Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2017. (….) önkormányzati rendelet-tervezete
Dömsöd Nagyközség településképének védelméről
és minőségi alakításáról

Dömsöd Nagyközség 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 meghatározott feladatkörében eljárva, 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.§-ban meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja Dömsöd Nagyközség építészeti, településképi és természeti értékeinek védelme és
igényes alakítása a helyi építészeti örökség védelmének meghatározásával és szabályozásával, a
településképi szempontból meghatározó területek lehatárolásával, a településképi követelmények, az
önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök, valamint önkormányzati támogatási és ösztönző
rendszer meghatározásával.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya Dömsöd Nagyközség teljes közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet II. fejezetének hatálya kiterjed Dömsöd közigazgatási területén védetté nyilvánított,
illetve védetté nyilvánítani tervezett egyedi és területi értékekre.

3. A rendelet alkalmazása
3. §
E rendelet Dömsöd Település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló többször
módosított 20/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelettel együtt alkalmazandó.

II. FEJEZET
HELYI ÉRTÉKVÉDELEM
4. Helyi építészeti örökség védelmének általános szabályai
4. §
(1) A helyi értékvédelem feladatai:
a) a különleges oltalmat igénylő, a településszerkezeti, településképi, táji, településtörténeti,
régészeti szempontból védelemre érdemes település részek, épületek, épületrészek, építmények,
épületegyüttesek, utcaképek, látványok, szobrok, emlékművek felkutatása,
b) a védett értékek számbavétele, védetté nyilvánítása, nyilvántartása, dokumentálása,
c) a védett értékek megőrzése, fenntartása, károsodásának megelőzése, megújítása,
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(2)
(3)
(4)

(5)

(1)
(2)
a)

b)

(1)
(2)
(3)
(4)

d) a lakossággal történő megismertetése.
Az (1) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése érdekében az Önkormányzat helyi
védettség alá helyezi a megóvásra javasolt értékeket.
Műemléki védettségű építmény nem vonható helyi védelem alá.
A helyi védettségű egyedi értékek korszerűsíthetők, bővíthetők, átépíthetők, rendeltetésük
megváltozhat, felújíthatók, azonban a felsorolt tevékenységek során a helyi védettségre okot adó
értéke nem csökkenhet.
Új helyi védelem alá helyezést követően jelen rendelet 1. számú melléklete módosul.
5. Helyi védelem alá helyezés és védelem megszüntetésének szabályai
5. §
A helyi védelem alá helyezést, annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy írásban
kezdeményezheti a képviselő-testület felé.
A helyi védelem alá helyezés kezdeményezéséhez a következő dokumentumok szükséges
mellékelni:
helyi egyedi védelem esetén
aa) megnevezése,
ab) pontos helye (cím, helyrajzi szám),
ac) a védendő érték rövid ismertetése és fotódokumentáció
ad) a helyi védelemre vonatkozó javaslat indoklása, helyi védelem megszüntetése esetén a
megszüntetés indoklása.
helyi területi védelem esetén
ba) a terület térképi ábrázolása,
bb) pontos helye (cím, helyrajzi szám(ok)), vagy szöveges lehatárolása,
bc) a helyi területi védelemre vonatkozó terület leírása és fotódokumentáció,
bd) a javaslat indoklása, helyi védelem megszüntetése esetén a megszüntetés indoklása.
7. §
A helyi védetté nyilvánítással kapcsolatos döntés előkészítését a főépítész végzi. Az előkészítésbe
szükség szerint szakértő is bevonható.
A védetté nyilvánításhoz, vagy a védettség megszüntetéséhez értékvizsgálatot kell készíteni.
Az értékvizsgálat készítésébe bevont szakértők díjazásának költségviselőjéről a képviselő-testület
dönt.
A védetté nyilvánítás előkészítése során az érintett tulajdonosokat, használókat – a tulajdonoson
keresztül - a kezdeményezésről értesíteni kell. Az érintettek a védetté nyilvánítással kapcsolatosan
írásbeli észrevételt tehetnek az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül.

8. §
(1) A helyi védelemre tett javaslatot rendelettervezet formájában – a döntést megelőzően – a település
honlapján 30 napon át közzé kell tenni.
(2) A helyi védetté nyilvánításról, vagy a védettség megszüntetéséről szóló rendeletmódosításról
értesíteni kell:
a) helyi védelem kezdeményezőjét,
b) a helyi védelem alá helyezett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét,
c) az illetékes építésügyi hatóságot,
d) területi védelem esetén az érdekelt közmű szolgáltatókat.
9. §
(1) A rendelet hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül a jegyző kezdeményezi az illetékes
ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi jellegként való feljegyzését.
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(2) Ha a helyi védelem alatt álló elem országos műemléki védelem alá kerül, a helyi védettséget meg
kell szüntetni. Ebben az esetben nem kell értékvizsgálatot készíteni.
10. §
(3) Helyi védelem megszüntethető ha:
a) a helyi védettségű egyedi érték megsemmisül,
b) a helyi védettségű egyedi érték vagy helyi védettség alatt álló terület a védelem alapjául szolgáló
értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette.
(4) Védett érték bontása csak a védettség megszüntetését követően végezhető.
11. §
(1) A helyi védett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás hozzáférhetősége a település
honlapján (www.domsod.hu) biztosított.
(2) A nyilvántartás tartalmazza:
a) védett érték megnevezését, védelmi nyilvántartási számát, azonosító adatait,
b) a védelem típusát,
c) a védett érték helyének meghatározását (cím, helyrajzi szám), területi védelem esetén a védett
terület lehatárolását,
d) a védelem rövid indoklását,
e) egy fotót a védett értékről.
6. A helyi területi védelem meghatározása
12. §
(1) Helyi területi védelem alá helyezett ingatlanok:
a) Petőfi Múzeum telke -760 és 757 hrsz -, és a szomszédos lakóház telke – 756 hrsz.
b) Petőfi tér és környezete: református templom telke, polgármesteri hivatal és az általuk határolt
zöldterületek[b1]. – 627, 630, 631, 632, 683 helyrajzi számú ingatlanok.
c) Piac tér és környezete[b2] – 732/1-16 helyrajzi számú ingatlanok.
(2) A helyi védettségű területi értékek térképi ábrázolását az 1. melléklet tartalmazza.
7. A helyi egyedi védelem meghatározása
13. §
A helyi védettségű egyedi értékeket a 1. melléklet tartalmazza.
8. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek
14. §
(1) A helyi egyedi védelem alatt álló érték jókarbantartása, állapotának megóvása és megőrzése a
tulajdonos kötelezettsége.
(2) A helyi védelem alatt álló értéket a rajta és közvetlen környezetében végzett építési tevékenység,
területhasználat nem veszélyeztetheti. Ennek biztosítása tulajdonosi kötelezettség.
(3) A helyi védettségű egyedi értéket erre a célra készített táblával kell megjelölni. A tábla elhelyezését
tulajdonos köteles tűrni az épületen. A tábla a tulajdonossal egyeztetett helyen helyezendő el.

III. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
10. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása
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15. §
A településképi szempontból eltérő karakterű területek lehatárolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK
11.Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények
16. §
(1) Az építményeken környezetével nem harmonizáló homlokzati, tetőfedő anyagok és színek nem
alkalmazhatók.
(2) Hagyományostól eltérő színű tetőfedés (kék, zöld, lila) nem alkalmazható.
(3) Lakó, üdülő és településközponti építési övezetekben nem alkalmazható
a) hullám-, trapézlemez homlokzati burkolat,
b) csempeburkolat díszítő elemként sem.
(4) Belterületen nagytáblás fém, vagy műanyag trapéz-, hullám- és síklemez kerítésmező nem lehet.
12. Helyi építészeti örökség területi védelmére vonatkozó előírások
17. §
(1) Helyi területi védelem alatt álló közterületet, annak burkolatát, köztéri bútorzatát, növényzetét a
kialakult környezeti karakter megtartásával lehet megújítani.
(2) Új beépítés, meglévő átalakítása, bővítése, cégtábla, cégér, címtábla, hirdetés elhelyezése csak
kötelező szakmai konzultáció elfogadó minősítése alapján történhet.
(3) A helyi területi védelem alatt álló területen a telekstruktúra, utcakép, utcavonali beépítés, a beépítés
módja megtartandó a következők szerint:
a) kialakult tetőgerinc irány megtartásával,
b) 40-45 fok közötti tetőhajlásszög,
c) hagyományos tömegformálás,
d) hagyományos anyaghasználat: vakolt, festett homlokzat; natúr cserépfedés; természetes
anyagok használata, pasztell színek használata a homlokzaton,
e) hagyományos osztású fanyílászárók a közterületről látszó 10 méteren belül,
f) kémények falazott külső megjelenésűek,
g) kerítések legalább 30 %-ban áttört kialakításúak, anyaguk: tégla, vagy vakolt felületű egyéb
szerkezet; kerítésmező fa léc, egyszerű deszka, kovácsoltvas, egyszerű kivitelű fém pálca; a
kerítés és a lábazat magassága igazodjon a szomszédos kerítésekhez. Maximális magassága 50
cm lehet.
(4) Utcafrontról vagy előkertből nyíló garázsbejárat, garázskapu elhelyezése nem megengedett.
(5) A (4) pontban leírtaktól eltérni csak szakmai konzultáción egyeztetett tervek alapján lehet.
13. Egyedi helyi védettség alatt álló értékekre vonatkozó előírások
18. §
(1) A védett épületeket kötelező eredeti építészeti tömegükben – beépítési mód, tömegarányok,
tetőforma, tetőhajlásszög, jellegzetes homlokzati elemek, nyílászárók aránya és osztásrendje –
megőrizni.
(2) A tetőhéjalást eredeti színéhez és formájához hasonló új építőanyaggal lehet felváltani.
(3) Korábbi időszakban – nem az eredeti formáját, anyaghasználatát, színét követő – történt felújítást
követő felújítás csak az eredeti állapothoz közelítő módon lehetséges. Amennyiben az eredeti
állapot nem rekonstruálható, azt kötelező szakmai konzultáción írásban rögzíteni szükséges.
(4) Klíma, gépészeti berendezés csak takartan helyezhető el, utcáról nem látható homlokzaton.
(5) Kémények csak falazott megjelenésűek lehetnek.
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(6) Utcáról látható tetőfelületen napelem, napkollektor nem helyezhető el. A védett épület telkén hátsó
kertben elhelyezkedő épületen helyezhető el napkollektor, napelem.
(7) Védett épületet bővíteni csak úgy lehet, hogy az épület jellege, homlokzati kialakítása, utcaképi
megjelenése ne változzon. A bővítés anyaghasználata, színei a meglévővel összhangban legyenek.
(8) Védett épületet utólagosan hőszigetelni csak az épület arányainak, homlokzati részleteinek
megtartásával lehet.
(9) A kerítések legalább 30 %-ban áttört kialakításúak legyenek. Anyaguk: tégla, vagy vakolt felületű
egyéb szerkezet; kerítésmező fa léc, egyszerű deszka, kovácsoltvas, egyszerű kivitelű fém pálca. A
kerítés és a lábazat magassága igazodjon a szomszédos kerítésekhez.

14. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi
építészeti követelmények
19. §
A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását jelen rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
Ófalu
20. §
(1) Az Ófalu területén az utcaszerkezet, telkek kialakult utcai szélessége megtartandó.
(2) Új épület a településrész, adott utcaszakasz karakterébe illően építhető. Az illeszkedésnél a
környezet
a) beépítés módját,
b) a tetőformát,
c) tetőhajlásszöget,
d) utcai homlokzat nyílászáró osztásrendjét és arányát,
e) utcai párkánymagasságot figyelembe véve kell az épületet megépíteni.
(3) A tetőhajlásszög 35-45 fok között lehet.
(4) A tetőforma utcával párhuzamos, vagy merőleges nyeregtető a környezetében kialakult beépítés
szerint.
(5) Homlokzat színezése csak pasztellszínű lehet.
(6) Garázsbejárat nem alakítható ki közvetlen utcafronti homlokzaton.
(7) Előkertben, oldalkert előkerti részében kerti építmény, kereskedelmi célú önálló épület nem
létesíthető.
(8) Tömör kerítés nem építhető. A kerítés kialakításában, anyaghasználatában illeszkedjen a
főépülethez.
(9) Melléképületek, gépkocsi tároló egy tömegben építhető a főépülettel.
(10) A tetőhéjalás hullámpala, bitumenzsindely, bitumenes hullámlemez, fém trapéz és hullámlemez
nem lehet.
(11) A tetőfelület anyaga és színe csak egységes lehet.
(12) Utcai homlokzat ereszmagassága nem lehet több 4 méternél.
Lakóterületek
Folyamatosan átépülő falusias településrész –ritkásan beépült falusias településrész –
egyszerre beépült lakó utcák - Tókert
21. §
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(1) Az egységes utcakép kialakítása érdekében új épület, bővítés és bármilyen építési tevékenység úgy
valósítható meg, hogy az karakterében, tömegalakításában illeszkedjen a kialakult beépítési
módhoz.
(2) Az épületeket oldalhatáron kell elhelyezni. Szabadon álló beépítés csak szakmai konzultáción
egyeztetettek szerint megengedhető.
(3) Az épületek előkert elhagyásával kell elhelyezni. Kialakult beépítésű területen az előkert mérete a
két-két szomszédos beépült ingatlan előkerti sávjában jelölendő ki.
(4) A homlokzat színezésénél az élénk, rikító, és sötét színek kerülendők.
(5) Utcai kerítés minimum 50 %-ban áttört lehet. Anyagában, kialakításában illeszkedjen a
főépülethez.
(6) A magastető formájában illeszkedjen környezetéhez. Kialakult beépítésű területrészeken 30-45 fok
között lehet a tetőhajlásszög.
(7) Saroktelek közterületi kerítése csak áttört módon, a kereszteződés beláthatóságát lehetővé tevő
módon készülhet.
(8) A telekhatár és az úttest közötti közterületi zöldfelületet keresztező útcsatlakozás szélességében
létesíthető csak burkolt felület.
(9) A közterületi fasorok utcánként, utca szakaszonként egységesen telepítendők.
22. §
(1) Az 51. sz. út melletti belterületi telek – Kossuth L. utca mindkét oldala az Ófalut kivéve –
településképi területi és egyedi építészeti követelményeit e § határozza meg.
(2) Előkertben, oldalkert előkerti részében kerti építmény, kereskedelmi célú önálló épület nem
létesíthető.
(3) Új épület csak előkert meghagyásával épülhet. Előkert mélysége a két-két szomszédos ingatlan
előkerti sávjába kerülhet, 7 méternél nem lehet mélyebb. Utcafronton történő elhelyezés csak
előzetes szakmai konzultáción történt egyeztetés alapján megengedett.
(4) Az előkertet növényzettel kell betelepíteni. Tájjellegű fafajták és lágyszárú növények ültetésére
kell törekedni.
(5) Tetőhéjalás hullámpala, bitumenzsindely, bitumenes hullámlemez, fém trapéz és hullámlemez nem
lehet.
(6) Közterületről látható tetőfelület csak magastetős lehet, 30-45 fokos hajlásszöggel.
(7) Az épületek utcai ereszmagassága 4,5 m-nél magasabb és 3,5 m-nél alacsonyabb nem lehet.
23. §
Újonnan beépülő lakóutcákban
b) az előkert 5-7 m között lehet,
c) a tető hajlásszöge 45 foknál több nem lehet,
d) lapostetős kialakítás megengedett,
e) a telek előtti közterületi járda, gépjármű-behajtó, vízelvezető árok, közterületi zöldsáv és fasor
utcaszinten egységes megjelenésű legyen.
Kertvárosias lakó-üdülő településrész – kistelkes, nyaralókkal beépült településrész –
kistelkes, nyaralókkal ritkásan beépült településrész
24. §
(1) Az épületeket oldalhatáron kell elhelyezni, kivéve ahol a telekszélesség és a kialakult beépítés ezt
nem teszi lehetővé. Ebben az esetben az épület építési helyét a helyi építési szabályzat és a kialakult
állapot figyelembevételével szakmai konzultáción szükséges rögzíteni.
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(2) Két utcára nyíló telkek (Továbbiakban: kétutcás telkek) esetében az épületek homlokzatát mindkét
közterület felé egyenrangú főhomlokzatként kell kialakítani.
(3) Kétutcás telkek esetében az előkert mélysége a két-két szomszédos ingatlan előkerti sávjába essen.
Irányadó előkertnek a jellemzően kisebb mélységű előkert számít.
(4) 12 m-nél keskenyebb telken épület gerincmagasság –telekszélesség aránya legalább 1:2 lehet.
(5) Tetőhajlásszög 45 foknál nagyobb nem lehet.
(6) Lapostető megengedett.
(7) A homlokzat, a kerítés anyaghasználatában illeszkedjen, harmonizáljon a táji környezettel.
(8) Tetőhéjalás hullámpala, bitumenzsindely, bitumenes hullámlemez, fém trapéz és hullámlemez nem
lehet.
(9) A homlokzat színezésénél az élénk, rikító, és sötét színek nem megengedettek.
(10) Tömör kerítés nem építhető.
(11) A Ráckevei Duna és a Dömsödi Holtág partja mellett fekvő lakó és üdülő területeken
a) az épületek tájba illesztését a vízfelület és kísérő növényzete figyelembevételével kell
megvalósítani,
b) a tetőhéjalás hullámpala, bitumenzsindely, bitumenes hullámlemez, fém trapéz és
hullámlemez nem lehet.
Gazdasági telephelyek
25. §
(1) Kereskedelmi-szolgáltató és ipari építési övezetekben lapostetős kialakítás is megengedett.
(2) Amennyiben a gazdasági terület építési telke településközponti vegyes, lakó vagy üdülő építési
övezettel határos, az ingatlanon belül – a csatlakozó telekhatárok mentén – összefüggő, többszintes
növényállományú védő zöldsávot kell telepíteni minimum 10 m-es szélességgel.
(3) Mezőgazdasági övezetben, birtokközponton az épületek nyeregtetővel alakítandók ki. A tető
hajlásszöge 25-45 fok lehet. Az épületeket tájba illően kell elhelyezni. A gazdasági épületek telkét
csak áttört kerítéssel lehet körbe keríteni.
15. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése
26. §
(1) Belterületen új beépítésre szánt területen az új vezetékes energiaellátási és elektromos hírközlési
hálózatokat földalatti elhelyezéssel kell kiépíteni.
(2) Belterület beépített területén, külterület beépítésre szánt területén, - ahol a meglévő gyenge és
erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek – új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglévő
oszlopsorra, vagy közös tartóoszlopra kell elhelyezni. Amennyiben a meglévő oszlopsoron nem
helyezhető el az új hálózat, csak föld alatti telepítés megengedett.
(3) Beépítésre nem szánt területen új elektronikus hírközlési hálózat csak meglévő szabadvezeték
oszlopsorára építhető meg, ebben az esetben a közvilágítási lámpák is a meglévő oszlopsorra
helyezendők el.
(4) Beépített területen meglévő föld feletti hálózat rekonstrukciója – az érintett terület ingatlan
tulajdonosainak átkötési igényének figyelembevételével, - föld alatti elhelyezéssel is kivitelezhető
az Ófalu területén.
(5) Teljes település ellátását biztosító energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények,
műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek:
a) gazdasági,
b) általános mezőgazdasági,
c) különleges közmű telephely.
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(6) Teljes település ellátását biztosító energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények,
műtárgyak elhelyezésére elsősorban nem alkalmas területek:
a) Ófalu,
b) Felső-sziget,
c) Felső-Dunapart,
d) Napospart,
e) Neptun.
27. §

(1) Új antenna csak a településképi szempontok érvényesítésével, a környezethez illeszkedően
helyezhető el. A telepítés helyét szakmai konzultáción egyeztetni kell.
(2) Belterületen antenna csak meglévő építményre telepíthető lakó, településközponti vegyes
területeken lakóépülettől 100 méter távolságra.
(3) Antenna templomtoronyra nem telepíthető.
(4) Helyi védett épületen, helyi védettségű területen antenna nem telepíthető.

16. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények
28. §
(1) Dömsöd teljes közigazgatási területén az országos jogszabályok és e rendeletben meghatározottak
szerint helyezhető el reklámhordozó, reklám, hirdető berendezés.
(2) Reklámot közétenni, reklámhordozót, reklámhordozót tartó berendezést elhelyezni közterületen,
köztulajdonban álló ingatlanon csak vegyes településközponti övezetben kizárólag utcabútoron
lehetséges.
(3) Információs és egyéb tájékoztatási célú – nem önkormányzati tulajdonú – táblán reklámot
elhelyezni a tábla felületének 2/3-án lehet.
(4) Az önkormányzat által szervezett, vagy támogatott rendezvényről tájékoztató ideiglenes reklám
elhelyezése transzparensen lehetséges.
(5) Hirdető oszlop kivételével ragasztás útján reklám, illetve reklámhordozó nem rögzíthető.
17. Közterületi információs hirdető berendezések, tájékoztatási táblák létesítésének
szabályai
29. §
(1) Közterületen információs berendezést a jogszabályi tilalmakra is figyelemmel úgy kell elhelyezni,
hogy az ne akadályozza a közterület és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.
(2) Legfeljebb 11 m2 felületű közterületi információs berendezés az 51. számú út külterületi szakaszán
helyezhető el.
(3) Apróhirdetések, hirdetmények közzétételére alkalmas, legfeljebb 1,5 m 2 felületű információs és
egyéb tájékoztató célú tábla a
a) Kossuth L. utca belterületi szakaszán,
b) a Petőfi téren,
c) az OMK előtti téren,
d) a Széchenyi i. Általános Iskola és a Sportcsarnok által határolt közterületen,
e) a Dabi templom előtti téren,
f) az óvodák előtti közterületen,
g) a Bajcsy-Zs. u. – Bocskai u. – Tóth J. utcák kereszteződésében helyezhető el.
(4) A (3) pont szerinti hirdető berendezés a településen csak egységes kivitelben készülhet, az
önkormányzat által jóváhagyott terv alapján.
8

18. Cégérek, cégtáblák, cégfeliratok elhelyezése
30. §
(1) A cégérek,cégtáblák, cégfeliratok
a) csak homlokzati felületen, vagy arra merőlegesen helyezhetők el,
b) kerítésen csak szakmai konzultáció hozzájáruló véleménye alapján helyezhetők el,
c) lombhullató és örökzöld fán nem helyezhető el,
d) kialakítása, részletképzése, színezése az épület homlokzatával összhangban legyen; igazodjon
a nyílászárók és egyéb homlokzati elemek osztásrendjéhez;
e) felülete nem lehet nagyobb, mint 1 m2,
f) összes felülete nem haladhatja meg a homlokzat 5 %-át.
(2) Az épületek utcai homlokzatán vállalkozásonként egy darab cégér, cégtábla, cégfelirat, címtábla
helyezhető el.
(3) Egy homlokzaton több cégér, cégtábla, cégfelirat, címtábla színben, anyaghasználatban,
elhelyezésben csak egymáshoz illeszkedően helyezhető el.

V. FEJEZET
KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ
19. Rendelkezés a szakmai konzultációról
31. §
(1) Az építtető, a tervezéssel megbízott tervező szakmai konzultációt kezdeményezhet a helyi
településrendezési előírások értelmezésével kapcsolatosan, a készülő építészeti-műszaki
tervdokumentációk munkaközi egyeztetése céljából. A szakmai konzultációt a főépítész biztosítja.
(2) Kötelező a főépítészi szakmai konzultáció
a) helyi védettség alatt álló területen, építményen tervezett építési tevékenység esetében,
b) nem építési engedélyköteles lakóépület építése és bővítése esetében az egyszerű bejelentést
megelőzően, valamint az épület külső megjelenésében, elhelyezkedésében módosítást
tartalmazó tervmódosítás esetében,
c) jelen rendeletben főépítészi szakmai konzultációra hivatkozott esetekben.
32. §

(1) A szakmai konzultációt írásban kell kérelmezni erre a célra rendszeresített- 3. sz. melléklet
- űrlapon. A kérelem melléklete a szakmai konzultáció lefolytatásához elegendő tartalmú
tervdokumentáció, mely a településképi követelményeknek való megfelelést mutatja be. A
dokumentáció benyújtható elektronikus adathordozón is.
(2) A kérelmező lehet az építtető, vagy a tervező.
(3) Kérelmező kérheti a szakmai konzultáció írásbeli lefolytatását. A főépítész írásbeli
szakmai konzultációra irányuló kérelem esetén is dönthet személyes konzultáció
megtartásának szükségességéről.
(4) Írásban lefolytatott konzultáció esetében a főépítész javaslatait, nyilatkozatait a kérelem
beérkezésétől számított 8 napon belül megküldi kérelmező részére a benyújtott
tervdokumentáció dátummal és aláírással ellátott példányával együtt.
(5) Személyes szakmai konzultáció esetén a főépítész emlékeztetőt készít, melyet a
konzultáció időpontját követő 8 napon belül megküldi a benyújtott tervdokumentáció
dátummal és aláírással ellátott példányával együtt.
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(6) A főépítész kérheti, hogy a személyes konzultáción az építtető és a tervező egyaránt vegyen
részt.
(7) A szakmai konzultáció díjmentes.
VI. FEJEZET
TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS
20. A véleményezési eljárással érintett építési tevékenységek köre
33. §
A polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le a jogszabályban építésügyi hatósági
engedélyhez kötött építmény településképet érintő építésére, bővítésére, átalakítására vonatkozó építési,
összevont, vagy fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően.
21. A településképi véleményezési eljárás szabályai
34. §
(1) A polgármester településképi véleményét a főépítész szakmai álláspontjára alapozva adja meg.
(2) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell
a) a településképi követelményeknek való megfelelést,
b) a környezetbe illeszkedés és a beépítés módjának való megfelelést,
c) a szomszédos ingatlanok benapozásának korlátozását,
d) a helyi építészeti értékekre gyakorolt hatását,
e) a közterület használhatóságának megőrzését a gépjármű terhelés okán,
f) az ingatlan előtti közterület átalakítását (közterületi járda, vízelvezető árok,áteresz, zöldsáv)
g) a közterülethez kapcsolódó burkolatok, növényzet, kerítés, közterületre nyíló előlépcső, rámpa,
egyéb műtárgyak kapcsolódását, illeszkedését a közterülethez,
h) a rendeltetéssel összefüggő cégér, cégtábla, üzletfelirat feltüntetésre került-e a terveken.
(3) A településképi véleményezési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez benyújtott papír alapú
kérelemmel indul. A kérelem benyújtását megelőzően a véleményezendő dokumentációt az
ÉTDR rendszerbe fel kell tölteni a polgármesternek hozzáférést biztosítva.
(4) A kérelmet a „Településképi véleményezési kérelem” – 4. sz. melléklet - megnevezésű, az
önkormányzat honlapján, valamint a polgármesteri hivatalban papíralapon hozzáférhető
nyomtatványon kell benyújtani.
(5) A (3) pont szerinti véleményezendő dokumentáció a következőket kell tartalmazza:
a) műszaki leírás
b) helyszínrajz a tető felülnézettel, a szomszédos ingatlanok és a tervezett ingatlan építményeinek
ábrázolásával, a közterületi kapcsolatokkal, az ingatlan előtti közterületi módosult állapot,
terepviszonyok, építési hely ábrázolásával,
c) épület alaprajzai,
d) metszetek,
e) valamennyi homlokzat,
f) utcakép,
g) fotók a környezetről.
(6) A településképi véleményben a polgármester a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre
a) javasolja,
b) feltétellel javasolja, - a feltételeket a véleményben meg kell határozni.
c) nem javasolja.
(7) A (6) bekezdés c) pontja esetében az indokolásnak ki kell terjednie különösen:
a) a kérelem és melléklete a rendeletben meghatározottaknak miben nem felel meg,
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b) a tervezett építési tevékenység a településképi rendeletben foglalt településképi
követelményeknek miben nem felel meg.
(8) A polgármester a településképi véleményt a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül
megküldi az építtetőnek, a tervezőnek és a kérelmezőnek – ha a kérelmező nem a tervező vagy az
építtető -, valamint feltölti az ÉTDR-be.
(9) A településképi véleménynek minden esetben melléklete a főépítész szakmai álláspontja.
(10) A településképi véleményezési eljárás díjmentes.

VII. FEJEZET
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS
22. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások
köre
35. §
(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló
kormányrendeletben meghatározott építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek közül
a) helyi védett épület, valamint helyi területi védelem alatt lévő épület esetében
aa) épület felújítása, átalakítása, helyreállítása, korszerűsítése,
ab) épület homlokzatának megváltoztatása, ideértve cégér, üzletfelirat elhelyezése, homlokzat
utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, homlokzat színezése vagy
felületképzésének megváltoztatása,
ac) égéstermék-elvezető építése, átépítése,
ad) épület homlokzatához előtető illesztése, átalakítása,
ae) szellőző, klíma elhelyezése az épület homlokzatán,
b) Az Ófalu, az 51. sz. főút tengelyétől mért 100 méteren belüli kül- és belterületi területek, a
Ráckevei Duna és a Dömsödi holtág partja mellett fekvő ingatlanok – esetében
ba) az épület közterületről látható homlokzatának átalakítása, megváltoztatása, ideértve cégér,
üzletfelirat elhelyezése, homlokzati nyílászáró cseréje, homlokzat színezése vagy
felületképzésének megváltoztatása,
bb) közterület felőli kerítés építése, átépítése,
bc) mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
bd) szellőző, klíma elhelyezése az épület közterület felől látható homlokzatán,
c) A település területén
ca) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési
tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m 2 alapterületet,
cb) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint
bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m 3
térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot,
cc) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása,
korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása,
cd) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért
magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
ce) emlékfal építése, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 mt,
cf) park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott
szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb
építési tevékenység végzése,
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cg) megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében
teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig
fennállórendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, kiállítási vagy
elsősegélyt
nyújtó
építmény,levegővel
felfújt
vagy
feszített
fedések
(sátorszerkezetek),ideiglenes fedett lovarda, legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas
- az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény építése,
ch) a telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem
nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása,
ci) támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,
megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó
terepszinttől számított 1,5 m magasságot,
(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
a) meglévő építmények rendeltetésének módosítása,
b) minden reklám és reklámhordozó elhelyezése esetén.
23. A bejelentési eljárás részletes szabályai
36. §
(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott papíralapú
bejelentésre indul.
(2) A bejelentést a „Településképi bejelentés” – 5. sz. melléklet - megnevezésű, az önkormányzat
honlapján, valamint a polgármesteri hivatalban papíralapon hozzáférhető nyomtatványon kell
benyújtani.
(3) A bejelentéshez mellékelni kell 1 példány papíralapú, vagy digitális adathordozón elhelyezett
dokumentációt.
(4) A dokumentáció tartalma a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészetiműszaki terv és leírás, rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre
vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentáció.
37. §
(1) A polgármester a bejelentést a beérkezésétől számított 15 napon belül hatósági határozatban
a) tudomásul veszi a tervezett építési tevékenységet, reklámhordozó elhelyezését, vagy
rendeltetésváltozást– feltétel meghatározásával, vagy feltétel nélkül,
b) megtiltja a tervezett építési tevékenység, reklámhordozó elhelyezés, vagy rendeltetésváltozás
megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett – felhívja a bejelentő figyelmét a
tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire.
(2) A bejelentés során vizsgálni kell
a) a bejelentés és a mellékelt műszaki dokumentáció megfelel a rendeletben meghatározott
követelményeknek,
b) a tervezett építési tevékenység, reklámhordozó elhelyezés, vagy rendeltetésváltozás illeszkedik
a településképbe és megfelel a településképi követelményeknek.
(3) A polgármester településképi bejelentéssel kapcsolatos döntését a főépítész készíti elő.
(4) A polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett tevékenység
folytatását.
(5) A településképi bejelentés díjmentes.
38. §
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(1) A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások építési
tevékenysége, tevékenysége akkor kezdhető meg, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges
és a polgármester a bejelentést tudomásul veszi,
(2) Ha a polgármester a bejelentés kapcsán határozatában feltételt írt elő, a bejelentési eljárással érintett
építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások építési tevékenysége, tevékenysége akkor
kezdhető meg, ha a feltétel teljesülését a főépítész írásban igazolja,
(3) Ha a polgármester a bejelentést követő 15 napon belül nem bírálja el a bejelentést az (1) bekezdés
szerinti építési tevékenység megkezdhető.

VIII. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG
24. A településképi kötelezési eljárás
39. §
(1) A polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le
a) a településképi szempontok érvényesítése érdekében, amennyiben az ingatlan tulajdonosa az
építési tevékenységek esetében e rendeletben foglalt településképi követelményeket
megsértette,
b) az ingatlan tulajdonosa e rendeletben foglalt bejelentési eljárás hatálya alá tartozó tevékenység
esetén a bejelentési eljárás lefolytatását elmulasztotta,
c) ha a bejelentő a településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben foglaltakat megszegte.
(2) A településképi kötelezési eljárás keretében a polgármester felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét
a jogszabálysértésre, valamint a jogszabálysértés megszüntetésére végzésben határidőt szab ki.
(3) A (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármester településképi
kötelezés formájában kötelezi az ingatlan tulajdonosát az érintett építményen a jogszabálysértés
megszüntetésére határidő ismételt kiszabása mellett.
(4) Ha a (3) bekezdésben megszabott határidő elteltét követően a településképi kötelezésben előírtak
megszegése továbbra is fennáll, a polgármester a (3) bekezdésben meghatározott kötelezés
mellett 10.000 forinttól 1.000.000 forintig terjedő bírságot szabhat ki az ingatlan tulajdonosával
szemben.
(5) A településképi bírság összegének megállapítása során a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás részletes szablyairól szóló 2004. évi CXL. törvényben a közigazgatási bírság
összegének megállapítása során alkalmazandó mérlegelési szempontokra kell figyelemmel lenni.

IX. FEJEZET
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER
25. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése
40. §
(1) Az önkormányzat támogatni kívánja a helyi egyedi védelem alatt álló értékek felújítását,
jókarbantartását.
(2) A helyi egyedi védelem alatt lévő építmények felújítására, állagmegóvására az önkormányzat éves
költségvetésében meghatározott keretösszeget biztosíthat, melyet pályázati úton igényelhet a helyi
egyedi védelem alatt lévő építmény tulajdonosa.
(3) A támogatási pályázatot a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület évente, legkésőbb március 30-ig írja ki.
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(4) A támogatás csak a felújítás és a jókarbantartás költségeire adható.
(5) A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a) kérelmet, az igényelt támogatási összeg megadásával,
b) a felújítandó ingatlan 90 napnál nem régebbi tulajdoni lapját,
c) ha nem a kérelmező a tulajdonos, akkor az ingatlan tulajdonosának az építéshez hozzájáruló
nyilatkozatát;
d) a megvalósítást szolgáló költségvetést,
e) felújítás esetén a felújítandó épület homlokzati rekonstrukciós tervét, melynek különösen
tartalmaznia kell:
ea) helyszínrajzot 1:500 léptékben,
eb) az épület homlokzati terveit (meglévő és tervezett állapot) 1:50 léptékben,
ec) részletterveket és fotókat a megértéshez szükséges számban és léptékben,
ed) műszaki leírást a tervezett munkáról.
e) a megpályázott munka elkészülésének tervezett határidejét,
f) a megpályázott pénzösszeg megjelölését, felhasználásának tervezett módját és határidejét,
g) előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a
pályázati feltételek szerint használja fel, továbbá, hogy az építkezést a megfelelő hatósági eljárások
keretein belül végzi.
(6) A pályázati kiírás a (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően további feltételeket is előírhat.
(7) A beérkezett pályázatokat a főépítész véleményezi.
(8) A támogatás megítéléséről a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
(9) A döntésnek tartalmaznia kell a támogatásban részesítettek megnevezését, a támogatás mértékét, a
védett érték és az azon végzett munkák megjelölését, a munkák igazolt költségét.
(10) A teljesítés meglétét a főépítész és polgármesteri hivatal műszaki ügyintézője igazolja.
41. §
(1) A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el.
(2) A támogatást elnyert pályázókkal a polgármester megállapodást köt.
(3) A megállapodásnak tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét,
feltételeit, az ellenőrzés szabályait, feltételeit.
(4) Amennyiben az alap nem kerül pályázati formában felhasználásra, úgy Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság és a Gazdasági és Műszaki Fejlesztési Bizottság
javaslatára a Képviselő-testület dönt annak felhasználásáról

X. FEJEZET
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
26. Hatálybalépés
42. §
(1) A rendelet 2017. december 1-én lép hatályba a 40-41. §§-ok (26. A településképi követelmények
alkalmazásának önkormányzati ösztönzése) kivételével.
(2) A 40.§ és 41. § 2018. január 1-én lép hatályba.
27. Hatályon kívül helyező rendelkezések
43. §
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Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésével Dömsöd Település Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási tervéről szóló többször módosított 20/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelet
településképi követelményeket meghatározó részei.

Bencze István
polgármester

dr. Bencze Zoltán
jegyző
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1. melléklet a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez
A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke

1.1. A helyi területi védelem alatt álló területek lehatárolásának térképi bemutatása
térkép!!!!!!

1.2. A helyi egyedi védelem alatt álló épületek, épületrészletek jegyzéke
Dabi Református Templom
Baptista Imaház
Petőfi ház
Gyógyszertár
Lakóház
Lakóház

Szabadság u. 139. (hrsz1012)
Szabadság u. 125. (hrsz 989)
Petőfi u. 15. (771/1)
Szabadság u. 44. (717)
Szabadság u. 87 (647)
Szabadság u. 35 (hrsz 27)

Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Tanya-lakóház
Lakóház
Gazdasági épület
Lakóház
Gazdasági épület
Lakóház

Balassi B. 12. (hrsz 2512)
Bocskai u. 14. (hrsz 771/2)
Kossuth L. u. 67. (hrsz 959)
Kossuth L. u. 87. (hrsz 690/2)
Széchenyi u. 7. (hrsz 1522)
Széchenyi u. 29/a (hrsz 1568/4)
Árpád u.7. (hrsz 1787)
Árpád u. 3. (hrsz 1786/3)
Irinyi u. 1. (hrsz 1993/1)
Láng-tanya (hrsz 077/8)
Szabadság u. 123. (hrsz 987)
Kossuth L. u. 113. (hrsz 1155)
Kossuth l. u. 121. (hrsz 1168)
Vasút u. (hrsz 1945/1)
Kossuth L. u. (1493)
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állapota olyan mértékben romlott, hogy
megtartása vizsgálandó
ÖHT-ben Somogyi B. u.

Lakóház

Szabadság u. 61 (hrsz 76)

Általános iskola
Községháza
Kereskedelmi épület
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Lakóház
Emlékmű, Földműves szobor
Emlékmű
I.
és
II.
világháborús emlékmű

Bocskai u. (hrsz 782)
Petőfi tér 6 (hrsz 630-631)
Bocskai u. (hrsz 767)
Petőfi u. 2. (hrsz 807)
Petőfi u. 4. (hrsz 808)
Petőfi u. 11. (hrsz 775)
Petőfi u. 13. (774)
Szabadság u. (hrsz 1013)
Petőfi tér (632)

jelentősen átalakított, nem javasolt
védelem alá helyezése

2. melléklet a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez
Karaktert adó, településképi szempontból meghatározó településrészek lehatárolása
1.1. Településképi szempontból eltérő karakterű területek:
(1) Ófalu: Védgát sor – Bodrog köz – Szabadság u. – Pósa L. u. – Kossuth L. u. Kurucz u. –
általános iskola telke – Széchenyi u - Zrínyi u. – Kossuth L.u. által határolt terület.
(2) Folyamatosan átépülő falusias településrész: A település belterületébe tartozó lakó építési
övezetbe sorolt területek közül azon területek, melyeket a következőkben felsorolt
lehatárolásokba nem kerültek megjelölésre.
(3) Ritkásan beépült településrész: Főként a település északkeleti részén, a külterületi határokhoz
közeli részben mezőgazdasági művelés alatt álló, de lakó építési övezetbe sorolt – korábban
zártkert, vagy nagy telkes ingatlanok – területek, a folyamatosan átépülő településrészekhez
csatlakozva.
(4) Egyszerre beépült lakóutcák: Beépítetlen területeken új lakótelkek kialakítását követően
egyszerre beépült utca szakaszok – Almáskert u., Hold utca egyes szakaszai, Nap utca,
Weselényi u., Pacsirta u. egy része, K. Nagy L. u., Öv u., Papp J. u..
(5) Kertvárosias lakó-üdülő településrész: A Felső-sziget üdülő és lakó épületekkel vegyesen
beépült területei, a Felső Dunapart a közigazgatási határig, Gesztenye sor – Tassi-csatorna –
Védgát sor által határolt terület.
(6) Kistelkes, nyaralókkal beépült településrész: Dabi-sziget Ráckevei Dunához közelebbi
nyaralókkal beépült területe, Napospart, Neptun.
(7) Kistelkes, nyaralókkal ritkásan beépült településrész: A Dabi-sziget beépítetlen, üdülő építési
övezetbe sorolt területei.
(8) Tókert: A Dömsödi-árapasztó csatorna – 51. sz. főút – Védgát sor – Dömsödi Holtág által
határolt terület.
(9) Gazdasági telephelyek: Ipari, szolgáltató, mezőgazdasági üzemi telephelyek. Főként a település
külterületén elszórtan elhelyezkedő területek: Nagy tanya, Petőfi tanya, Láng tanya, Biogáz
üzem, stb.
(10)
Zöldfelületek: Belterületi zöldfelületek: közparkok, közkertek, temetők, sportpálya,
vízpartot övező zöldfelületek. Táji és természetvédelmi területek: Ráckevei Duna-ág kiemelt
jelentőségű természet-megőrzési terület, Felső-kiskunsági szikes puszták és turjánvidék nevű
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különleges madárvédelmi terület, országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó, pufferterülete
és magterülete. Kiemelt tájképvédelmi területek, ex lege védett szikes tó,
(11) Vízfelületek: Ráckevei Duna, Dömsödi Holtág, Dömsödi-árapasztó csatorna, Tassi csatorna,
halastavak.

(11)
1.2.Településképi szempontból eltérő karakterű területek térképi ábrázolása
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