossuth u. 18. 

Volt iskola. Épült 1933-ban.

Szürke lábazati vakolat. Utcai 
homlokzatán 6 db osztott üvegezésű 
ablak. Íves bejárat. Északi homlokzatán 
2 db osztott üvegezésű ablak.

166



5. Kossuth u. 45.

Lakóház, klasszicizáló. Dátum 1856. 
Utcai homlokzaton három ablak, a 
homlokfalon 4 db klasszicizáló 
szellőzőnyílás, macskalépcső, lizénákkal
tagolt, kanálspricc vakolat. Udvari 
homlokzatán kosáríves, oszlopos 
tornác. Helyreállított. A telek végén 
gazdasági épület. 
Falazott terméskő bástya.

2

6. Kossuth u. 49.

Úrilak. Épült 19. század vége. Faragott
fa  üvegezett  veranda.  Bástyával
körbeépített.   Az  udvaron  lévő
gesztenyefák is védelem alatt állnak

47

7. Kossuth u.

I. világháborús emlékmű. Vörös kőből 
faragva, talapzatán figurális 
díszítésekkel, kard, puska, rohamsisak. 
Kovácsoltvas kerítés. Az emlékmű déli 
oldalán a 2. világháborúban elhunytak 
kőtáblája.

140

8. Kossuth u. 93. 

Lakóház, XIX. Század vége. 

Tűzfalon 2 db osztott üvegezésű ablak,
macskalépcső, szellőzőnyílás.

Dörzsölt vakolat, cserépfedés. 

Bástya falazott terméskőből.

94



9. Kossuth u. 53. 

Lakóház  19.  század  közepe.  Tűzfalán
keretezett  ovális  szellőzőnyílások  és
keretezett  felirat.  Átalakított.  Udvari
homlokzatán  sima  négyszögletes
oszlopokkal tagolt végig futó kosáríves
tornác.

50

10. Kossuth u. 

Római katolikus templom, 18. század.

Keretezett nyílászárók, déli 
homlokzaton kör alakú bevilágító. 
Műemléki kutatásra javasolt

316

11. Kossuth u. 91. 

Lakóház XIX. Század közepe. Utcai 
homlokzaton 1 db átalakított ablak, 
könyöklőpárkánnyal. Udvari 
homlokzaton kosáríves tornác 
hengeres oszlopokkal, mellvéddel, 1 db
átalakított ablakkal. Simított vakolat, 
kontytető, palafedés. Melléképület 
lakóház mögött folytatólagosan. 
Falazott terméskő bástya.

93

12. Kossuth u. 103.

Lakóház XIX. század közepe. Utcai 
homlokzaton 2 db keretezett ablak, 2 
db négyzet alakú keretezett szellőző, 
vakolatdíszítés. Udvari homlokzaton 
keretezett nyílászárók. Simított vakolat,
cserépfedés, csonkakonty.

Lakóházzal szemben melléképület.

102

13. Kossuth u. 101.

Lakóház,  19.  század  közepe.  Tűzfalon
macskalépcső,  keretezett  kör  alakú
felirat kör alakú vakolat keretezéssel. A
homlokzat kiemelt lizénákkal tagolt. 

Udvari  homlokzaton  keretezett
nyílászárók. Terméskő bástya

101



14. Kossuth u. 123.

Lakóház, XIX. század közepe.

Oromfalon  1  db  keretezett  ablak,
osztott,  vakolat  kanálspricc,  íves
szellőző kisablak.

Udvari  homlokzaton  keretezett
ablakok.

130

15. Kossuth u. 105.

Lakóház XIX. század közepe. Oromfalon
1  db  zsalugáteres  ablak,  kör  alakú
szellőzőnyílás.  Udvari  homlokzaton
keretezett  nyílások,  túlnyújtott  tető
haránt-boltövvel.

Dörzsölt vakolat, nádfedés.

119

16 Kossuth 96. 

Lakóépület,  XIX.  század  közepe.
Oromfalán 2 db keretezett ablak, 2 db
keretezett  négykaréjos  szellőzőnyílás.
Udvari  homlokzatán  keretezett
ablakok,  kosáríves  l  tornác.  Simított
vakolat, nádfedés.

95

1.



2. melléklet 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati
rendelethez41

Településképi szempontból meghatározó területek

sorsz. megnevezés mai funkció hely hrsz. térkép, 

1 Ófalu (1. sz. karakterterület) Lakó és intézményi 
telkek

A falu történelmileg 
kialakult utcahálózata 
és telkei

A táblázat 
melléklete

2 Petőfi utca menti, kelet-nyugat irányú 
szakasz teleksora (2. sz. karakterterület)

Lakótelkek Megegyezik a 
Petőfi utca menti 
2. sz. helyi 
településkép 
védelmi terület 
telkeivel

3. Gazdasági területek (3. sz. karakterterület) Gazdasági területek Belterület

4. Temető (4. sz. karakterterület) Temető Belterület

5 Kiskertek (5. sz. karakterterület) Mezőgazdasági 
területek

Külterület

6 Egyéb külterületek (6. sz. karakterterület) Mezőgazdasági 
területek, 
erdőterületek

Külterület

Térkép (belterület)

41 Módosította a 2/2019. (III. 06.) önkormányzati rendelet 14. §-a, hatályos 2019. március 07. napjától 



belterület lásd
külön lapon

kiskertek karakterterülete (5)

egyéb külterület karakterterülete (6)



 3. melléklet 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati
rendelethez42 

Ajánlott növényjegyzék

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park által telepítésre javasolt növényzet

(Védett fajok nem gyűjthetők és nem telepíthetők!)

A lakóterület kertje:

-  gyepterületek:  többféle  fűmag  használatával  a  természeteshez  közelebb  álló  gyep
kialakítása.

Javasolt alkotók:

francia  perje  (Arrhenatherum  elatius),  karcsú  fényperje  (Koeleria  cristata),  prémes
gyöngyperje  (Melica  ciliate),  sziklai  csenkesz  (Festuca  pseudodalmatica),  kései  perje
(Cleistogenes serotina), vékony csenkesz (Festuca valesiaca)

- A fű felületét apró növésű lágyszárúak díszíthetik, pl. százszorszép (Bellis perennis), vajszínű
ördögszem  (Scabiosa  ocroleuca),  kakukkfű  (Thymus  sp),  veronika  fajok  (Veronica  sp),
hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), fehér here (Trifolium repens)

- A gyep széleinél, vagy kevésbé taposott foltokban telepíthetők, pl. török hóvirág (Galanthus
elwesii) széles levelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium), illatos ibolya (Viola odorata),
gyöngyvirág (Convallaria majalis).

- Alacsony növésű szegélyvirágok:

porcsinrózsa (Portulaca grandiflora), petúnia (Petunia hybrida), árvácska (Viola wittrockiana),
körömvirág (Calendula oficinalis), jácintok (Hyacinthus sp), lila sáfrány (Crocus vernus), fehér
nárcisz  (Narcissus  poeticus),  aranysáfrány  (Crocus  aureus),  csupros  nárcisz  (Narcissus
pseudonarcissus), kék nőszirom (Iris germanica), tazetta nárcisz (Narcissus. tazetta), pompás
nárcisz  (Narcissus  incomparabilis),  törökszegfű  (Dianthus  barbatus),  törpe  bársonyvirág
(Tagetes  patula),  kerti  szegfű  (Dianthus  caryophyllus),  búzavirág  (Centaurea  cyanus),
habszegfű fajok (Silene sp.), szikla-bőrlevél (Bergenia crassifolia)

- Magasabb kerti virágok:

nefelejcs (Myosotis silvestris), tornyos harangvirág (Campanula pyramidalis), ezüstös pipitér
(Anthemis biebersteiniaia), kerti margaréta  (Chrysanthhemum maximum), estike  (Hesperis
matronalis), mezei margaréta (C. leucantheum), erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris), kerti
szarkaláb  (Consolida  ajacis),  fehér  liliom  (Lilium  candidum),  japán  árnyliliom  (Hosta
lancifolia), tűzliliom (Lilium bulbiferum), pálmaliliom (Yucca filamentosa), tulipánfélék (Tulipa
sp.), bugás lángvirág  (Phlox paniculata), oroszlánszáj  (Antirrhinum majus), kerti fátyolvirág
(Gypsophila  elegans),  bárányfarok  (Amaranthus  hypochondriacus),  nagy  meténg (Vinca
major)

- kerti díszként is használható fűszer- és gyógynövények:

42 Módosította a 2/2019. (III. 06.) önkormányzati rendelet 15. §-a, hatályos 2019. március 07. napjától 



izsóp  (Hypossus  officinalis),  levendula  (Lavandula  angustifolia),  rozmaring  (Rosmarinus
officinalis),  kerti  ruta  (Ruta  graveolens),  orvosi  zsálya  (Salvia  officinalis),  kakukkfű  fajok
(Thymus serpyllum, T. sp.), bazsalikom (Ocymum basalicum), szurokfű (Origanum vulgare)

- kerítést kísérő díszcserjék:

kerti  madárbirs  (Cotoneaster  horizontalis),  tűztövis  (Pyracantha  coccinea),  egybibés
galagonya (Craetegus monogyna), nyári orgona (Buddleia davidii), mályva (Hibiscus siriacus)

-felkúszó és lecsüngő növényzet (támfalra, kerítéshez, kőfal elé):

trombita folyondár (Campsis radicans), sarkantyúka (Tropaeolum majus), tatár lonc (Lonicera
tatarica),  magyar  lonc  (Lonicera  tellmaniana),  borostyán  (Hedera  helix),  kék  hajnalka
(Ipomoea  tricolor),  ligeti szőlő  (Vitis  silvestris),  bíboros  hajnalka  (Ipomoea purpurea),  lila
akác (Wisteria sinensis)

- kőfalakat, támfalakat élénkító növényzet (a kúszónövényekkel együtt alkalmazva):

sziklai  ternye  (Alyssum  saxatile),  fehér  varjúháj  (Sedum  album),  rózsás  kövirózsa
(Sempervivum  marmoreum),  borsos  varjúháj  (Sedum  acre),  valamint  kertészetekben
kapható termesztett fajok

A lakótelek fái:

- javasolt gyümölcsfák és cserjék:

dió  (Juglans regia), kajszibarack  (Prunus armeniaca), őszibarack  (Prunus persica), mandula
(Prunus dulcis), szilva (Prunus domestica), meggy (Prunus cerasus), cseresznye (Cerasus sp.),
alma (Malus domestica), körte (Pyrus communis), eperfa (Morus alba), szőlő (Vitis vinifera),
füge  (Ficus carica),  málna  (Rubus ideaus),  piros ribizli  (Ribes spicatum), egres  (Ribes uva-
crispa), mogyoró (Corylus avellana)

Sajátos hangulatot adhat a különféle dísztökök (Cucurbita pepo), a kúszó bab (Phaseolus sp.),
napraforgó (Helianthus annuus) mértéktartó alkalmazása.

Közterületek, parkok növényzete:

- Fák a településközpontban, a templom körül és a jelentősebb középületeknél:

kislevelű  hárs  (Tilia  cordata),  vadgesztenye  vagy  bokrétafa  (Aesculus  hippocastanum),
molyhos tölgy (Quercus pubescens), kocsánytalan tölgy (Quercus petrae)

-További ajánlott fafajok:

mezei juhar  (Acer campestre), mezei szil  (Ulmus minor), magas kőris  (Fraxinus exceksior),
virágos v. mannakőris (Fraxinus ornus), madárberkenye (Sorbus aucuparia)

Színezheti az összetételt egy-egy rezgő nyár (Populus tremula), nyír (Betula pendula), eperfa
(Morus alba).

- Cserjék:

madárbirs  (Cotoneaster  sp.),  cserszömörce  (Cotinus  coggygria),  egybibés  galagonya
(Crataegus  monogyna),  kecskerágó  (Euonymus  sp.),  veresgyűrű  som  (Cornus  sanguinea),
kökény  (Prunus  spionosa),  közönséges  fagyal  (Ligustrum  vulgare),  mogyoró  (Corylus
avellana)



Külterületeken ajánlott növényzet:

Szőlőhegyeken a történeti szőlőművelés fenntartásával csak a pince bejáratnál jellemző a kis
gyepterület.  Az  épület  vagy  boltpince mellett diófák ültetése általános,  melyek egyben a
pince árnyékolását is szolgálják. Esetleg telepíthető néhány gyümölcsfa, főként csonthéjasok,
és cserjék. Gyakori a cseresznye, mandula, szelídgesztenye fa ültetése.

A  települések  további  külterületén  megtalálhatók  a  természeti  értéket  hordozó  rétek,
gyepek,  nádasok,  mélyfekvésű,  vizes  élőhelyek  és  a  patakokat,  élővízfolyásokat  kísérő
természetes  növényzet.  E  területek természetes növényzetének megőrzése,  a  változatlan
élőhelyi feltételek fenntartása szükséges. Tájképi értékük mellett ökológiai kapcsolatot, sok
állatfaj számára menedéket jelentenek a patakot szegélyező és az út mentén látható fasorok,
sövények.

A  nyomvonalas  infrastruktúra  létesítésénél  (út,  közművezetékek)  különösen  fontos  a
bolygatott területek helyreállítása, a telepítésre kerülő növényzetnek a honos állományból
történő megválasztása, a terület élőhelyi adottságainak függvényében.



 4. melléklet 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati
rendelethez43

RÉGÉSZETI-VÉDELEM

sorsz. megnevezés mai funkció hely hrsz. térkép 

1 Dobogó-patak keleti oldala - Őskori telep, 

azonosítási száma: 7445

mezőgazdasági terület Külterület, a 
belterületi határtól 
északra

089/11 a táblázat 
melléklete

2. Henyei-hegy – Törökhalála-szikla Őskori, 
római telep 

azonosítási száma: 7446

erdő Külterület a 
belterületi határtól 
nyugatra

0118/21, 
419, 414, 
407, 
0118/10, 
0118/14, 
0118/6, 
0118/7, 
0118/9, 
0118/11, 
0118/12, 
0118/13, 
0118/8, 
0118/15, 
408, 409, 
444, 410, 
411, 412, 
413, 
0381/6, 
0322/3, 
0382/1

3. Hegyi  Lajos  telke  -  Római  temető,  -
azonosítási száma: 7447

lakóterület Belterület 102, 103, 
104, 117, 
118, 119, 
120, 125, 
126, 129, 
130, 131/1, 
131/2, 140, 
284

4. Margit-kert,  Magyal-tető  -  Középkori
kolostor, azonosítási száma: 7448

 mezőgazdasági terület, 
rét, legelő

A falu északi végétől 
kb. 250 méterre, 
kőfalak nyomai 
látszanak, melyek az 
egykori pálos 
kolostorhoz tartoztak

089/11

5. Dobogó-patak nyugati oldala - Őskori telep,
Árpád-kori telep, azonosítási száma: 7449

mezőgazdasági terület Külterület, a 
belterületi határtól 

0107/1, 
0113/10, 

43 Kiegészítette a 2/2019.  (III. 06.) önkormányzati rendelet 16. §-a, hatályos 2019. március 07. napjától 



északra 0113/8, 
0113/7, 
0113/4

6. Református templom - Középkori település
- azonosítási száma: 7450

(160, 159, 164-167 hrsz.)

templomkert és 
környéke

Belterület 1/1, 140, 
152, 318, 
164, 165, 
166

Térkép



5. melléklet 22/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez44

Kérelem településképi bejelentési eljáráshoz

A B

1. Kérelmező adatai:

1.1 Név:

1.2 Lakcím:

1.3 Levelezési cím:

1.4 Telefonszám:

1.5 e-mail:

2. A bejelentés tárgya

2.1 Az  építmények  rendeltetésének  módosítása/  rendeltetési  egységek  számának  megváltozása/  reklámok  és
reklámhordozók elhelyezése (a megfelelő aláhúzandó)

3. Rendeltetés megváltoztatás

3.1 Ingatlan címe, helyrajzi száma:

3.2 Eredeti rendeltetése

3.3 Megváltoztatandó rendeltetés:

3.4 Alapterülete (m2):

3.5 Ingatlanon/épületen belüli elhelyezkedése

4. Reklámhordozó elhelyezése

4.1 Ingatlan címe, helyrajzi száma:

4.2 A reklám, reklámhordozó elhelyezésének tervezett időtartama:

5 Kötelező mellékletek:

5.1 Műszaki  leírás  a  telepítésről  és  az  építészeti  kialakításról,  az  új  rendeltetésnek  megfelelő  területhasználat
jellemzőinek  ismertetése,  üzemeltetéstechnológia  ismertetése  (amennyiben  szükséges),  a  rendeltetésmódosítás
következtében bekövetkező változások, hatások, szükséges járulékos beavatkozások.

5.2 Építész-tervezői  nyilatkozat  arra  vonatkozóan,  hogy  az  építmény  megfelel  az  adott  rendeltetésváltozást  érintő
településrendezési, építésügyi (OTÉK), környezetvédelmi, örökségvédelmi és más jogszabályi előírásoknak

5.3 Tervdokumentáció  (helyszínrajz,  az  ingatlanon  belüli  járműforgalom,  parkolóhely,  szükség  szerint  alaprajzok,
metszetek,  homlokzatok,  közterületről  látható  felületek  változásainak  bemutató  terve,  látványterv,  színterv,
fotódokumentáció).

5.4 Szükség esetén közműszolgáltatói egyeztetés dokumentumai, közútkezelői hozzájárulás, szakhatósági állásfoglalás,
az üggyel összefüggésben korábban keletkezett előzmények iratai

6. A bejelentési kérelem kitöltésével tudomásul veszem, hogy a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 15
napon belül hatósági határozatban megtilthatja a tevékenység megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése
mellett  –  figyelmezteti  a  bejelentőt  a  tevékenység  bejelentés  nélküli  elkezdésének  és  folytatásának
jogkövetkezményeire.

 
 

Kelt: .................................................................. aláírás

”

44 Kiegészítette a 10/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos 2022. október 12. napjától
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