
TAK – Településképi Arculati Kézikönyv

A kézikönyv elsősorban a települési  döntéshozok
és  a  lakossg�  tgéékoztatgsgt  se�ktőí
szemléletformglo kiadvgny.  Rövidení
lénye�retörőení  és  mindenki  szgmgra  érthető
modon  mutatéa  be  e�y  közössé�
környezetalakktgssal  kapcsolatos  elvgrgsait.
Me�hatgrozza  a  településkép  éellemzőití  értékeití
éavaslatokat teszí irgnyt mutat az épkttetőknek. 

Ho�y  mi  kerüléön  a  kézikönyvbeí  azt  szakmai
se�ktsé��el a település lakossg�a és vezetői döntik
el.  Az  előkészktő  munkghoz  vgréuk  éavaslataikatí
fényképeiket.  Ez  vonatkozhat  akgr  e�y
településrészreí e�y épületreí e�y épület részletreí
kerktésreí  utcaképreí  szoborraí  emlékműreí  öre�
fgraí  tgéképi  me�éelenésre.  Javaslataikat
személyesení  levélbení  elektronikus  levélben  is
me�tehetik: a he�yhatsal@�mail.com email ckmen
és  a  pol�grmesteri  hivatalbaní  a
www.he�yhatsal.hu honlaponí  telefononí
falu�yűlésen.

A településképi rendelet

Me�hatgrozhatéa: 

- a  helyi  védelemre  minősktett  épületekí
épktmények körét;

- ho�y  mihez  i�azodéanak  az  épktkezők  a
településkép  érdekében  (telken  belüli  épület
elhelyezésí tetőformaí épktőanya�í stb.);

- a reklgmokí reklgmberendezésekí cé�érek és
e�yéb műszaki berendezések elhelyezésének
lehetősé�étí tilalmgt;

- tgmo�atgsi  rendszert  gllkthat  fel  az  e�yes
előkrgsok  betartgsghozí  de  pénzbkrsg��alí
kötelezéssel is súéthatéa a rendeletben előkrtak
me�sze�őit;

- előzetes  e�yeztetésií  véleményezési
kötelezettsé�et  krhat  elő  e�yes  területeken
történő épktkezések esetén.

A me�alkotando rendelet 2017. oktober 1-één lép
hatglyba.  A  rendeletben  fo�laltakat  az
gllampol�groknakí szervezeteknek be kell tartania.

Horvgth Ma�dolna sk.
pol�grmester

http://www.hegyhatsal.hu/
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Jo�szabglyokí bővebb informgciok:

2016. évi LXXIV. törvény (Településképi törvény)

314/2012. (XI. 8.) Korm. rend a településfeélesztési
koncepciorolí  az  inte�rglt  településfeélesztési
straté�igrol  és  a  településrendezési  eszközökrőlí
valamint  e�yes  településrendezési  saégtos
éo�intézményekről

http://tak.lechnerkozpont.hu/

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokse�/strate
�iai-u�yekert-felelos-allamtitkar/epiteszeti-es-
epitesu�yi-helyettes-allamtitkarsa�/hirek/elkeszult-
a-telepuleskepi-arculati-kezikonyv-minta

Közreműködő szakmai referens:

Kiss Albert épktészmérnök

mail: ka.bt1@t-online.hu

Tisztelt Lakosok, (Hegyhátsáliak!)

A  2010-es  évek  eleéén  elindktott  közi�az�atgsi
reform  (égrgsok  kialakktgsaí  kormgnyhivatalokí
kormgnyablakok  létrehozgsaí  elektronikus
ü�yintézés  lehetősé�ének  me�teremtéseí  stb.)í
ezzel  e�yütt  az  épktésü�yi  éo�szabglyokí
ü�yintézés  korszerűsktése  úéabb  gllomgsghoz
érkezett. A Kormgny az elmúlt évben me�alkotta a
Településkép  védelméről  szolo  törvényt.  Ez  az
önkormgnyzatok  hatgskörébe  utalta  az  adott
település  épktett  és  természeti  környezetének
védelmétí a fő feélesztési irgnyok me�hatgrozgsgtí
a helyi szabglyozgs me�teremtését. Az előkészktő
munka  keretében  minden  településnek  e�y  rövid
időszak  alatt  –  2017.  oktober  1-i�  -  el  kell
készktenie  Településképi  Arculati  Kézikönyvét
(TAK)í maéd a Településképi rendeletet. A munkgt
főépktészi  szakmai  se�ktsé��el  a  település
vezetőinek a lakossg� és helyi  szervezetek aktkv
közreműködésévelí  véleményének  fi�yelembe
vételével kell elvé�ezni.

Számítunk aktív segítségére!
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