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Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

7/2018. (VIII.2.) önkormányzati rendelete 

 

A településkép védelméről 

 

Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) 

bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXXIX. törvény 13. § (1) 

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

törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében 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. § (7) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró  

1. Nógrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének,  

2. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak,  

3. a Miniszterelnökség Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkársága, 

4. a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálya, 

5. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint 

6. Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló 7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletében felsorolt partnerek  

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya és alkalmazása 

 

1. § E rendelet célja Cered Község településképének, épített környezetének megőrzése érdekében a 

helyi építészeti értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-

érvényesítési eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása. 

 

2. § E rendelet területi hatálya Cered Község közigazgatási területére terjed ki. 

 

3. § E rendelet előírásait Cered Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-

testülete által elfogadott településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

4. § E rendelet alkalmazásában: 

1. Áttört kerítés: olyan kerítés, amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 50%-nál 

nagyobb mértékben nem korlátozott. 

2. Cégtábla: a cég nevét és székhelyét feltüntető tábla. 

3. Címtábla: az intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla. 
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4. Fényreklám: tartószerkezeten elhelyezett, reklám megjelenítésére alkalmas led panel, 

videófal, monitor. 

5. Hirdető-berendezés: hirdetések, reklámok elhelyezésére szolgáló, fixen rögzített vagy mozgó, 

közterületről érzékelhető szerkezet, mely képi, illetve hang effektusok megjelenítésére, 

valamint információk tárolására is alkalmas. 

6. Hirdetővitrin: közösségi célú hirdetések elhelyezésére szolgáló, közterületről látható, átlátszó 

burkolattal ellátott berendezés. 

7. Óriásreklám: az A0 (841x1189 mm) méretet meghaladó méretű, hirdetések elhelyezésére 

alkalmas közterületről látható építmény. 

8. Pasztellszín: a színek világos, kis telítettségű árnyalatai, melyek között  előnyben kell 

részesíteni a meleg árnyalatokat, mint a bézs, narancs, sárga, barna, vörös árnyalatai. 

9. Rikító szín: nagy telítettségű, élénk, erőteljes, figyelemfelkeltő színek.  

10. Védett érték: helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, építményrész, egyéb elem. 

 

II. Fejezet 

A helyi védelem 

 

3. A helyi védelem célja 

 

5. § (1) A helyi védelem célja Cered Község településképe és történelme szempontjából 

meghatározó, hagyományt őrző építészeti örökségeinek védelme, a jövő nemzedékek számára 

történő megóvása. 

(2) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő értékek számbavétele, 

meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő 

megismertetése. 

 

4. A helyi védelem fajtái 

 

6. §  (1) Az építészeti értékek helyi védelme egyedi és területi lehet. 

(2) Az egyedi védelem kiterjedhet: 

a) az építmény egészére, vagy egyes részleteire, 

b) az építmény egészéhez vagy annak egy részéhez tartozó földrészletre, 

(3) A területi védelem kiterjedhet: 

a) az épített környezet olyan összefüggő részére, amely a jellegzetes településszerkezet 

történelmi folyamatosságát képviseli, 

b) olyan településrészre, térre, utcára, utcaszakaszra, ahol a település, illetve a környék 

arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak; 

c) a helyileg védett építmény környezetére. 

 

5. A helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai 

 

7. § (1) A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, 

fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata. 

(2) A helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését bármely természetes személy, jogi 

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - írásban - a polgármesternél 

kezdeményezheti. 
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(3) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) a védelemre javasolt érték megnevezését, 

aa) egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, 

ab) területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok 

megjelölésével, 

b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot, 

c) a kezdeményezés rövid indokolását, 

d) a védendő érték fotódokumentációját, helyszínrajzát, 

e) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét 

(4) A helyi védelem megszüntetésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

a) a védelem alatt álló érték megnevezését, 

aa) egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, 

ab) területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok 

megjelölésével, 

b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását, 

c) a védett érték felmérési és fotódokumentációját, 

d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét. 

(5) A védelem megszűnik, ha 

a) a védett érték helyrehozhatatlanul megsemmisül; 

b) a védett érték magasabb jogszabályi védettséget kap; 

c) a Képviselő-testület a helyi védelmet megszünteti. 

(6) A helyi védelem alá helyezésről, annak módosításáról, vagy megszüntetéséről értesíteni kell: 

a) az érintett ingatlan tulajdonosát (tulajdonosait) postai úton, 

b) műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját, 

c) az illetékes építésügyi hatóságot, 

d) a kezdeményezőket. 

 

8. § A helyi védelem alá helyezést elrendelő, vagy azt megszüntető önkormányzati rendelet hatályba 

lépésétől számított 15 napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem 

jogi jellegként való feljegyzését, vagy törlését. 

 

9. § (1) A helyi egyedi védelem alá helyezett építmény, közterülettel határos építményrészlet, 

alkotás, utcabútor csak egységes megjelenésű táblával jelölhető meg, amelynek a védelem 

tárgyának megnevezése mellett a következő szöveget kell tartalmaznia: „Cered Község 

Önkormányzata által védetté nyilvánított helyi érték - évszám”. A tábla anyaga kő, fa, vagy fém. 

(2) A tábla elkészíttetéséről, elhelyezéséről a polgármester gondoskodik. A tábla elhelyezését az 

érintett ingatlan tulajdonosa tűrni köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az 

önkormányzat feladata. 

(3) A helyi védettség tényét közlő táblán kívül az önkormányzat elhelyezhet egyéb a védettséggel 

összefüggő tényt, adatot is közlő táblát a helyi védelem alatt álló építményen, vagy annak 

környezetében. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az önkormányzat feladata. 

 

6. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása 

 

10. § (1) A védett értékekről az önkormányzat nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet. 

(2) A nyilvántartás tartalmazza: 
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a) a védett érték megnevezését, pontos helyét (helység, utca, helyrajzi szám) és 

tulajdonosát, 

b) a védelem fajtáját, a védetté nyilvánítás vagy a megszüntetés indokoltságát, 

c) az értékeket bemutató térképet, terv és fotóanyagot, 

d) a védetté nyilvánítást vagy megszüntetést elrendelő önkormányzati rendelet számát, 

e) a helyi értékek védelmére adott önkormányzati támogatás biztosításának időpontját, 

értékét és rendeltetését. 

(3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

7. A védettséghez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek 

 

11. § (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége. 

(2) A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő 

használattal kell biztosítani. 

 

8. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó településképi önkormányzati 

támogatás és ösztönző rendszer 

 

12. § (1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karban tartási feladatokon túlmenő, a 

védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok 

finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat. 

(2) A támogatás mértékét az önkormányzat Képviselő-testülete évente a költségvetésben határozza 

meg. 

(3) A támogatás feltételeit, folyósításának, elszámolásának módját, az elvégzett munkák 

bizonylatolásának rendjét a támogatásban részesített tulajdonossal kötött megállapodásban kell 

rögzíteni. 

 

III. Fejezet 

Településképi szempontból meghatározó területek 

 

9. Cered Község településkép szempontjából meghatározó területei 

 

13. § (1) Az önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területekként jelöli ki Cered 

Község teljes közigazgatási területét: 

a) Falusias karakterű terület, 

aa) Tótújfalu - Falusias karakterű terület 

ab) Hármaskútpuszta - Falusias karakterű terület 

ac) Füzespuszta - Falusias karakterű terület 

b) Változó megjelenésű falusias terület, 

c) Ipari-gazdasági, üzemi területek, 

d) Egyéb külterület. 

(2) A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza. 
(3) Településkép védelme szempontjából kiemelt területek: 

a) a műemlék területe és a műemléki jelentőségű terület; 

b) a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe; 

c) az országos ökológiai hálózat övezete; 
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d) a tájképvédelmi terület, az egyedi tájérték területe. 

(4) Településkép védelme szempontjából kiemelt területeket az 1. függelék tartalmazza. 

 

IV. Fejezet 

Településképi követelmények 

 

10. Településképi szempontból meghatározó területeken az építmények 

anyaghasználatára vonatkozó építészeti követelmények 

 

14. § (1) A község közigazgatási területén az épületek külső megjelenésében kerülendők a feltűnő, 

tájidegen építési elemek, a harsány, rikító színek. 

(2) A homlokzatok burkoló anyaga – a gazdasági területek kivételével – nagyelemes fém és 

műanyag hullám- illetve trapézlemez burkolat nem lehet. 

(3) A harsány színű, faluképbe nem illő tetőfedő anyag alkalmazása nem engedhető meg.  

(4) Homlokzatokon és tetőhéjazatként zavaró fényhatást okozó, tükröződő felületek nem 

alkalmazhatók. 

(5) Az épületek homlokzatainak, nyílászáróinak színezésére rikító színek használata településkép-

védelmi szempontból nem megengedett. 

(6) Az ingatlanok kerítéseinek színezésére rikító színek nem alkalmazhatók. 

 

11. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó 

területi építészeti követelmények 

 

15. § (1) A beépítés telepítési módja tekintetében illeszkedni kell a környező és jellemzően 

oldalhatáron álló beépítési módon belüli telepítési módokhoz. 

(2) A melléképület gerincmagassága a főépületét nem haladhatja meg. 

(3) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében tájszerkezetbe illeszkedő 

módon, a tájra jellemző hagyományos beépítési jellemzőkkel és anyaghasználattal valósulhat 

meg az építés. 

 

12. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó 

egyedi építészeti követelmények 

 

16. § (1) A 13. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Falusias karakterű területen új építés 

esetén a tetőgerinc irányát úgy kell meghatározni, hogy legalább 4 - 5 szomszédos lakóépületnél 

a tetőgerinc iránya azonos legyen. 

(2) Az épületeket magas tetővel kell megépíteni, 35-45 fokos hajlásszöggel. 

(3) A lapos tetős épületekre felújítás, átalakítás során magas tető kerüljön. 

(4) A melléképület tetőhajlásszöge illeszkedjen a főépület tetőszerkezetének jellemző 

hajlásszögéhez. 

(5) Az üdülőépületeket magas tetővel kell ellátni. Lábazati méret nem haladja meg a 80 cm-t. 

(6) A tetőhéjalás elsősorban hagyományos színezésű égetett agyagcserép, vagy a felületében és 

színében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag. 

(7) A tetőhéjazat cseréje esetén, egy tetőfelületen többféle anyagú, színű tetőhéjazat - kivéve a 

gyárilag színárnyalatos kivitelűt - nem helyezhető el. 

(8) A homlokzat felújításnak a közterületről látható épülethomlokzat egészére ki kell terjednie. 
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(9) Homlokzat színezése során a fehér, a tört-fehér, ill. pasztellszínek alkalmazhatók. 

(10) Saroktelek esetén a lakóépület mindkét utcai homlokzatát az utcák felé egyenrangú 

homlokzatokkal kell kialakítani. 

(11) Előkert nélküli beépítésen elhelyezésre kerülő utcafronti épületek közterület felé néző 

homlokzatán a közterületre kivezető ereszcsatorna nem helyezhető el, kivéve a homlokzati falba 

beépítve, illetve takartan vagy a terepszint alatt az utcai vízelvezető hálózatba elvezetve 

helyezhető el. 

(12) Kerítés kialakítása: az utcafronton áttört kerítés létesíthető, maximum 60 cm magas lábazattal. 

 

17. § (1) A 13. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott Változó megjelenésű falusias területen 

utcai épület esetében magastető építendő 35-45 fokos hajlásszöggel.  

(2) A lapos tetős épületekre felújítás, átalakítás során magas tető kerüljön. 

(3) Az épület szélességének, hosszanti méretének, arányainak megválasztása a környezet kialakult 

állapotához igazodjon. 

(4) A tetőgerinc irányát úgy kell meghatározni, hogy legalább 4 - 5 szomszédos lakóépületnél a 

tetőgerinc iránya azonos legyen. 

(5) Tetőhéjalás: elsősorban égetett agyagcserép, vagy a felületében és színében ahhoz hasonló 

egyéb tetőfedő anyag. 

(6) A tetőhéjazat cseréje esetén, egy tetőfelületen többféle anyagú, színű tetőhéjazat - kivéve a 

gyárilag színárnyalatos kivitelűt - nem helyezhető el. 

(7) A homlokzat felújításnak a közterületről látható épülethomlokzat egészére ki kell terjednie. 

(8) Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell 

kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes 

építmény-együttes hatását keltsék. 

(9) Homlokzat színezése során a fehér, a tört-fehér, ill. pasztellszínek alkalmazhatók. 

(10) Saroktelek esetén a lakóépület mindkét utcai homlokzatát az utcák felé egyenrangú 

homlokzatokkal kell kialakítani. 

(11) Előkert nélküli beépítésen elhelyezésre kerülő utcafronti épületek közterület felé néző 

homlokzatán a közterületre kivezető ereszcsatorna nem helyezhető el, kivéve a homlokzati falba 

beépítve, illetve takartan vagy a terepszint alatt az utcai vízelvezető hálózatba elvezetve 

helyezhető el. 

(12) Kerítés kialakítása: az utcafronton áttört kerítés létesíthető, maximum 60 cm magas lábazattal. 

 

18. § (1) A 13. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott Ipari-gazdasági, üzemi területeken az 

épületeket, építményeket tájba illően kell kialakítani.  

(2) Tetőfedés színeként csak természetes színek (barna és árnyalatai, vörös és árnyalatai, fehér, 

szürke és árnyalatai) alkalmazhatók. 

(3) Épületcsoportnál azonos tetőalakítást kell alkalmazni. 

(4) Homlokzatokon fehér, ill. pasztellszínek alkalmazandók. A harsány, rikító színek használatát 

kerülni kell. 

(5) Biofermentáló üzem területén a tájba illesztés elbírálhatósága érdekében látványterv 

készítendő, a természet, illetve tájvédelmi érdekeltség miatt az új épületek, építmények 

látványtervén szükséges bemutatni a tervezett épületek, építmények illeszkedését 

környezetükhöz. 
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19. § (1) A 13. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott Külterületen elhelyezhető építményeket 

az adott terület építési hagyományainak megfelelően tájba illően kell kialakítani.  

(2) Az épületeket magas tetővel kell megépíteni. 

(3) Horgásztavak területén az épületek tájjelleggel, földszintesen, magas tetővel, cserép, zsindely v. 

nádfedéssel valósuljanak meg. 

(4) A homlokzatokon (falburkolat, tető) olyan színárnyalatok alkalmazhatók, amelyek a 

hagyományos építőanyagok (cserép, fa, egyéb természetes anyagok) színeire jellemzők. 

(5) Épületcsoportnál azonos tetőalakítást kell alkalmazni. 

(6) Gazdasági célú erdőterületen a létesítendő épület természetes anyagból, tájjelleggel, 

földszintesen, magas tetővel készüljön. 

(7) Állat és növénypark területén az épületek táj jellegűek, földszintesek legyenek, természetes 

építőanyagból, magas tetővel készüljenek. 

 

13. A közterületekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények 

 

20. § (1) Azon közterületek, ahol a szabályozási szélesség lehetővé teszi, fásított zöldfelülettel 

alakítandók ki. Az egységes utcaképi megjelenés érdekében az egyes utca, vagy útszakaszok 

mentén azonos fafajú fasorokat kell létesíteni. 

(2) Fásítás, fasor kialakítása, a pótlásra előírt faj kiválasztása során elsősorban a 2. függelék szerinti 

tájban honos fa- és cserjefajokat kell alkalmazni, a 3. függelékben felsorolt fafajok kizárásával. 

(3) Külterületi utak mentén legalább egyoldali, átlagosan 10 méter tőtávolságot meg nem haladó 

őshonos fajokból álló fasor telepítendő. 

(4) A közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek a település teljes területén egységes 

kialakításúak legyenek. 

(5) Közterületi burkolat bontása akkor végezhető, amennyiben a helyreállítás a burkolatszéltől 

számított legalább 1,5 m távolságig történik meg, kivéve kiselemes burkolat esetén; kiselemes 

burkolatbontás esetén a javítást az eredetivel megegyező színű, formájú és méretű kiselemes 

burkolattal lehet elvégezni. 

 

14. A zöldfelület kialakításának követelményei 

 

21. § (1) A telkek területének burkolatlan, be nem épített részét zöldfelületként kell kialakítani. 

(2) Fát, 3 m-nél magasabbra növő bokrot a szomszédos, nem közterületi telek határához 

belterületen legalább a várható koronaátmérő felének megfelelő távolságra kell ültetni, 

épülettől legalább 3 m-rel kell elmaradni. 

(3) Biofermentáló üzem területén az épületek, építmények környezetének parkosítása kizárólag 

tájba illő, nem invazív őshonos növényekkel történhet. 

(4) A településképi szempontból meghatározó területeken fás növényzet ültetése esetén - 

környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi érdekek miatt a 2. függelék szerinti tájban 

honos fa- és cserjefajok alkalmazandók.  

(5) A településképi szempontból meghatározó területeken a 3. függelékben szereplő növényfajok 

nem alkalmazhatók.  
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15. Helyi egyedi védelem alá helyezett értékekre vonatkozó építészeti követelmények 

 

22. § (1) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, 

érintetlenül hagyva a hagyományos homlokzati nyílásrendet, és a nyílások osztásait, megőrizve a 

homlokzati tagozatokat és díszítéseket. 

(2) Az épületek bővítése hátsókert felé és oldalszárnnyal az eredeti állapot jellegének (tömeg és 

arányok) megváltoztatása nélkül lehetséges, a régi épülettel összhangot kell biztosítani (meglévő 

épületnél nagyobb tömeg nem alakítható, védett homlokzati elemek és a telken védett további 

épületek nem takarhatók el). 

(3) A helyi védelem alatt álló épület, építmény telkének utcai kerítése lehetőleg természetes 

anyagból (fa vagy sövény) készüljön, illetve igényes kialakítású, áttört fémkerítés lehet. 

(4) Közterületre néző homlokzatra nem helyezhető ki gázkészülék égéstermék kivezetése, parabola 

antenna, illetve klímaberendezés. 

(5) Reklámcélú építmény, reklámhordozó, reklámnak minősülő falfestés, felirat, plakát helyi egyedi 

védelem alatt álló épületen, illetve az előtte levő közterületen nem helyezhető el. 

(6) A helyi védelem alatt álló épületen cégér, cégtábla csak az épület architektúrájához, 

formavilágához illeszkedő módon és igényes kivitelben helyezhető el. 

(7) Egész épület, vagy szerkezeti elemek bontása csak a teljes műszaki és erkölcsi avulás esetén 

lehetséges, a védettség 7. § szerinti megszüntetését követően. 

 

16. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények 

 

23. § (1) A tervezett lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt gépészeti 

kapcsolószekrények és a dobozok helyét és a színét, az épület stílusához, a homlokzat színéhez 

igazodva lehet kiválasztani. A berendezések a közmű üzemeltetők előírásainak figyelembe 

vételével az épületek alárendelt homlokzatára szerelhetők, illetve építhetők a kerítésbe. 

(2) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény (a tetősíkból kiállók kivételével) a 

homlokzat vagy tetőhéjazat színéhez illeszkedően alakítható ki. 

(3) Lakóterületen lévő utcai homlokzaton, tetőfelületen, valamint szomszédos, beépíthető 

ingatlanra néző tetőfelületen parabola-antenna, valamint klímaberendezés kültéri egysége nem 

helyezhető el, kivéve műszaki szükségszerűség. 

 

17. Felszíni energiaellátási és vezetékes elektronikus hírközlési sajátos 

építmények elhelyezésére vonatkozó közös szabályok 

 

24. § (1) A településképi szempontból meghatározó területen a felszíni energiaellátási és vezetékes 

elektronikus hírközlési sajátos építmények a településképi és tájképvédelmi szempontok 

figyelembe vétele mellett helyezhetők el. 

(2) Az elektromos és hírközlési vezetékek a településen oszlopokra szerelt légvezetéken vezethetők. 

A hálózatot a közvilágítással közös oszlopsorra kell helyezni. 

(3) Jelentősebb energiaigény növekedés esetén a tervezett transzformátorok helyét a beépítéssel 

összehangoltan a környezetbe illesztve kell kijelölni. 

(4) Közművezetékek telepítésénél a gazdaságos terület felhasználásra figyelmet kell fordítani, az 

elrendezés tervezésénél az utak fásítási igényét és figyelembe kell venni. 

(5) Közművezeték, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények 

betartására is figyelemmel kell lenni. 
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(6) A csapadékvíz-, ill. szennyvíz-elvezetés, tárolás módjának és kezelésének építményei, műtárgyai 

a közterületet sem műszakilag, sem településképvédelmi szempontból nem zavaró módon 

alakítandók ki. 

 

18. Vezeték nélküli elektronikus hírközlési sajátos építmények 

elhelyezésére vonatkozó szabályok 

 

25. § A település területén a vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak 

elhelyezésére nem alkalmas területek a 13. § (1) bekezdés a)-b) pontjában és a (3) 

bekezdésében meghatározott területek.  

 

26. § (1) A település területén a vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeinek, műtárgyainak 

elhelyezése – a környezetbe illesztés feltételeivel – elsősorban a település külterülete alkalmas. 

(2) Amennyiben 300 m-es körzetben már meglevő antenna áll, új antenna elhelyezése csak a 

meglévő antennatartó-szerkezet igénybevételével történhet. 

 

19. Reklámra, reklámhordozóra, cég- és címtáblára vonatkozó általános 

településképi követelmények 

 

27. § Cered község közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben a településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és annak a reklámok közzétételével kapcsolatos 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben tiltott, vagy nem 

szabályozott reklám, reklámhordozó közzététele vagy elhelyezése. 

 

28. § (1) A település területén csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus hirdető-

berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) rendszer helyezhető el, az e 

rendelet szerinti településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően. 

(2) Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett reklámhordozót, reklámtartóberendezést, 

hirdető-berendezést, tájékoztató (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a 

tulajdonosnak 30 napon belül el kell távolítania. Felújítást követően az új településképi előírások 

szerint helyezhetők el. 

 

20. Cég- és címtáblára vonatkozó településképi követelmények 

 

29. § (1) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla épületdíszítő tagozatot nem takarhat el. 

(2) Új épület létesítésénél, meglévő épületek átalakításánál vagy homlokzatának felújításakor a 

közterülettől látható felületen cég-, címtáblát, cégért úgy lehet elhelyezni, hogy az épület 

architektúráját ne változtassa meg. 

(3) Az épületeken elhelyezhető cégérek szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve 

fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg. 

(4) Táblaszerűen kialakított cégér felülete nem haladhatja meg az 1,0 m²-t. Műemléki környezetben, 

műemléképületen, helyi értékvédelmi területen táblaszerűen kialakított cégér legnagyobb 

magassági vagy szélességi mérete nem haladhatja meg a 0,5 m-t és összfelülete nem lehet 1,0 

m²-nél nagyobb. 
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21. Reklámra, reklámhordozóra vonatkozó településképi követelmények 

 

30. § (1) A0-ás (841x1189 mm), illetve ezt meghaladó ívméretű óriásreklám a település közigazgatási 

területén nem helyezhető el. 

(2) A település területén az épületek tetőzetén reklámhordozók, fényreklámok nem helyezhetők el. 

(3) Épülethomlokzaton reklám, reklámhordozó felület, gépjárműforgalmat nem zavaró 

elhelyezéssel és mérettel helyezhető el. 

(4) Plakát, falragasz az épületek közterület felé néző homlokzatain nem helyezhető el. 

(5) Reklámcélú védőháló, illetve ponyva – az építés, felújítás ideje alatt, de legfeljebb 6 hónapos 

időtartamra - épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja. A 

felületen továbbá az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel. 

(6) Építési reklámháló kihelyezése az építési tevékenység időtartamára településképi bejelentési 

eljárás lefolytatását követően lehetséges 

 

31. § (1) Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást 

okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető 

meg. 

(2) Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások: 

a) a reklámok csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek, 

b) nem alakítható ki villogó effektussal, illetve 

c) a lakások rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja. 

(3) Belterületen 1,0 m²-es nagyságot meghaladó reklám, reklámhordozó szerkezet nem helyezhető 

el, és nem engedélyezhető 1,0 m² felületet meghaladó reklámjellegű homlokzatfestés sem. 

 

22. Információs vagy más célú berendezések elhelyezésére vonatkozó 

településképi követelmények 

 

32. § (1) Legfeljebb 1,0 x 1,5 m felületű, önkormányzat által kifüggesztett hirdetéseket, információkat 

tartalmazó hirdető vitrin közterületen elhelyezhető. 

(2) Közvilágítási oszlopokon, oszloponként 1 db, maximum A1-es ívméretű, (840x597mm), nem 

világító kialakítású információs berendezés elhelyezhető. 

(3) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú 

mobil reklámtábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre 

állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon. 

 

V. Fejezet 

A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 

 

23. Rendelkezés a szakmai konzultációról 

 

33. § (1) A település főépítésze - alkalmazása hiányában a Polgármester -  szakmai konzultációt 

biztosít a településképi követelményekről. 

(2) Az építtetőnek vagy meghatalmazottjának az építés megkezdése előtt szakmai konzultációt kell 

kérni, ha: 

a) Ha a tervezett építési tevékenység a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló 

kormányrendelet hatálya alá tartozó, ún. „egyszerű bejelentéshez kötött építési 
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tevékenység” alapján történő új lakóépület építése, illetve meglévő épület bővítése 

történik.  

b) Lakóépület magastetőtől (35-45°) eltérő tetőkialakítása esetén. 

c) Fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel 

kapcsolatban. 

d) Közterületen kapubeálló, híd építése, átépítése esetén. 

e) Új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén: 

ea) műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármelyirányú mérete a 

bruttó 6 m-t meghaladja, 

eb) antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna 

felszerelésénél, ha az antenna bármelyirányú mérete a 4,0 m-t meghaladja. 

(3) A szakmai konzultáció iránti kérelmet a Polgármesternek címezve kell benyújtani. A kérelemnek 

tartalmaznia kell: 

a) az építtető vagy kérelmező nevét, címét, telefonos elérhetőségét,  

b) a tervezett építési tevékenység helyét, az érintett telek helyrajzi számát, az építési 

tevékenység rövid leírását, az építési munka jellegétől függően indokolt esetben rajzi 

munkarészek csatolását.  

(4) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben a felvetett javaslatokat, valamint az 

önkormányzati főépítész vagy a Polgármester lényeges nyilatkozatait kell rögzíteni. 

(5) A Polgármester a kérelmezőt a konzultáció időpontjáról postai úton, vagy e-mailben értesíti. 

 

VI. Fejezet 

A településképi véleményezési eljárás 

 

24. A településképi véleményezési eljárás alkalmazási köre 

 

34. § (1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben: 

a) új építmény építési engedélyezési eljárását megelőzően, 

b) meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló 

építési, fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, amelynél a településrendezési 

és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti területi építészeti-

műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre, és amennyiben összevont telepítési eljárást, 

ezen belül telepítési hatásvizsgálati szakaszt nem kezdeményezett az építtető. 

(2) Településképi véleményezési eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

(továbbiakban: Korm. rendelet) 26.§ szerint folytatható le.  

 

35. § A polgármester véleménye a 34. §-ban meghatározott esetekben az önkormányzat által 

megbízott főépítész szakmai álláspontján alapul. 

 

25. A településképi véleményezés szempontjai 

 

36. § (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció 

értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az 
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épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő 

megoldási szempontokat kell érvényesíteni. 

(2) A településképi vélemény kialakításánál a Korm. rendeletben meghatározott szempontokat és e 

rendelet előírásait kell figyelembe venni. 

 

26. A településképi véleményezési eljárás szabályai 

 

37. § A településképi véleményezési eljárás lefolytatási iránti kérelmet az e rendelet 2. mellékletében 

foglalt mintának megfelelően kell benyújtani. 

 

VII. Fejezet  

A településképi bejelentési eljárás 

 

27. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre 

 

38. § A Településképi bejelentési eljárást a polgármester folytatja le, az önkormányzati főépítész 

szakmai álláspontjára alapozva. 

 

39. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. 

mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető építési munkák közül: 

a) Reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban. 

b) Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, 

korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása esetén. 

c) Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és - 

tároló, sorompó, árnyékoló elhelyezése esetén, amennyiben közterületről látható. 

d) Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával 

együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t. 

(2) A község teljes közigazgatási területére vonatkozóan településképi bejelentési eljárást kell 

lefolytatni: 

a) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, 

valamint az önálló rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben az új 

rendeltetés szerinti területhasználata korábbi rendeltetéshez képest 

aa) jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, 

ab) többlet-parkolóhelyek kialakítását teszi szükségessé, 

ac) amennyiben a meglévő lakó rendeltetés megváltoztatása történik, illetve 

lakórendeltetésre történő változás kerül kialakításra, 

ad) érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy 

növényzetet, 

ae) érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, kerékpáros forgalmát. 

b) védett épület közterületre néző homlokzatán történő színezés, új tetőhéjalás, nyílászáró 

csere esetén. 

c) településképet meghatározó területen az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az 

építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített 

ca) kirakat kialakítása, 

cb) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva elhelyezése esetén. 

d) helyi védelem alatt álló értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése tekintetében. 
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28. A településképi bejelentési eljárás véleményezésének szempontjai 

 

40. § (1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció 

értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az 

épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb megjelenését segítő 

megoldási szempontokat kell érvényesíteni. 

(2) Az építmény, épületrész megjelenésével kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy: 

a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e az épített környezethez, 

b) a külső megjelenés megfelel-e az e rendelet előírásainak, 

c) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van az épület rendeltetésével 

és használatának sajátosságaival, 

d) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, 

burkolatát, műtárgyait, valamint növényzetét, 

e) a gépészeti berendezések és azok tartozékainak településképi megjelenése megfelelő. 

(3) A polgármester a tervezett építési tevékenységet a bejelentést követő 15 napon belül hatósági 

határozatban, a Korm. rendeletben megfogalmazott követelmények teljesülésétől függően a 

Korm. rendeletben foglaltak szerint tudomásul veszi vagy megtiltja. 

 

29. A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai 

 

41. § (1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett 

telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul. 

(2) A kérelmet Cered Község Polgármesteréhez a Korm. rendelet 26/B.§ (2) és (3) bekezdésekben 

meghatározott tartalommal, a 39. § szerinti építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal kell 

benyújtani, az e rendelet 3. mellékletét képező kérelem benyújtásával. 

(3) A Polgármester a településképi bejelentési eljárást a Korm. rendeletben meghatározottak szerint 

folytatja le. 

(4) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntését és a döntés ellenőrzését - 

amennyiben a településen önkormányzati főépítész van alkalmazásában - az önkormányzati 

főépítész készíti elő. 

(5) A bejelentés tudomásulvételéről szóló igazolás a kiadásától számított 1 évig érvényes. 

(6) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Cered Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni. 

 

VIII. Fejezet   

A településképi kötelezés, a településkép-védelmi bírság 

30. A településképi kötelezési eljárás 

 

42. § (1) A polgármester kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést (az építmény, 

építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására) bocsát ki  

a) a településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása, 

b) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő építési tevékenység megvalósítása, 

c) a polgármester településképi bejelentést elutasító döntése ellenére megvalósított, 

településképi bejelentéshez kötött építési tevékenység, 

d) a településképi követelmények megsértése 

esetén. 
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(2) A településképi kötelezési eljárásban – a kötelezés jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb 

30 napos határidő kitűzésével – fel kell hívni az ingatlan tulajdonosát a kötelezés tárgyát képező 

állapot megszüntetésére. 

 

31. A településkép-védelmi bírság 

 

43. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete, amennyiben a kötelezésben foglalt határidő 

eredménytelenül telt el, az ingatlantulajdonossal szemben 10.000 forinttól 1.000.000 forintig 

terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendeli el, 

melyet a kötelezési eljárást lefolytató polgármester szab ki. 

(2) A településkép-védelmi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni: 

a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, 

helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny 

mértékét, 

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, 

c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, 

d) a jogsértő állapot időtartamát, 

e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, 

f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint 

g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát. 

(3) A településkép-védelmi bírság megfizetésének módja közvetlenül az Önkormányzat erre a célra 

szolgáló bankszámlájára történő befizetéssel. 

(4) A bírság ismételten is kiszabható, a településképi követelmények teljesítéséig. 

 

IX. Fejezet 

Záró és átmeneti rendelkezések 

32. Hatályba léptető rendelkezések 

 

44. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásban kell alkalmazni. 

 

33. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

 

45. § Hatályát veszti Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési 

szabályzatról szóló 14/2001. (XI.30.) önkormányzati rendeletének alábbi rendelkezései: 6. § (8)-

(9) bekezdése; 13. § (7) bekezdése; 16/C. § (5) bekezdés b)-c) pontja; 30. § (4) bekezdés első 

tagmondata; 35. § (3) bekezdése; 40. § (2) bekezdés második mondata; 45. § (5) bekezdése; 49. 

§ (1) bekezdése. 

 

 

  Dániel László Szurok Sándorné  

  polgármester   címzetes főjegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 2. 

               Szurok Sándorné 

               címzetes főjegyző  
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1. melléklet a 7/2018. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelethez 

 

Településképi szempontból meghatározó területek 
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2. melléklet a  7/2018. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelethez    

  

Településképi véleményezés – KÉRELEM 

 

CERED KÖZSÉG POLGÁRMESTERE   

3123 CERED, Jókai út 3. 

 

K É R E L E M 

 

1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme: 

    (továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget) 

_______________________________________________________________________________ 

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:  

_______________________________________________________________________________ 

3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:  

_______________________________________________________________________________ 

4. Az ingatlan adatai: 

    A telek területe: _____________________ 

    A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása: ______________________________________ 

5. Az épület bruttó beépített alapterülete: 

 _________________________________ 

6. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):  

_________________________________________________________________________ 

7. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági 

döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte: 

____________________________________________         _______________________  

7. A kérelemhez csatolt mellékletek: 

Építészeti-műszaki tervdokumentáció ________ pld 

Építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd) ________ db 

Egyéb szakhatósági állásfoglalás ________ pld 

Egyéb okirat ___________________________________________________________________ 

Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti építményről 

településképi véleményt alkotni szíveskedjenek. 

 

Kelt: _________________-, ______- év ______________hó ______nap 

 

 

         _____________________________ 

             aláírás (kérelmező) 
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3. melléklet a  7/2018. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelethez    

 

Településképi bejelentési tervdokumentáció – Bejelentés 

 

CERED KÖZSÉG POLGÁRMESTERE   

3123 CERED, Jókai út 3. 

 

K É R E L E M 

 

1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme: 

    (továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget) 

________________________________________________________________________________ 

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:  

________________________________________________________________________________ 

3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:  

________________________________________________________________________________ 

4. Az ingatlan adatai: 

    A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása: _______________________________________ 

5. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):  

________________________________________________________________________________ 

6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági 

döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte: 

____________________________________________         _______________________   

7. A kérelemhez csatolt mellékletek: 

Építészeti-műszaki tervdokumentáció ________ pld 

Építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd) ________ db 

Egyéb szakhatósági állásfoglalás _________ pld 

Egyéb okirat ____________________________________________________________________ 

Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység 

településképi bejelentését tudomásul venni szíveskedjenek. 

 

Kelt: _________________-, ______- év ______________hó ______nap 

 

         ______________________________ 

             aláírás (kérelmező) 
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1. függelék a 7/2018. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelethez 

 

Településképi szempontból kiemelt területek 

1. Táj- és természetvédelem alatt álló területek 
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1.1 Egyedi tájértékek 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság felmérése 

 

Sorsz. Név Pontos helyszín Főbb jellemzők 
Kor, keletkezés 
időpontja 

1 Határ feszület 
Rónabánya és Cered között a 
Szlovák határ mellett. 

Műkő talapzaton, műkő feszület, fém corpus-szal, a 
talapzaton felirattal. 

1948 

2 
Millennium 
feszület 

A temetődomb tetején. 
Műkő talapzaton, műkő feszület, faragott kő corpus-szal, 
a talapzaton feliratokkal és a kőfaragó nevével. 

2001 

3 
Temetői vas 
feszület 

A temetőben a sírok között. 
Beton talapzaton, rozsdás vas feszület, bádog corpus-
szal, a feszület talpánál Mária képpel. 

1940-es évek 

4 Lélekharang A temetőben a sírok között. 
Rozsdás vas harangláb bádogtetővel ellátva, a tető alatt 
rozsdás harang. 

1940-es évek 

5 
Tremkó Máthé 
síremléke 

A régi temetőben. 
Faragott kő talapzat, róla hiányzó feszület. A talapzat 
előtt dr. Tremkó Máthé plébános sírfelirata. 

1878 

6 
Árvák oltalmazója 
szobor 

Szabadság tér 

Faragott kő szobor, mely a két világháborúban meghalt 
katonák árváinak az oltalmazóját ábrázolja Krisztus 
személyében. Az emlékszobor talapzatán az elhunyt helyi 
katonák nevei. 

2000-es évek 

7 
Radvánszky-
Humayer kúria 

Jókai út 3. 

Az egykori Radvánszky-Humayer kúria, amely ma faluház, 
1891. előtt épült, majd 1986-87-ben Gergely Zsolt és 
Sattler Anna tervei alapján átalakították át, mely ma a 
község kulturális központja. Az épület tömege és 
tetőzetet összetett. Az átépítés az eredeti stílusjegyeket 
nagy részt elfedi. A nyílászárókkat, a külső vakolatot és 
díszítőelemeket modernizálták, valószínűleg a belső 
terket is átalakították. A tető cseréppel fedett. A két 
főbejárat felett két tartóoszlopos, háromszög oromzatú 
esővédő. 

1891 előtt 
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8 
Radvánszky-
Humayer 
kúriakert 

Jókai út 3. 

A park kiterjedése kb. 1000 m2. Gondozott, rendezett, 
gesztenye és platánfái az épülettel egyidősek lehetnek. 
Teljesen új rönkpadokkal bútorozott. Idősebb fái között 
található még hárs, juhar és kőris. 

1890 körül 

9 Harangláb A templom mellett. 

Műemléki védelem alatt álló 13 méter magas, 
fazsindelyes tetőzetű népi fa harangláb a 18. századból. 
Legrégibb harangját Jüstel József egri mester készítette 
1789-ben. 

Harangláb 
feltehetően 1774-
ben, legrégibb 
harangja 1789-ben. 

10 
Templomkerti 
feszület 

A templomkertben a harangláb 
mellett. 

Műkő talapzaton álló szürkére festett fém kereszt, 
szürkére festett corpus-szal és Mária alakkal. 

1897 

11 
Római katolikus 
templom 

Jókai u. 1. 

Műemléki védelem alatt álló egyhajós, torony nélküli 
templom.  Ablakai kőkeretesek, részben zárókővel, és 
vállakkal, a hajófalban félköríves, a szentélynél 
szegmentíves záródással. Hajója három-, szentélye 
kétboltszakaszos. Főoltára barokk, szószéke, keresztelő 
kútja egyszerű, a XVIII. század végéből való. 

1755-62 között épült. 
Szószéke, keresztelő 
kútja XVIII. század 
vége. 

12 Parókia Jókai u. 1. L alakú zárt tornácos épület, vízvetős tetővel. 1920-1930 között 

13 
Arany János utcai 
feszület 

Arany János u. 7. előkertjében. 
Fehérre meszelt faragott kő feszület, faragott kő corpus-
szal, kő talapzaton, melyen felirat található. 

1938 

14 
Horgásztó-
rendszer 

Cered és Szilaspogony között a 
Pipó-patak völgyében. 

7,4 hektár összterületű tórendszer. Három gát 
létesítésével négy különböző nagyságú tavat alakítottak 
ki, amelyek vízmélysége 1,5-2 m közötti, közel 900 m 
hosszú a horgásztó-rendszer. 

1960-as évek 

15 28 ember feszület 
Petőfi Sándor utca 40. 
kertjében. 

Beton talapzaton, műkő feszület, fém corpus-szal, a 
feszület talpánál felújított tábla. 

1910 

16 Fahíd 
A Kossuth L. u. és a Vörösmarty 
M. u. között a Tarna felett. 

7 pilléren álló völgyhíd fából. 1960-as évek 

17 Iskolakapu Az iskola bejáratánál. Faragott kapu zsindelytetővel. 2000-es évek 

18 
Kossuth Lajos 
utcai feszület 

A Kossuth L. u. 61. és 63. 
között. 

Kő talapzaton álló szürkére festett fém kereszt, szürkére 
festett corpus-szal és angyallal. 

1900-as évek 
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2. Örökségvédelemmel érintett területek 

 

Cered község területén található műemlékek és nyilvántartott műemléki értékek: 

törzs-
szám 

azonosító 
védelem 
státusza 

védelem 
fajtája 

település cím név 

5821 6551 
Műemléki 
védelem 

Műemlék Cered Jókai út 1. Harangláb 

5820 6550 
Nyilvántartott 
műemléki érték 

általános 
műemléki 
védelem 

Cered Jókai út 1. 
Római katolikus 
templom 
(Mindenszentek) 

 
 

Cered község területén található régészeti lelőhelyek: 

azonosító település régészeti védelem név 

34761 Cered régészeti lelőhely Gyepüs-völgy 

49575 Cered régészeti lelőhely Rk. templom 
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2. függelék a 7/2018. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelethez 

 

Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 
 

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. 
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3. függelék a 7/2018. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelethez 

 

Kerülendő inváziós növényfajok 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 
 
 

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 

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 
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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 

 
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.). 
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4. függelék a 7/2018. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelethez 

 

A Fényszennyezés elkerülését szolgáló szabályozás javaslata a LONNE ajánlásokat alapul véve 

 

- El „kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb 

hullámhosszúságú fényt tartalmaz: Ennek megfelelően 3000K alatti érték javasolt a kültéri 

világítás színhőmérsékletére. 

- A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van: 

Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk közvetlenül. A megfelelően 

irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy 

éppen az égbolt irányába. A fényeknek - még a díszvilágítás esetén is - lefelé kell irányulniuk. 

Így például a talajszintbe épített fényvetőket, melyek felfelé sugároznak, el kell kerülni. 

- Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet alacsony 

intenzitással világítsuk meg: Vidéki utakon a 0,3 cd/m² fénysűrűség elegendő, amely kb. 4 lux 

megvilágítással elérhető. Ez az EU útvilágítási szabványoknak (EN13201) megfelelő 

legalacsonyabb útosztály. Az EU szabványok gyakran sokszor erősebb megvilágítást 

ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult. 

- Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra, vagy éjfél után jóval 

kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően az közvilágítás fénye csökkenthető. A 

megvilágítási szintek akár 50-80%-os csökkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást 

teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra közvetlen szükség.  
 


