
 
Fülöpszállás Arculati Kézikönyvének (TAK) és településképi rendeletének (TKR) 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. § a)-c) pontja szerinti 

véleményezése során 

BEÉRKEZETT JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 
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1. Államigazgatási szervek 

Magyar Építész 
Kamara 

10.26./11.22. 11.15. 11.30 TAK 

1. Pozitív példaként kezelhető 
archív helytörténeti anyagot 
nem tartalmaz. 
2. Archív térképeket 
hiányolnak – a XIX. század végi 
katonai felmérések anyagának 
bemutatásával pótolható. 
3. A „puszták”, azaz jellegzetes 
tanyaközpontok bemutatása 
hiányzik. 
4. A település jelentős része a 
Kiskunsági Nemzeti Park 
területén található, így a 
puszták további önálló 
karakterű területként való 
bemutatását javasolja. Jó 
példa lett volna a Biczók 
Csárda, amely az építészeti 
hagyomány őrzésére törekszik. 
5. A példák nem mindig a 
megőrzendő dolgokat emelik 
ki (43., 44., 45. oldal képei).  

Igen, kivéve 2. és 5. pont 

2. A kézikönyv a jelenkor 
építészeti állományának 
feltérképezésére szoltál. 
5. A jó példák jellegzetes 
épületeket/építményeket 
tartalmaznak. 
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6. Hiányoznak a 
vasútállomások és tanyasi 
iskolák. 
A vasútállomásról legalább egy 
előtte-utána képpel 
bemutatható lenne, milyen 
volt, a TAK-ban javaslatot 
lehetne tenni a vasútállomás 
jövőbeli hasznosítására.  
 

Állami 
főépítészi 

hatáskörben 
eljáró megyei 

kormányhivatal 

10.26. 11.15. 11.16. TKR 

1. Javasolják, hogy a bevezetőnél az Eljr. 43/A. 
§ (6)/c-nél a véleményező szervezeket és a 
partneri egyeztetésre is hivatkozni kell. 2. 
Javasolják a 4.§ (2) bekezdését törölni "arra 
vonatkozó jogszabályi előírás hiányában" 3. 
Javasolják az 5. § (1) és (3) bekezdésének 
törlését, mert jogsértőnek tartják, mivel a (3)-
ban kizárólag területi védelem, egyedi védelem, 
és egyedi építészeti településképi 
követelmények lehetnek, egyéb területek 
esetén csak anyaghasználati tiltás, reklámra és 
reklámhordozókra, műszaki megengedő, tiltó 
vagy kötelező településképi követelmény 
állapítható meg, - területi építészeti 
követelmény nem 4. Javasolják külön alcímmel 
szerepeltetni az egyéb műszaki 
követelményeket érintő részeket 5. Javasolja 
megállapítani a teljes település ellátását 
biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus 
hírközlési sajátos építmények, műtárgyak 
elhelyezésére elsősorban alkalmas s az arra 
nem alkmas területeket, valamint a helyi 
védelemmel érintett területeken a sajátos 
építményekkel, műtárgyakkal kapcsolatos 
anyaghasználati követelményeket a 6 § (7)-
(14)-ben EZt a területfelhasználási 
egységekhez, övezetekhez kapcsolódva jav 
asolja differenciálni, s csak az így 
meghatározott, térképen bejelölt területeken 
látja lehetségesnek a településképi 
követelmények megállapítását. 6. Javasolják a 
6.§ (15)-(21) bekezdéseit tartalmuk alapján 
területi differenciálással külön alcímben 
szerpeltetni. A (15) a) és b), a (16) és a (17) 
bekezdés második mondatának törlését. 7. A 
7§ paragrafus kapcsán megjegyzik, hogy a 
településkép szempontjából meghatározó, vagy 

Igen, kivéve 5. pont 

Az Önkormányzat 
egyedileg kívánja 
elbírálni az elektronikus 
hírközlési berendezések 
telepítését. 
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helyi védelem alatt álló terület esetén az 
építészeti követelmény kiterjedhet a 
településképet meghatározó beépítés telepítési 
módjának, beépítés jellemző szintszámának 
vagy az épület legmagasabb pontjának, kerti 
építmények, műtárgyak, vagy kerítéskialakítás 
meghatározására. KIterjedhet a helyi egyedi 
védelemmel érintett területen 
anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati 
kialakításra, telken a zöldfelület kialakításának 
módjára és sajátos építményfajták 
elhelyezésének módjára, a településkaraktert 
befolyásoló minőségi jellemzőire. 8. A 7. § (5) 
kapcsán jelzik, hogy egyedi építészeti 
követelmények kizárólag településképi 
szempontból meghatározó területek és helyi 
egyedi védett értékek esetében írhatók elő. 9. A 
8. és 9. § kapcsán megjegyzik, hogy a 
zöldfelületek kialakítási módjára vonatkozó 
egyedi építészeti településképi követelmény 
kizárólag településképi szempontból 
meghatározó területek és helyi egyedi védett 
értékek esetében írhatók elő, ami kiterjedhet a 
telkeken belüli megoldásokra is 10. A 9. § 
kapcsán megjegyzi, egy terület vagy helyi 
területi védelem alatt áll, vagy településképi 
szempontbl meghatározó területnek van 
minősítve. Kérik ennek betartását, valamint az 
egész II. fejezettel kapcsolatban felhívják a 
figyelmet a Miniszterelnökség által kiadott 
mintarendelet követésére. 11. A 13§ szabályait 
az Eljr. 23/C § (2), (3), (4) is tartalmazza. 12. Az 
1. sz. mellékletnél zavarosnak találja a 
meghatározásokat, ezért leszögezi, egy terület 
vagy helyi területi védelem alatt áll, vagy 
településképi szempontból meghatározó, kéri 
ennek következetes használatát. Javasolja, 
hogy az ezek közé sorolt területeket és 
értékeket a (4) és (5) bekezdésekben és a 2. 
melléklet helyett külön mellékletben tüntessék 
fel, cím és helyrajzi szám, védelem leírásával 
(építészeti érték) és fotóval. 13. Hiányolja a 
helyi védelmet meghatározó értékvizsgálatot. 
14. A 13§ (5) bekezdését javasolja törölni, mert 
ellentétes az Étv. 57. § rendelkezéseivel. 15. A 
15§ d) kapcsán megjegyzi, hogy a helyi 
védelemmel kapcsolatos szabályozás az 
önkormányzat feladata 16. 16§ kapcsán 
megjegyzi, hogy az értékvizsgálatot nem 
hagyhatja figyelmen a képviselőtestület amikor 
védetté nyilvánításról vagy annak 
megtagadásáról dönt, ezért javasolja a TKR-
ben használt "értékvédelmi dokumentáció" 
helyett ezt a kifejezést használni, vagy az 
"értékvédelmi dokumentáció" tartalmát 
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szabályozni. 17. Javasolja, hogy a TRK 17§ (1) 
és § 18 (1) ne hivatkozzon tévesen a 9 §-ra, 
mert valószínűleg a 15§-re kellene. 18. 
Szükségesnek tartja a TKR III. fejezet 4. 
alcímében részletezett helyi védelem alá 
helyezés és megszüntetés eljárásrendjének 
keretén belől részletszabályokat megállapítani 
(az elfogadott, el nem fogadott észrevételekkel 
kapcsolatos intézkedések, előterjesztések, a 
közgyűlési döntések határideje, stb.), és 
javasolja a TKR 19.§ ban célszerű a helyi 
védettség megszűntetése lehetséges okainak 
felsorolása. 19. Jelzi, hogy a TKR 21§ (8)/a-ban 
taglalt "cégtábla, a cégér és a cégfelirat nem 
minősül gazdasági reklámnak." 20. Javasolja a 
TKR 21§ b) pontjánál élni a lehetőséggel, hogy 
az önkormányzat határozhassa meg, építési 
tevékenység esetén kihelyezhető-e reklámháló, 
és milyen feltételekkel. 21. Javasolja 
pontosítani a TKR 21§ c) pontját a Tktv. 11/B. 
szerint, amelynek lényege, hogy a településen 
lévő fokozott védelem alatt álló területen lévő 
közterületen és magánterületen reklámhordozó 
és reklám jogszabályban meghatározott 
kivétellel nem helyezhető el, a TKR jelentős 
eseményekről való tájékoztatás céljából 
legfeljebb évente összesen tizenkét naptári hét 
időszakra eltérést engedhet ettől. 22. Javasolja 
a TKR 21.§ (9)-(16) bekezdéseket külön 
alcímmel szerepeltetni. 23. Javasolja a „helyi 
védettségú építészeti örökség”, „helyi egyedi 
védettségú építmény”, „védett építészeti érték”, 
„helyi védettségú épület”, „helyi egyedi 
védettségú épület”, „helyi védelem alatt álló 
építmény”, „védett épületek”, „védelemben 
részesített építmények”, „helyi védettségű 
építészeti érték”, „helyi védelem alá helyezett 
építmények”, „helyi védelem alá helyezett 
épülethomlokzatok”, „helyi védelemmel érintett 
építmény” megfogalmazások helyett a 
jogszabályi háttér alapján, következetesen 
használt kifejezéseket (pl. helyi egyedi védett 
érték, helyi egyedi védelem alatt álló érték, helyi 
egyedi védelemben részesülő elem). 24. Kéri 
tisztázni, mi a településképi szempontból 
meghatározó terület és mi helyi védett terület, 
ennek tisztázását kérik a IV. fejezet címében és 
a 13.§(2) bekezdésére is kiterjedően. 25. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a TKR 24.§-a 
ellentétes az Eljr. 23/E. (3) bekezdésével, 
amely kimondja, hogy a helyi területi 
védelemmel érintett területek tekintetében 
kizárólag területi építészeti követelmények 
állapíthatók meg. 26. Javasolják az V. fejezet 1. 
alcímével, valamint a TKR 33.§ (2) és (6) 
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bekezdéseivel kapcsolatban a "szakmai 
konzultáció" fogalom használatát. Felhívják a 
figyelmet felesleges ismétlésre: a TKR (1) 
bekezdésének rendelkezését az Eljr. 25. (1) 
bekezdése szó szerint tartalmazza, emellett a 
település léptéke miatt javasolják a (3) 
bekezdés átgondolását. 27. Javasolja, a TKR 
34. (1) bekezdésével kapcsolatban, hogy a 
településképi véleményezési eljárás 
szempontjából az építési tevékenységek 
körének átgondolását és területi 
differenciálását. 28. Javasolja egységesíteni a 
TKR 35. (1) bekezdését az Eljr. 26. (3) 
bekezdésével a véleményezési eljárás során 
vizsgálandó szempontok kapcsán, valamint 
javasolja a TKR 36. (l), (2), (3) és (4) 
bekezdések törlését, mert azokat szabályozza 
az Eljr. 26/A. (2), (3), (5) és (6) bekezdései. 29. 
Javasolja átgondolni és területileg differenciálni 
a TKR 37 és 38. §-ban a településképi 
bejelentési eljárás szempontjából az építési 
engedély nélkül végezhető építési 
tevékenységek és az Étv. 33/A. S szerinti 
egyszerű bejelentéshez sem kötött építési 
tevékenységek körét. Felhívja a figyelmet, hogy 
a TKR 37. és 38. §-okban a szabályozott 
eljárási kérdések és a benyújtandó 
dokumentáció tartalmának tekintetében 
irányadó az Eljr. 26/B. szabályozása. A 37.§-t 
javasolja összhangba hozni az Étv. 2. S 8. és 
15. pontja szerinti építmény és műtárgy 
fogalmával, és értelmezhetetlennek találja a 
TKR 37. c) pontjában rögzített kitételt. Úgy véli, 
a TKR 37. d) pont második fordulatában 
szabályozottak nem minősülnek építmények 
rendeltetésének megváltoztatásának. 30. 
Javasolja a TKR 39. és 40. (1), (2) 
bekezdéseiben taglalt egyedi eljárási szabályok 
helyett az Eljr. 26/C. előírásait alkalmazni. Úgy 
véli, a TKR 40. §-ának (4) bekezdésében 
foglaltakat nem kell a rendeletbe foglalni, 
értelmezhetetlennek találja az abban az 57. (9) 
bekezdésére való hivatkozást. 31. Javasolja a 
"településképi bírság" kifejezés következetes 
használatát az egész TKR tekintetében 
(példaként a 42.§-t hozza fel). 32. Javasolja 
törölni a TKR 42.§ (2) és (3) bekezdését, mert 
azt szabályozza az Eljr. 26D. b) és a 26/E. S, s 
javasolja a tartalmilag megegyező (5) és (7) 
bekezdés rendezését. A (8) kapcsán megjegyzi, 
hogy az Eljr. 26/E. szerint a polgármester 
folytatja le a kötelezési eljárást és bocsát ki 
kötelezést. 33. Javasolja a Tktv. 11. (1) és (2) 
bekezdései alapján átdolgozni a TKR 42§ (9). 
bekezdését, mert ez alapján a polgármester 
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településképi kötelezés formájában kötelezheti 
a településképi követelmények teljesülése 
érdekében az ingatlan tulajdonosát az 
építmény, építményrész felújítására, 
átalakítására vagy elbontására, s a 
képviselőtestület a TKR (1) bekezdésében 
szereplő településképi követelmények 
megszegése vagy végre nem hajtása esetére 
rendelheti el 1 000 000 Ft-ig terjedő bírság 
kiszabását. Emellett megjegyzi, hogy az (l) 
bekezdésre történő visszautalás 
értelmezhetetlen. 34. A TKR 42§ (10) és (11) 
kapcsán megjegyzi, hogy a Tktv szerint a 
képviselőtestület mérlegel és szabja ki a 
településképi bírságot, emellett kéri a (12) 
bekezdést egyszerűbben átfogalmazni. 35. 
Javasolja a rendelkezést a településképi bírság 
kiszabásának módjáról és annak 
részletszabályairól - határidő, reészletfizetési 
vagy halasztott fizetés szabályozását, valamint 
a számlaszám rögzítését. 36. Javasolja TKR 
43. és 44. (1) bekezdéseinek törlését, mert 
tartalmilag megegyeznek, és a Tktv. 7. 
rendelkezik a tárgykörről. 37. Kéri javítani a 
hatályon kívül helyezés kapcsán a formátumot: 
a „Hatályát veszti” kifejezés és a hatályát vesztő 
jogszabályra való merev hivatkozás 
formájában. 38. A TAK és a TKR véglegesítése 
kapcsán az Elir. 43/A-43/B. alapján felhívja a 
figyelmet a helyes sorrendre: a polgármester az 
elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a 
beérkezett véleményeket, az el nem fogadott 
véleményeket és azok indokolását, egyeztetés 
esetén a jegyzőkönyvet, illetve az elfogadott 
vélemények alapján a kézikönyv tervezetében 
és a településképi rendelet tervezetében 
javasolt módosításokat., az elfogadott 
településképi rendeletet az elfogadást követő 1-
5 napon belül rövid, közérthető összefoglaló 
kíséretében közzéteszi: az önkormányzati 
honlapon hirdetményben, az önkormányzati 
hivatalban nyomtatásban, és megküldi 
hitelesített pdf és szerkeszthető digitális 
formátumban az elfogadásról szóló 
jegyzőkönyvvel együtt a Lechner 
Tudásközpontba, az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak, a fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala 
építésügyi osztályának, vagy a megküldés 
helyett szerkeszthető digitális formátumban a 
jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus úton 
hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi 
ezeknek a szerveknek. Felhívja a figyelmet 
arra, hogy e kapcsán tapasztalt hiányosságok, 
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jogszabályi ütközés esetén az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal, vagy a kormányhivatal járási 
hivatala törvényességi felügyeleti eljárást 
kezdeményez. 39. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy a polgármester gondoskodik a 
településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet monitorozása érdekében 
az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő 
felületet működtetéséről, az önkormányzati 
főépítész pedig évente egy alkalommal a 
felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és 
ismerteti a képviselőtestülettel.  

Nemzeti Média 
és Hírközlési 

Hatóság 
10.26. 11.15. 10.31. TAK Nem sért hírközlési érdeket.   

Nemzeti Média 
és Hírközlési 

Hatóság 
10.26. 11.15. 10.31. TKR Nem sért hírközlési érdeket.   

Kulturális 
örökség 

védelméért 
felelős 

miniszter 

10.26. 11.15. - TAK 
Nem érkezett 21 napon belül 
vélemény. 

  

Kulturális 
örökség 

védelméért 
felelős 

miniszter 

10.26. 11.15. - TKR 
Nem érkezett 21 napon belül 
vélemény. 

  

Kiskunsági 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 

10.26. 11.15. 11.27. TAK 

Formailag, tartalmilag 
megfelel a törvényi 
elvárásoknak.  
1. Javasolja a külterületekre is 
kiterjeszteni a könyvet. 
2. A 3. fejezet kiegészítését 
kérik elsősorban az országos 

Igen, kivéve 4., 6. pont 

4. A térkép az építészeti 
jellegzetességek által 
lehatárolt területek 
lehatárolására született. 
6. Az infrastrukturális 
fejlesztések ajánlása a 
Helyi Építési Szabályzat 



 

Véleményező 

Véleményezésre 
vonatkozó 

kérelem 
megküldésének 

dátuma / 
lakossági fórum 

dátuma 

Véleményezés 
határideje 

Vélemény 
beérkezése 

Vélemény 
tárgya 

(TAK/TKR) 
Vélemény tartalma 

Vélemény elfogadása és 
esetleges átvezetése 

megtörtént? 
(Igen/Nem) 

 

Amennyiben nem, az 
elutasítás indoka 

jelentőségű védett természeti 
területekkel és a Natura2000 
területekkel, valamint helyi 
jelentőségű természeti 
területekkel (pl. Káposztáskerti 
erdő). 
3. Táji jellegzetességek 
bemutatása a teljes 
közigazgatási területen. 
4. A térképi ábrázolást 
javasolják a 2016. évi LXXIV. 
törvény 1. mellékletének 8. és 
9. pontja alapján megtenni, a 
fejezetet ezek alapján 
kiegészíteni. 
5. Javasolják az iparterületek,  
gazdasági területek és 
mezőgazdasági területek 
építészeti útmutatójának 
elkészítését. 
6. A 7. fejezetet javasolják 
kiegészíteni a felszíni 
infrastruktúra hálózatokra tett 
javaslatokkal. 
 

és a Rendezési Terv 
feladata 

Kiskunsági 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 

10.26. 11.15. 11.27. TKR 

Ellentmondásokat emel ki a 
településképi védelem alá eső 
területek 
fogalomhasználatában. A 
beépítésre nem szánt 

nem 

Az Önkormányzat 
egyedileg szeretné 
kijelölni az elektronikus 
hírközlési építmények 
telepítésének esetleges 



 

Véleményező 

Véleményezésre 
vonatkozó 

kérelem 
megküldésének 

dátuma / 
lakossági fórum 

dátuma 

Véleményezés 
határideje 

Vélemény 
beérkezése 

Vélemény 
tárgya 

(TAK/TKR) 
Vélemény tartalma 

Vélemény elfogadása és 
esetleges átvezetése 

megtörtént? 
(Igen/Nem) 

 

Amennyiben nem, az 
elutasítás indoka 

területekre kéri kiterjeszteni 
az ajánlásokat. Egyértelmű 
területi lehatárolását kéri az 
elektronikus hírközlési 
építmények telepítése 
számára. 

helyét. 

2. Partnerek 

1. lakossági 
fórum 

07.17. 07.25. - TAK - - - 

2. lakossági 
fórum 

11.22. 11.30. 11.22. TAK Képcseréket kértek. igen - 

 


