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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 17.) 

önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (VII. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 

143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) 

bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (VII. 19.) 

önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 

143. § (4) bekezdés i) pontjában, kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában, 11. § (16) 

bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el:” 

2. § 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (VII. 19.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (VII. 19.) 

önkormányzati rendelet 

a) 2. § (3) bekezdésében az „a melléklet” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet” szöveg, 

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában az „intézmények, (óvodák, iskola, napközi és központi” 

szövegrész helyébe a „létesítmények (különösen óvodaépületek, iskola,” szöveg, 

c) 4. § (1) bekezdés b) pontjában az „intézmények:” szövegrész helyébe a „létesítmények 

(különösen” szöveg, a „lakás, Szociális” szövegrész helyébe a „lakás, védőnői szolgálat, 

Szociális” szöveg és az „épületei” szövegrész helyébe a „ , Biztos Kezdet Gyerekház)” szöveg, 

d) 4. § (1) bekezdés f) pontjában az „erdők, szántók, legelők” szövegrész helyébe az „egyes 

termőföldek” szöveg, 

e) 4. § (2) bekezdés b) pontjában az „intézményi illetve” szövegrész helyébe az „intézményi, 

illetve” szöveg, 

f) 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert” 

szövegrész helyébe a „Felhatalmazást kap a polgármester” szöveg, 
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g) 7. § (1) bekezdésében a „8.000.000.-Ft” szövegrész helyébe a „törvényben meghatározott” 

szöveg, 

h) 7. § (3) bekezdésében az „ , és az éves bérleti, használati díj nem éri el a kétmillió forintot.” 

szövegrész helyébe a „ .” szöveg, 

i) 17. § nyitó szövegrészében a „használati illetve” szövegrész helyébe a „használati, illetve” 

szöveg, 

j) 18. § nyitó szövegrészében a „használati illetve” szövegrész helyébe a „használati, illetve” 

szöveg, 

k) 19. § nyitó szövegrészében a „használati illetve” szövegrész helyébe a „használati, illetve” 

szöveg, 

l) 23. § (1) bekezdésében a „Mötv. 109. §-a és a Nvtv. 11. §-a” szövegrész helyébe a „törvény” 

szöveg, 

m) 23. § (5) bekezdésében a „Mötv. 109. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „törvényben” 

szöveg, 

n) 26. § (1) bekezdés e) pontjában a „megfizetésére illetve” szövegrész helyébe a „megfizetésére, 

illetve” szöveg, 

o) 29. § (1) bekezdésében az „a Polgármesteri Hivatal közreműködésével” szövegrész helyébe az 

„és a jegyző” szöveg, 

p) 29. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „ , vagy a Polgármesteri Hivatal polgármester által 

felhatalmazott dolgozója az ellenőrzés keretén belül” szövegrész helyébe az „és a jegyző” 

szöveg, 

q) 29. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „ , illetve a Polgármesteri Hivatal polgármester által 

felhatalmazott dolgozója” szövegrész helyébe az „és a jegyző” szöveg, 

r) 34. § (2) bekezdésében a „feltétele hogy” szövegrész helyébe a „feltétele, hogy” szöveg, 

s) 41. §-ában a „Polgármesteri Hivatal vezetője” szövegrész helyébe a „jegyző” szöveg 

lép. 

4. § 

Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (VII. 

19.) önkormányzati rendelet 

a) 2. § (1) és (2) bekezdése, 

b) 3. § (1) bekezdése, 

c) 4. § (2) bekezdés c) pontja, 

d) 4. § (3) bekezdése, 

e) 5. § (1)–(3) bekezdése, 

f) 6. §-a, 

g) 7. § (2) bekezdése, 

h) 8. §-a, 

i) 10. § (1) bekezdése, 

j) 11. § a) pontja, 

k) 13. §-a, 

l) 15. és 16. §-a, 

m) 21. §-a, 

n) 24. § (2) és (3) bekezdése, 

o) 27. §-a, 

p) 29. § (8) bekezdésében az „összefoglaló jelentésben a tárgyévet követő év március 31-ig” 

szövegrész, 

q) 33. §-a, 

r) 34. § (1) bekezdése, 

s) 35–38. §-a, 
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t) 40. § (3) bekezdése, 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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1. melléklet 

„1. melléklet 

Forgalomképtelen belterületi közparkok, játszóterek   

Hrsz. megnevezés ha m²   

1150/3 Kresz-park - Trianoni emlékmű  828   

1230/5 Köztér  2117   

972/2 Zrínyi úti park  2173   

975/2 Rendezvénypark  3790   

1506 Honfoglalási Emlékliget  6833   

 terület összesen: . 15741   

 könyvszerinti érték:     

 

 

Forgalomképtelen közintézmény 

   

Hrsz. megnevezés ha m²   

67 Köztemető 2 8341   

 területe 2 8341   

 értéke     

 

 

Forgalomképtelen belterületi utak 

  

Hrsz. megnevezés ha m²   

15 Széchenyi u.  4109   

36 Széchenyi u.  23115   

46 Széchenyi u.  965   

68 Temető  2092   

76 Temető köz  678   

93 Attila u.  5802   

108 Árpád u.  3240   

152 Sport u.  1935   

160 Sport u.  2145   

175 Magyar u.  1941   

190 Gyöngyvirág u.  2445   

209 Szabadság u.  5164   

228 Gyöngyvirág u.  2590   

229 Megyaszói u.  8902   

250 Bocskai u.  2017   

281 Akácfa u.  4566   

330 Csalogány u.  4267   

382 Móra Ferenc u.  1921   
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397 Móricz Zsigmond u.  2079   

398 Szabadság u.  1440   

412/2 Kölcsey u.  2201   

413 Alkotmány u.  5282   

428 Kodály Z. u. 1 760   

468 Megyaszói u.  716   

469 Csalogány u.  2325   

470/1 Alkotmány u.  8426   

492 Hunyadi u.  3280   

542 Hunyadi u.  3779   

571 Harangod u.  1354   

575 József A - Ady összekötő  730   

576 József A. u.  5038   

589 Jókai u.  1721   

672 Ady Endre u.  3648   

709/1 Bartók B. u.  4345   

779 Arany J. u.  4539   

809 Kossuth u.  6045   

827 Petőfi S u.  4386   

863 Toldi u.  3949   

890/1 Magtár u.  8708   

942 Bem u.  4097   

950 Zrínyi u.  3935   

981 Vágóhíd melletti u.  796   

989 Gárdonyi G. u.  3466   

990/1 Gépállomás u.  6688   

1015 Béke zsákutca  362   

1022 Deák u. 1 2745   

1040 Zöldág u.  875   

1058 Rásony u.  4081   

1089 Iskola u.  3039   

1116 Szövetkezet u.  2070   

1123 Úttörő u.  1105   

1150/2 Honvéd u.  7817   

1150/4 Honvéd u.  14978   

1155 Damjanich u. 1 4287   

1189 Damjanich u.  713   

1244 Erkel Ferenc u.  8274   

1245 Sport u.  4572   

1276 Móricz Zsigmond u.  7392   
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1277 Magyar u.  5000   

1310 Gyöngyvirág u.  4895   

1312 Móricz Zsigmond u.  2169   

1323 Munkácsy u.  1592   

1334 Erkel F. u. folyt.  2332   

1347 Alkotmány u. új rész  5884   

458 Dózsa u.  176   

1417/1 út  5105   

1417/2 út  882   

1417/3 út  1056   

1417/4 út  960   

 terület összesen 4 268045   

 könyvszerinti érték:     

 

 

Forgalomképtelen külterületi utak 

    

Hrsz. megnevezés ha m²   

03/ külterületi utak  2795   

07/ külterületi utak  1782   

09/ külterületi utak  2101   

023/ külterületi utak 1 7449   

029/ külterületi utak 1 1209   

035/ külterületi utak 2 6492   

036/ külterületi utak 1 2624   

041/ külterületi utak  8074   

042/ külterületi utak 1 902   

048/ külterületi utak  4708   

051/24 külterületi utak  3611   

059/ külterületi utak 1 2328   

061/ külterületi utak 1 8560   

066/ külterületi utak 2 8835   

069/ külterületi utak 1 9907   

071/2 külterületi utak  4975   

072/ külterületi utak  8617   

079/ külterületi utak  7161   

085/ külterületi utak 4 3590   

089/ külterületi utak  7271   

093/ külterületi utak  2863   

095/ külterületi utak 2 5320   

0101/ külterületi utak  3965   
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0114/ külterületi utak  3883   

0117/ külterületi utak  1259   

0122/ külterületi utak 2 5633   

0128/ külterületi utak 2 2959   

0152/ külterületi utak 1 530   

0156/ külterületi utak  3140   

0159/ külterületi utak  6727   

0160/6 külterületi utak  736   

0164/ külterületi utak  3718   

046/19 út  1468   

058/18 út  7664   

067/46 út  365   

090/8 út  925   

090/10 út  1629   

099/3 út  1329   

099/6 út  2699   

099/9 út  338   

051/27 út  3444   

 terület összesen: 22 163585   

 könyvszerinti érték:     

 

 

Korlátozottan forgalomképes külterületi 

  

 szántó, legelő, árok, nádas, mocsár    

Hrsz. megnevezés ha m²   

051/2 szántó 5 690   

013/2 legelő és gazdasági épület 8 2609   

015/b árok  3764   

043/ árok  5300   

045/c árok  7294   

064/ árok  5151   

0111/ árok  7414   

0142/ árok 1 1379   

0158/ árok  3499   

045/b nádas 1 9466   

045/d nádas 3 3309   

050/3/b nádas 5 530   

075/ nádas 6 2406   

047/2/b mocsár 3 9530   

0107/3 töltés  66   
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0107/4 töltés  1080   

0109//1 töltés  196   

047/2 erdő, járási mintatér, mocsár 13 2646   

050/3 erdő, nádas 6 3026   

067/3 mocsár 3 5009   

0102/ erdő 2 9341   

0110/3 szántó 1 2968   

0157/7 szántó  5589   

0157/8 szántó  2158   

0157/10 szántó  2158   

0157/12 szántó  2271   

0157/14 szántó  2162   

 terület összesen:  142959   

 könyvszerinti érték:     

 

 

Korlátozottan forgalomképes erdők állománya 

  

Hrsz. megnevezés ha m²   

039/ erdő 3 6926   

045/a,f erdő 4 6594   

047/2/a erdő 9 3116   

050/3/a erdő 1 2496   

0155/27/a erdő 4 159   

0157/1 erdő 4 9355   

051/2 szántó 5 690   

 terület összesen: 32 41879   

 könyvszerinti érték:     

 

 

Korlátozottan forgalomképes csatorna, belvízelvezető árok 

  

Hrsz. megnevezés ha m²   

032/3 csatorna  8219   

054/ csatorna  3979   

068/ csatorna  6720   

074/ csatorna  5031   

091/ csatorna 4 2457   

097/ csatorna 2 4419   

098/ csatorna 2 831   

087/ csatorna 1 4177   

099/2 csatorna 2 1982   

0121/ csatorna  3187   
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1034/ belvízelvezető árok  1000   

1211/1 belvízelvezető árok  209   

0154/1 Sós-ér  1762   

0154/2 Sós-ér  6309   

 terület összesen: 11 50282   

 könyvszerinti érték:     

 

 

Korlátozottan forgalomképes belterületi beépítetlen földterületek 

 

Hrsz. megnevezés ha m²   

53 gyep, árok 1 2500   

54 gyep, árok 1 1509   

709/2 kopárság  1215   

975/2 beépítetlen terület  3790   

1230/4 beépítetlen terület  652   

1246/3 beépítetlen terület  1019   

1246/4 beépítetlen terület  977   

 terület összesen: 2 11662   

 könyvszerinti érték:     

 

 

Korlátozottan forgalomképes közoktatási, művelődési intézmények 

 

Hrsz. megnevezés ha m²   

282/2 I. Óvoda  2670   

1090 II. Óvoda  2211   

867 Napközi Otthon  2121   

893 Általános Iskola  9481   

1113 Művelődési Ház  990   

1135 Tájház  1060   

1064 Alkotóház- Vendégház  4546   

 terület összesen: . 13598   

 könyvszerinti érték:     

 

 

Korlátozottan forgalomképes egészségügyi és szociális intézmények 

 

Hrsz. megnevezés ha m²   

1003 Orvosi rendelő, Rendőrség  2866   

975/3 Fogorvosi rendelő, szolgálati lakás  606   

 terület összesen: . 3472   

 könyvszerinti érték:     
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Korlátozottan forgalomképes középület 

  

Hrsz. megnevezés ha m²   

976/1 Községháza  2604   

 terület összesen: . 2604   

 könyvszerinti érték:     

 

 

Korlátozottan forgalomképes egyéb létesítmények 

  

Hrsz. megnevezés ha m²   

1124 Szociális Szolgáltató Központ  2209   

153/1 Sporttelep 2 9771   

982 Vágóhíd  463   

1032 Tűzoltószertár  125   

062/2 Szeméttelep 4 8980   

 terület összesen: 6 21548   

 könyvszerinti érték:     

 

 

Korlátozottan forgalomképes szolgálati lakások 

  

Hrsz. megnevezés ha m²   

724/2 Szolgálati lakás  596   

1005/2 Szolgálati lakás  608   

 terület összesen: . 1204   

 könyvszerinti érték:     

 

 

Forgalomképtelen üzemeltetésre átadott többségi tulajdonú önkormányzati 

létesítmények (tulajdoni hányad 70/100)     

Hrsz. megnevezés ha m²   

889/2 Glóbusz  615   

0160/5 T-2 kút  400   

1346 T-3 kút  1136   

1228/1 Vízmű  1942   

 terület összesen: . 4093   

 könyvszerinti érték:     

2012. június 30. napjától 2037. június 29. napjáig 25 éves határozott időtartamra 

 

 

Forgalomképes belterületi beépítetlen telkek 

  

Hrsz. megnevezés ha m²   
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1276/ beépítetlen földterület, telek  7392   

1326/ beépítetlen földterület, telek  826   

1329/ beépítetlen földterület, telek  824   

1330/ beépítetlen földterület, telek  823   

1333/ beépítetlen földterület, telek  821   

1335/ beépítetlen földterület, telek  950   

1336/ beépítetlen földterület, telek  950   

1345/ beépítetlen földterület, telek  1023   

1408/ beépítetlen földterület, telek  524   

1409/ beépítetlen földterület, telek  525   

1410/ beépítetlen földterület, telek  524   

1411/ beépítetlen földterület, telek  525   

1412/ beépítetlen földterület, telek  524   

1413/ beépítetlen földterület, telek  524   

1414/ beépítetlen földterület, telek  525   

1415/ beépítetlen földterület, telek  524   

1416/ beépítetlen földterület, telek  525   

1418/ beépítetlen földterület, telek  523   

1419/ beépítetlen földterület, telek  523   

1420/ beépítetlen földterület, telek  523   

1421/ beépítetlen földterület, telek  523   

1422/ beépítetlen földterület, telek  523   

1423/ beépítetlen földterület, telek  523   

1424/ beépítetlen földterület, telek  523   

1425/ beépítetlen földterület, telek  523   

1426/ beépítetlen földterület, telek  523   

1428/ beépítetlen földterület, telek  523   

1429/ beépítetlen földterület, telek  773   

1430/ beépítetlen földterület, telek  569   

1446/ beépítetlen földterület, telek 1 5706   

1457/ beépítetlen földterület, telek  524   

1458/ beépítetlen földterület, telek  524   

1459/ beépítetlen földterület, telek  524   

1460/ beépítetlen földterület, telek  524   

1461/ beépítetlen földterület, telek  523   

1462/ beépítetlen földterület, telek  523   

1463/ beépítetlen földterület, telek  523   

1464/ beépítetlen földterület, telek  523   

1476/ beépítetlen földterület, telek 1 6651   

1487/ beépítetlen földterület, telek  570   
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1488/ beépítetlen földterület, telek  570   

1489/ beépítetlen földterület, telek  570   

1490/ beépítetlen földterület, telek  570   

1491/ beépítetlen földterület, telek  570   

1492/ beépítetlen földterület, telek  570   

1493/ beépítetlen földterület, telek  570   

1494/ beépítetlen földterület, telek  570   

18/ beépítetlen terület  1385   

26/ beépítetlen terület  1425   

43/.1 lakóház, udvar, gazdasági épület  4373   

51/ lakóház, udvar, gazdasági épület  829   

240/ lakóház, udvar, gazdasági épület  982   

266/ lakóház, udvar, gazdasági épület  1343   

572/1 beépítetlen terület  1882   

723/1 közterület  516   

723/2 lakóház, udvar, gazdasági épület  441   

738/ lakóház, udvar, gazdasági épület  1622   

760/ lakóház, udvar  604   

833/ lakóház, udvar, gazdasági épület  1463   

971/ lakóház, udvar. gazdasági épület  1039   

992/1 lakóház, udvar  799   

1006/4 lakóház, udvar  641   

1018/1 lakóház, udvar, gazdasági épület  1556   

1055/ lakóház, udvar  1723   

1104/ lakóház, udvar  860   

1114/ áruház  315   

1152/ lakóház, udvar, gazdasági épület  567   

1173/ lakóház, udvar, gazdasági épület  4398   

1186/ lakóház, udvar, gazdasági épület  2963   

1228/1/A egyéb épület  234   

1439/1 beépítetlen terület  2121   

1439/2 beépítetlen terület 1 8113   

 terület összesen: 3 88200   

 könyvszerinti érték:     

 

 

Forgalomképes földhasználati jogú beépített telekrészek 

 

Hrsz. megnevezés ha m²   

337/ Kodály Z. 7.sz.  900   

344/1 Kodály Z. 13.sz.  699   
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344/2 Kodály Z. 13/a  676   

891/2 Deák út-telefonközpont  100   

 terület összesen: . 2375   

 könyvszerinti érték:     

 

 

 

 

Forgalomképes belterületi használt telekrészek, beépítetlen terület 

 

Hrsz. megnevezés ha m²   

55./2 beépítetlen terület  274   

944/2 beépítetlen földterület  137   

1009/2 Béke út-Kormányék mögötti  206   

1009/3 Béke út-Egészségház-szolg.lak. mögötti  478   

 terület összesen: . 1095   

 könyvszerinti érték:     

” 
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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 17.) 

önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről szóló 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés 

a)–h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (3) és 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 

1. § 

A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § 

E rendelet alkalmazásában: 

a) Óriásreklám: elemeiben vagy összességében az A0 (841x1189 mm) méretet meghaladóméretű 

reklám. 

b) Fényreklám: reklám megjelenítésére alkalmas led panel, elektromos led állvány, videófal, 

monitor. 

c) Cégtábla: A cég nevét és székhelyét feltüntető tábla. 

d) Címtábla: intézmény, vállalkozás nevét, vagy egyéb adatait feltüntető tábla. 

e) Hirdető-berendezés: minden olyan hordozó eszköz, fixen rögzített vagy mozgó, képi, illetve 

hang effektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására is alkalmas berendezés, 

amely kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá elhelyezése módjától függetlenül 

hirdetmény megjelenítésére szolgál, és közterületről érzékelni lehet. 

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

g) Településképet rontó állapotú építmény: olyan építmény, vagy építményrészlet, mely 

megjelenésével, kialakításával, leromlott állapotával, reklámok esetében elhelyezkedésével 

zavarja a hagyományos településkép érvényesülését. 

h) Helyrehozatal: bármilyen tevékenység, amely az adott településkép hagyományos, kialakult 

településképét megőrzi, javítja, építészeti minőségét emeli, így helyrehozatalnak tekintendő 

különösen az állagmegóvás, a felújítás, javítás, átalakítás, a helyreállítás, a korszerűsítés, 

valamint a bontás és építés” 

2. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A helyi védelem célja Taktaharkány nagyközség képe és történeti szempontjából meghatározó – 

a hatályos műemlékvédelmi jogszabályok alapján nem védett – épített értékek védelme, a település 

építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása, a védett értékek 

fenntartása és karbantartottságuk biztosítása, valamint a természeti emlékek károsodásának 
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megelőzése, elhárítása, a bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, továbbá a fasorok 

esetén a hiányzó egyedek pótlása, a jelen és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű 

fenntartása.” 

(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(2) A település épített értékei – tulajdonformára való tekintet nélkül – a nemzeti közös kulturális 

kincs részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk 

közérdek. 

(3) A helyi értékvédelem feladata különösen: 

a) a különleges oltalmat igénylő, építészeti, építészettörténeti, településtörténeti szempontból 

védelemre érdemes épületek, épületegyüttesek, épített környezetek (továbbiakban együtt: 

védett érték) körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása és a 

közvéleménnyel történő megismertetése, 

b) a védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, valamint a bekövetkezett károsodás 

csökkentése, vagy megszűntetése.” 

3. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.” 

(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül 

ki: 

„(2) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, valamint hagyományt őrző építészeti arculatot, 

településkaraktert meghatározó valamely 

a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra, tömegformálásra, 

homlokzati kialakításra, 

b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre, 

c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, 

d) az a)–c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére terjedhet ki.” 

4. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(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: „Taktaharkány Nagyközség 

Önkormányzata helyi védelem alá helyezte (évszám)”. A tábla mérete fektetett A/4, anyaga fém, színe 

aranyozott.” 
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(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-a a következő (2)–(4) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(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) Helyi védelem alatt álló növényt, növény-együttest az e célra rendszeresített „Taktaharkány 

Nagyközség Önkormányzata által helyi védelem alá vont növény/növényegyüttes (évszám)” feliratú 

táblával jelölhető meg, annak közvetlen környezetében. A tábla elhelyezését a tulajdonos tűrni 

köteles. A tábla elhelyezése, fenntartása és pótlása az Önkormányzat feladata. 

(4) A helyi védettség tényét közlő táblán kívül az Önkormányzat elhelyezhet egyéb, a védettséggel 

összefüggő tényt, adatot is közlő táblát a védett értéken vagy annak környezetében. A tábla 

elhelyezése, fenntartása és pótlása az Önkormányzat feladata.” 

5. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.” 

(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül 

ki: 

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

használattal kell biztosítani.” 

6. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) az Önkormányzat 

nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet.” 

(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 8. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(2) A nyilvántartás tartalmazza: 

a) a védett érték megnevezését, 

b) a védett érték védelmi nyilvántartási számát, 

c) a védett érték azonosító adatait (alkotó megnevezése), 

d) a védelem típusát, 

e) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület 

lehatárolását (helyrajzi szám, utca, házszám), 
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f) a védelem rövid indokolását az értékvizsgálat alapján, 

g) a védett értékhez fűződő korlátozásokat, 

h) a védett értékhez kapcsolódó támogatásokat, 

i) a védett érték állapotfelmérésének adatait, 

j) a helyreállítási javaslatot, 

k) a védett értékkel kapcsolatos intézkedéseket (tulajdoni lapon jogi jelleg feltüntetése, törlése).

   

 

(3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről az önkormányzati főépítész, amennyiben az Önkormányzat 

által nincs alkalmazásban főépítész, akkor a jegyző gondoskodik.” 

7. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A helyi védelem alá helyezett építmények eredeti külső megjelenését: 

a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész és befoglaló méreteit, 

b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben, 

c) ha ismert eredeti színhatását, ha nem ismert a feltételezhetően hasonló színhatását, 

d) az eredeti épület tartozékait és felszerelését,   

az értékvizsgálattól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni és 

helyreállítani.” 

(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 9. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(2) Ha a helyi védelem alá helyezett építmény egyes részét, részletét korábban az eredetitől eltérő 

megjelenésűvé alakították át, az építmény egészére vagy lehatárolható – az átalakított részt is 

magában foglaló – részegységére kiterjedő felújítás során azt 

a) az eredeti állapotnak megfelelően, vagy 

b) ha az átalakított rész eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel és azt 

következtetésekkel sem lehet valószínűsíteni, a homlokzatot a megfelelően megmaradt eredeti 

elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok, eredeti és analóg formaelemeinek 

alkalmazásával kell helyreállítani. 

(3) Helyi védelem alá helyezett épülethomlokzatok esetében a csatlakozó tetőfelületet – a vízelvezető 

rendszert beleértve – legalább a fedési anyag fajtájára kiterjedően kell megőrizni és fenntartani.” 

8. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A jegyző a településkép javítása érdekében helyrehozatali kötelezettséget írhat elő 

önkormányzati hatósági döntésében településképet rontó állapotú építmények esetén, ha: 

a) az állagmegóvás hiánya miatt az építmény, településképi elem műszaki, építészeti részletek 

esztétikai állapota leromlott: 
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aa) a homlokzati elemek (különösen vakolat, díszítőelem, lábazat, oromzat) hiányosak, 

töredezettek, 

ab) a színezés kopott, fakó, hiányos, 

ac) a nyílászáró kopott, sérült, 

ad) a tetőfedés hiányossága miatt a tető beázik, 

ae) a tetőfedés alatt a lécezés deformálódása miatt a tetőzet sérült, 

af) az ereszcsatornák hiányosak, valamint a csapadékvíz-elvezetés szabálytalanul történik, 

ag) a kerítés és kapu elemei hiányosak, sérültek, a festés lekopott, 

ah) a kémények sérültek, 

b) az építési tevékenység (felújítás, bontás) befejezetlen, vagy szakszerűtlen, 

c) a telek és építmény használati módja nincs összhangban a védett érték eredeti rendeltetésével, 

vagy a védett értéket bármilyen módon veszélyezteti (különösen rontja a településképet, a 

használat veszélyezteti a védett homlokzati elemeket, kerítést), 

d) az építmény, vagy részleteinek megjelenése, kialakítása, anyaghasználata, színezése az 

egységes és harmonikus településképet lerontja, 

e) az építmény környezete a fenntartás hiánya miatt elhanyagolt, a jogszabály szerinti zöldfelület 

kialakítása, a hiányos, vagy az elpusztult növényzet pótlása nem történt meg, 

f) az építkezéssel érintett telek és környezete az átmeneti állapot ideje alatt nincs a 

jogszabályoknak megfelelően rendben tartva, bekerítve, 

g) bármilyen olyan tárgyat, berendezést (különösen közmű-becsatlakozás berendezései, 

műholdvevő, reklám) helyeztek el a védett épület homlokzatán, vagy a kerítésen, mely nincs 

összhangban a helyi építészeti örökség védelmével.” 

(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 10. §-a a következő (2)–(5) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(2) Az (1) bekezdés alapján a helyrehozatali kötelezettségről szóló döntés kiterjedhet 

a) az állagmegóvás hiánya miatt a településképet rontó, védett értéket zavaró építmények, 

építészeti részletek (különösen homlokzat, nyílászárók, tető, kémény, kerítés) átalakítására, 

felújítására, állagának javítására, 

b) az építmények településképi megjelenését, védett értékek érvényesülését zavaró berendezések, 

tárgyak eltakarására, áthelyezésére, vagy elbontására, 

c) a védett értéket veszélyeztető, településképet rontó használat részleges, vagy teljes 

megszüntetésére és az eredeti rendeltetés visszaállítására, vagy védett értéket nem 

veszélyeztető, jogszabályokkal összhangban lévő funkció elhelyezésére, 

d) a telek zöldfelületének, növényzetének, előkertjének fenntartására, helyrehozatalára, a 

növényzet pótlására, 

e) a szabálytalanul eltávolított védett építészeti részletek helyrehozatalára, 

f) a védett épület tömegétől, homlokzati kialakításától idegen toldalékok, építmények elbontására, 

átalakítására, 

g) az épület, építmény stílusától, jellegétől idegen, előírásoktól eltérő anyaghasználat (különösen 

tetőhéjalás, kerítés, támfal kialakítása) megváltoztatására, 

h) a helyi építészeti hagyományoktól eltérően kialakított utcai homlokzati nyílászárók, idegen 

homlokzati díszítőelemek, kémények átépítésére, 

i) a helyi védelem alatt álló területeken az adott terület jellemző beépítésétől, épületeitől 

épülettömegében, építménymagasságában, homlokzati kialakításában jelentősen eltérő, a 

hagyományos településkép érvényesülését jelentősen befolyásoló építmények, épületrészek 

átalakítására, elbontására. 
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(3) Az építmények, részletek helyrehozatala során törekedni kell a védett értékkel (településképpel, 

építészeti örökséggel) összhangban lévő minél nagyobb fokú esztétikai érték és összkép elérésére, 

szükség szerint az érintett építészeti részletek teljes átalakításával, a zavaró részletek, toldalékok, 

építmények elbontásával, vagy átalakításával, a hiányzó építmények, hiányos részletek pótlásával, a 

zöldfelület felújításával. Ennek érdekében a helyrehozatal során – a védett építészeti részletek 

megtartása mellett – ügyelni kell különösen a helyi hagyományokon alapuló színezés, 

anyaghasználat, a hagyományos építészeti formák, díszítő elemek alkalmazására. 

(4) Amennyiben olyan mértékű az állagmegóvás hiánya, hogy az érintett építmény felújításával sem 

érhető el teljes biztonsággal a településkép elvárható javulása, úgy a helyrehozatal a meglévő épület 

elbontásával és új épület építésével is végre hajtható. 

(5) A kötelezettség teljesítése – a tulajdonos kérésére – ütemekre és szakaszokra bontva is 

elvégezhető.” 

9. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos karbantartási feladatokon túlmenő, a 

védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához 

az Önkormányzat támogatást adhat.” 

(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 11. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül 

ki: 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati támogatás csak az esetben nyújtható, ha: 

a) a védett értéket a tulajdonos megfelelő módon fenntartja (karbantartja), azt neki felróható 

módon nem károsítja, 

b) a karbantartással és az építéssel összefüggő előírásokat és szabályokat maradéktalanul betartja. 

c) a tényleges munka szabályszerűen, megfelelő mennyiségben és minőségben kerül elvégzésre.” 

10. § 

A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § 

Az Önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területként jelöli ki az 1. melléklet 

szerint: Taktaharkány nagyközség teljes közigazgatási területét. 

a) a település belterülete: településképet meghatározó területe, 

b) a település külterülete: településképet meghatározó terület.” 

11. § 

A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
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„(1) Az 1. melléklet a) pontjában lehatárolt meghatározó karakterű belterületi településrészén a 

településképet meghatározó építmények az alábbiak szerint alakítandók ki: 

a) Utcafronti kerítés a következők szerint alakítandó ki: 

aa) A kerítés magassága a rendezett terepszinttől mért legfeljebb 1,80 m magassággal 

alakítandó ki. 

ab) A telek határain épített kerítésnek saroktelkek esetében a telek sarokpontjától 2-2 m-es 

távolságig lábazat feletti teljes felületen, áttört kialakításúnak kell lennie. 

ac) A meglévő kerítések megtarthatók, felújíthatók. 

ad) Az utcai kerítés épített oszlopainak tetején, kapu épített tetőszerkezetének tetején, valamint 

bármilyen épített kerítésépítményen, amennyiben arra térbeli díszítés kerül, díszítésként 

hagyományos geometriai forma (gömb, kocka, gúla stb.), továbbá történelmi, vallási tárgyú 

emlék alkalmazandó. 

b) A közlekedési célú közterületek a következők szerint alakítandók ki: 

ba) A közlekedési célú közterületen, ha a közterület szélessége 12,0 m vagy annál nagyobb, 

legalább egyik oldalán fasor telepítésére helyet kell biztosítani. 

bb) Fásítás, fasor kialakítása, a pótlásra előírt faj kiválasztása során helyben honos fajokat kell 

alkalmazni, jellemzően a 3. melléklete szerinti fa- és cserjefajok alkalmazásával, az 1. 

függelékben szereplő növényfajok kizárásával. 

bc) A közterületi kocsibehajtók számára kiépítésre kerülő vízátereszek legalább 40 cm belső 

átmérővel alakítandók ki. 

bd) Új közterületi járdák építésénél vagy járdafelújításnál a csatlakozó felületek szintkülönbség 

nélkül, kapubehajtóban, kereszteződésben akadálymentes kialakítással építendők ki. 

c) A település belterületén fás növényzet ültetése esetén – környezetvédelmi, értékvédelmi és 

látványvédelmi érdekek miatt – a tájban honos, jellemzően a 3. melléklet szerinti honos fa- és 

cserjefajok alkalmazhatók, az 1. függelékben szereplő növényfajok kizárásával. 

d) Közterületi zöldfelületeken 

da) minden 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű nem gyümölcsfa kivágása a teljes közigazgatási 

területen engedélyköteles. 

db) a fasorok helyeit sem magas, sem mélyépítési létesítményekkel elépíteni, sem megszüntetni 

nem lehet. 

dc) magas és mélyépítési munkák során a meglévő növényzetet adottságként kell kezelni és az 

érvényben lévő védőtávolságokat be kell tartani. Fakivágás csak indokolt esetben, és 

fapótlási kötelezettséggel történhet. 

dd) a szükséges fapótlás mértéke a kivágott fa törzskörméretével egyező famennyiség 

eltelepítése, legalább 8/10 törzskörméretű csemetékkel.” 

12. § 

A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(1) Az 1. melléklet a) pontjában meghatározott, a település belterületén a településképet 

meghatározó területeken a településkép védelme érdekében építési tevékenység a következő 

szabályok szerint végezhető: 

a) Lakóépület esetén a tetőidom magas tetős 25-45 fok közötti hajlásszögű kialakítású lehet, ettől 

eltérni a teljes tetőfelület legfeljebb 10%-án, valamint főépítészi szakmai konzultáció keretében 

lehet. 

b) Gazdasági és ipari rendeltetés alatt álló területeken: 

ba) az előkertbe építészetileg nem kialakított építmények (nyitott vasvázas szín, hevenyészve 

bekerített rakatok stb.) nem kerülhetnek. Takarásukról gondoskodni kell (egyéb épület, 
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reklámfelület, örökzöld növényzet). Tevékenységükhöz szükséges toronyszerű építmények 

utcaképi elemet ne képezzenek. 

bb) a közterületek felé kötelező a látványtakaró fásítás, amely háromszintes növényzettel (I. 

sövény, II. alacsonynövésű lombfa, III. magastörzsű lombosfa) telepíthető. 

c) A település közigazgatási területén az épületek külső megjelenésében a feltűnő, tájidegen 

építési elemek, a mesterkélt, feltűnő színek (pl. kék, lila, rózsaszín) nem alkalmazhatók. 

Homlokzatokon (falburkolat, tető) olyan színárnyalatok használhatók, amelyek a hagyományos 

építőanyagokra (cserép, fa, egyéb természetes anyagok) és vakolatokra jellemzők. 

d) Az épületek tetőfedő anyagaként nem alkalmazható: műanyag hullámlemez, alumínium 

trapézlemez (gazdasági területeken kívül), mesterséges rikító színű bitumenes zsindely, a 

tetőfedő anyagok színe – a lapostetős épületek kivételével – csak a természetes anyagok színei 

és azok árnyalatai, a vörös, a barna és a sötétszürke lehetnek, ettől eltérni a teljes tetőfelület 

legfeljebb 10%-án lehet. 

e) A héjazat cseréje esetén egy tetőfelületen csak egyféle cserép helyezhető el, kivéve a gyárilag 

színárnyalatos kivitelűt. 

f) A homlokzat-felújítás akkor végezhető, amennyiben az kiterjed a közterületről látható 

épülethomlokzat egészére. 

g) A homlokzatok burkolóanyaga – a gazdasági területek kivételével – nagyelemes fém-, műanyag 

hullám- és trapézlemez burkolat nem lehet. 

h) Látszó felületű gerendaház, rönkház nem építhető. Faburkolatú felület, látszó faszerkezet az 

épületek homlokzatának legfeljebb 50%-án alkalmazható. 

i) Az épületek közterület felé néző homlokzatán a közterületre levezető ereszcsatorna nem 

helyezhető el. 

j) A közterületi telekhatárra épített épületek ereszcsatornái a közterületi homlokzaton csak akkor 

helyezhetők el, amennyiben az bekötésre kerül terepszint alatt az utcai csapadékvíz-elvezető 

hálózatba. 

k) Csapadékvíz a közterületre csak akkor vezethető ki, amennyiben annak csatornája bekötésre 

kerül terepszint alatt az utcai csapadékvíz-elvezető hálózatba. 

l) Az épületek homlokzatainak, nyílászáróinak és az ingatlanok kerítéseinek színezésére rikító 

színek (citromsárga, lila, neon színek stb.) használata településkép-védelmi szempontból nem 

megengedett. 

m) A település területén fás növényzet ültetése esetén – környezetvédelmi, értékvédelmi és 

látványvédelmi érdekek miatt – a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz 

illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő díszfák és díszcserjék fajtái alkalmazandók, 

jellemzően a 3.melléklet szerinti fa- és cserjefajok. 

n) Az ipari gazdasági és kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezet telkén a nem ipari gazdasági 

vagy kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezettel határos telekhatár mentén a tájban honos 

előnevelt, legalább kétszer iskolázott egyedeiből fa- és cserjesor ültetendő ki. 

o) A településképi szempontból meghatározó területen az 1. függelékben szereplő növényfajok a 

nem alkalmazhatók.” 

13. § 

A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(1) Az 1. melléklete b) pontjában meghatározott, a település külterületén a településképet 

meghatározó területeken a településkép védelme érdekében építési tevékenység a következő 

szabályok szerint végezhető: 
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a) A település külterületén az épületek külső megjelenésében a feltűnő, tájidegen építési elemek, 

a mesterkélt, feltűnő színek (pl. kék, lila, rózsaszín) nem alkalmazhatók. 

b) A homlokzatok burkolóanyaga – a gazdasági területek kivételével – nagyelemes fém és 

műanyag hullám és trapézlemez burkolat nem lehet. 

c) Látszó felületű gerendaház, rönkház nem építhető. 

d) Az épületek tetőfedő anyagaként nem alkalmazható: műanyag hullámlemez, alumínium 

trapézlemez (gazdasági területeken kívül), mesterséges pala, bitumenes zsindely. 

e) Tájvédelmi szempontból a legfontosabb, hogy a település jellegzetes táji adottsága változatlan 

formában fennmaradhasson. 

f) A létesítmények, építmények harmonikusan illeszkedjenek a környezetbe, kiegészítve, 

eltüntetve a hiányosságokat, a környezetüket nem változtathatják meg. 

g) Tájképvédelmi területen új épület építése a tájba illesztés fokozott figyelembe vételével 

történhet, a kialakult tájhasználat, telekstruktúra, a hagyományos beépítési módok megőrzése 

mellett. 

h) A településképi szempontból meghatározó területen jellemzően csak a 2. mellékletben szereplő 

településen honos fás szárú növényfaj vagy növényfajok alkalmazandók, az 1. függelékben 

mellékletben szereplő növényfajok ültetésének kizárásával.” 

14. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A lakóépületek és intézmények homlokzatára szerelt kapcsolószekrények és a dobozok helyét, 

színét az épület stílusához, a homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani. Amennyiben műszakilag 

megoldható, a berendezéseket az épületek alárendelt homlokzatára kell felszerelni, valamint a 

kerítésbe kell beépíteni a közmű-üzemeltetők előírásait figyelembe véve.” 

(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 16. §-a a következő (2)–(14) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(2) Természetvédelmi oltalom alatt álló területen légvezeték vagy aszfaltburkolatú út nem 

helyezhető el. 

(3) Nagyfeszültségű elektromos vezeték beépítésre szánt területen, valamint országos jelentőségű 

természetvédelmi területen légvezetékként nem helyezhető el, nem fejleszthető, nem korszerűsíthető. 

(4) Belterületen, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a villamos-energia ellátás 

hálózatai föld feletti vezetésűek, új villamos-energia elosztási, közvilágítási vezetékeket és az 

elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, valamint közös tartóoszlopra kell 

feszíteni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot 

földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 

(5) A lámpákkal káprázást, vakítást, ártó fényhatást okozni nem szabad, ingatlan használatát 

korlátozni tilos. 

(6) Gázkészülék égéstermékének utcai homlokzatra történő kivezetése csak meglévő épületnél és 

csak műszaki szükségességből, a homlokzatképzéssel megfelelően összehangolt műszaki 
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megoldással lehetséges, amennyiben az épület oldal- vagy hátsókertre néző homlokzatán nem 

helyezhető el. 

(7) A gázhálózat-rekonstrukcióra kerülő területeken felújítás idején meg kell vizsgálni a földfeletti 

telepítésű, közterületen elhelyezett gáz-nyomásszabályozóknak az érintett terület környezetének 

rendezése érdekében térszín alatti berendezésekre történő cseréjét. 

(8) A középnyomású gázhálózatról ellátott tervezett fejlesztési területeken a földgáz nyomását 

csökkentő szabályozó berendezéseknek a telepítését a környezetbe illeszkedve kell megoldani. A 

tervezett egyedi szabályozókat a gázszolgáltató előírásait figyelembe véve kell telepíteni. Lehetőség 

szerint ezen berendezések a telkek udvarán növényzet takarásában helyezendők el, valamint az 

épületek homlokzatán takartan az épülettel szerves egységet képező módon, kivéve, ha műszaki okból 

nem lehetséges. 

(9) Földgázvezetéket közterületen és telken belül is csak föld alatti elhelyezéssel szabad kivitelezni. 

(10) A telekalakítások következtében magánterületre kerülő gázelosztó vezetéket, valamint 

tartozékait közterületre kell áthelyezni. 

(11) Műholdvevő, valamint távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító 

berendezés az épület közterületről látható homlokzatán és tetőfelületén nem helyezhető el, kivéve, ha 

műszaki szükségszerűség okán elhelyezése más módon nem oldható meg, ebben az esetben az épület 

közterületről látható homlokzatán és tetőfelületén csak takartan helyezhető el. 

(12) Az épületen elhelyezett napkollektor csak tetősíkban vagy az ingatlannal határos közterületről 

nem látható módon helyezhető el. 

(13) Távközlési torony elhelyezésének helyi szabályai: 

a) Meglévő építményen belül bárhol építhető. 

b) Meglévő építmény legfeljebb 6,0 méter magas felépítményeként a természeti területek 

kivételével bárhol létesíthető. 

c) Önálló építményként belterületen nem, külterületen a természeti területek és 500 méteres 

körzetük kivételével bárhol elhelyezhető. 

(14) Természeti védelem alatt álló területeken és azok 200 m-es körzetében széltorony, szélerőmű és 

hírközlő torony nem helyezhető el.” 

15. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A település beépítésre szánt területén csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus hirdető-

berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) rendszer egységes koncepció alapján 

helyezhető el, az e rendelet szerinti településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően.” 

(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 18. §-a a következő (2)–(7) bekezdéssel 

egészül ki: 
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„(2) A cégtáblát, cégéreket, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a 

vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést, az üzlethelyiség portáljában 

(kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot, a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá a 

tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást 

(hirdetést), valamint az Önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése 

céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen, vagy az épület közterületről látható homlokzatain 

elhelyezésre kerülő kisméretű hirdetések szervesen illeszkedjenek a meglévő és tervezett épület 

vízszintes és függőleges homlokzati tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához és 

együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével és kialakításával. 

(3) Épületek homlokzataira kerülő cég- és címtábla, információs vagy más célú berendezés 

épületdíszítő tagozatot nem takarhat el. 

(4) Az épületek tetőzetén reklám- és hirdetőtábla, hirdetési berendezések, építmény, fényreklám, 

fényfelirat nem helyezhető el. 

(5) Hirdetési és reklámcélú építmény, reklámnak, hirdetménynek minősülő falfestés, felirat, plakát 

helyi egyedi védelem alatt álló épületen nem helyezhető el. 

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

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

(7) Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett hirdető-berendezést, egyéb reklámhordozót, 

tájékoztató (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el kell 

távolítania. Felújítást követően az új településképi előírások szerint helyezhetők el.” 

16. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 19. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) Közterületről látható magánterületen az 1,0 m2-es nagyságot meghaladó reklámhordozó 

szerkezet, hirdető-berendezés, tájékoztató (információs) rendszer, cég-, címtábla, cégér nem 

helyezhető el.” 

(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 19. §-a a következő (2)–(8) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(2) Magánterületről – homlokzatról, kerítésről – közterület fölé beálló csak az ingatlanon lévő 

létesítmény cégére, lógója lehet legfeljebb A1-es ívméretben (840x597 mm). 

(3) Fényreklám, fényfeliratok kialakítására vonatkozó előírások: 

a) a csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek, 

b) nem alakíthatók ki villogó effektussal, 

c) a lakások, intézmények rendeltetésszerű használatát nem zavarhatja. 

(4) A0-ás (841x1189 mm), valamint ezt meghaladó ívméretű óriásreklám nem helyezhető el. 
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(5) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló A1-es méretű kétoldalas vagy fordított „V” alakú 

mobiltábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától maximum 1,5 méterre állhat, a 

gyalogosforgalmat nem akadályozó módon. 

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

időtartamra – épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja. Továbbá a 

felületen az építkezésre vonatkozó tájékoztatás, épületterv, látványterv tüntethető fel, az építési 

tevékenység időtartamára. Ennek elhelyezését az Önkormányzat településképi bejelentési eljárásban 

engedélyezheti. 

(7) Plakát, falragasz az épületek közterületi homlokzatain nem helyezhető el. 

(8) Épülethomlokzaton, kerítésen 1,0 m2-t meg nem haladó cég-, címtábla, valamint kulturális 

rendezvényt hirdető plakát, és arra engedélyezett reklámhordozó felület, gépjárműforgalmat nem 

zavaró elhelyezéssel és mérettel helyezhető el.” 

17. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 21. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

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

kérni az Önkormányzattól, ha: 

a) a tervezett építési tevékenység a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) 

Korm. rendelethatálya alá tartozó, egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység alapján 

történő új lakóépület építése, illetve meglévő épület bővítése történik. 

b) minden új épület építése, meglévő épület átalakítása, bővítése, fejújítása során, ha az 

közterületről látható módon megváltoztatja: 

ba) a beépítés telepítési módját, 

bb) a beépítés szintszámát vagy az épület legmagasabb pontját, 

bc) az építmény tömegformálását, 

bd) az építmény homlokzat kialakítását. 

be) új cégér és reklámhordozó elhelyezése esetén. 

c) A rendelet 2.melléklete szerinti védett építmények külső vagy belső felújítási, helyreállítás, 

bővítési vagy bontási, továbbá a védett építmény jellegét, megjelenését bármely módon érintő 

munka – függetlenül attól, hogy az építési engedély alapján, vagy anélkül végezhető – 

megkezdése, valamint a védett építmény rendeltetésének megváltoztatása esetén, 

d) A telken belül olyan támfal megbontására, elbontására kerülne sor, ami a szomszéd telekre, az 

azon elhelyezkedő épületekre is hatással lehet. 

e) Lakóépület magastetőtől (25-45 fok) eltérő tetőkialakítása esetén. 

f) Fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban, 

g) új elektronikus hírközlési építmény elhelyezése esetén: 

ga) műtárgynak minősülő antenna szerkezetnél, ha annak bármelyirányú mérete a bruttó 6 m-t 

meghaladja, 

gb) antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelésénél, ha az 

antenna bármelyirányú mérete a 4,0 m-t meghaladja,” 

(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 21. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel 

egészül ki: 
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„(2) Az Önkormányzat kötelező szakmai konzultáción való részvételre szólítja fel a tulajdonost, 

abban az esetben, ha: 

a) a település területén, a tulajdonos telkén súlyosan településképet romboló tevékenység történt, 

b) az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett hirdető-berendezést, egyéb reklámhordozót, 

tájékoztató (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül nem 

távolította el. 

(3) A rendeletben meghatározottak szerint az eseti eltérések főépítészi konzultációt követően 

lehetségesek.” 

18. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 22. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytatása során vizsgálni 

szükséges, hogy a véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma: 

a) megfelel-e a helyi építési szabályzatban és a településképi rendeletben foglalt előírásoknak, 

b) figyelembe veszi-e az arculati kézikönyvben szereplő javaslatokat, illetve amennyiben a 

javaslatoktól eltérő megoldást tartalmaz, akkor a tervezett megoldás azokkal egyenértékű vagy 

kedvezőbb beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.” 

(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 22. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy 

a) a beépítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének, 

b) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve 

építmények kilátását, 

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

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

b) teljesíti-e a műemléki- és helyi védettségű területek, épületek esetében az értékvédelemmel 

kapcsolatos előírásokat és elvárásokat, 

c) a külső megjelenés megfelel-e az e rendelet előírásainak 

d) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és 

használatának sajátosságaival, 

e) összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival, 

f) a tető hajlásszögének kialakítása és a tetőfelépítmények megfelelően illeszkednek-e a 

környezet adottságaihoz, illetve megfelel-e a településképi rendeletben előírtaknak, 

g) a homlokzat színezése utcaképi szempontból megfelelő-e, 

h) a gépészeti berendezések és azok tartozékainak településképi megjelenése megfelelő-e, 

i) meglévő építmény bővítése esetén a homlokzatot is érintő felújítás, átalakítás, emeletráépítés 

illeszkedik-e az adott épület struktúrájához, valamint a meglévő utcaképbe 

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

műtárgyait, valamint növényzetét” 

19. § 
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A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 23. és 24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„23. § 

Településképi véleményezési eljárást (a továbbiakban: véleményezési eljárás) kell lefolytatni: 

a) új építmény építési engedélyezési eljárását, 

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

fennmaradási engedélyezési eljárást   

megelőzően. 

24. § 

A véleményezési eljárást a jegyző folytatja le, aki a véleményét a 29. § felsorolt esetekben az 

önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapítja, amennyiben a településen van főépítész 

alkalmazásban.” 

20. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 25. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A településképi véleményezési 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) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 25. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül 

ki: 

„(2) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a 

véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma megfelel-e a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak. A településképi véleményezési eljárás részletes vizsgálati szempontjai: 

a) a tervezett beépítés megfelelően figyelembe veszi-e a hatályos településrendezési eszközök 

előírásait, 

b) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, kilátását, 

c) teljesíti-e a műemléki és helyi védettségű területek, épületek esetében az értékvédelemmel 

kapcsolatos előírásokat és elvárásokat, 

d) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és 

használatának sajátosságaival, 

e) a homlokzat színezése utcaképi szempontból megfelelő-e, 

f) a gépészeti berendezések és azok tartozékainak településképi megjelenése megfelelő-e, 

g)[1] a tetőzet kialakítása megfelelően illeszkedik a környezet adottságaihoz, elősegíti-e az építmény 

településképi szempontból előnyösebb megjelenését, 

h) meglévő építmény bővítése esetén a homlokzatot is érintő felújítás, átalakítás, emeletráépítés 

illeszkedik-e az adott épület struktúrájához, valamint a meglévő utcaképbe, 

i) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit, 
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j) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület burkolatának, 

műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a díszvilágító berendezések és 

reklámhordozók kialakítását.” 

21. § 

A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„27. § 

A településképi bejelentési eljárást a jegyző folytatja le, az önkormányzati főépítész szakmai 

álláspontjára alapítva, amennyiben a településen van főépítész alkalmazásban.” 

22. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 30. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(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) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 30. §-a a következő (2)–(4) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(2) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a véleményezésre 

benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma: 

a) megfelel-e a helyi építési szabályzatban és a településképi rendeletben foglalt előírásoknak, 

b) kidolgozása a szakmai tájékoztatás szerint történt-e, 

c) figyelembe veszi-e az arculati kézikönyvben szereplő javaslatokat, 

d) a b) és c) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb 

beépítést, valamint településképi megjelenést eredményez-e. 

(3) 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 e rendelet előírásainak, 

c) összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival, 

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

műtárgyait, valamint növényzetét. 

(4) A jegyző megtiltja a bejelentett építési tevékenység, saját vállalkozást népszerűsítő berendezés 

elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás indokainak ismertetése mellett 

– figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének és folytatásának 

jogkövetkezményeire, ha a bejelentés: 

a) nem felel meg e rendeletben előírt követelményeknek, 

b) a tervezett építési tevékenység, valamint hirdető berendezés, saját vállalkozást népszerűsítő 

berendezés, felület nem illeszkedik a településképbe, 
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c) a tervezett rendeltetés-változás nem illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés 

sajátosságaihoz, valamint, ha a bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja, hogy 

az új rendeltetés a környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és 

biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, továbbá nem korlátozza.” 

23. § 

A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„31. § 

A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a jegyzőhöz benyújtott – papíralapú – bejelentésre 

indul. A bejelentéshez szükséges bejelentőlapot a 6. melléklet tartalmazza. A bejelentéshez papíralapú 

dokumentációt kell mellékelni.” 

24. § 

A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

„(1) A jegyző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 

rendelkezései szerint településképi kötelezési eljárást folytathat le az alábbi esetekben: 

a) a településképi rendelet előírásainak be nem tartása, 

b) a 26-36. §-ban felsorolt településkép-érvényesítési eszközök 

ba) elmulasztása, 

bb) alapján lefolytatott eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtása, 

bc) alapján lefolytatott eljárásban hozott döntés végre nem hajtása 

c) településkép állapotát rontó reklámok, cégérek megszüntetése érdekében, ha: 

ca) műszaki állapota nem megfelelő, 

cb) tartalmi megjelenése idejétmúlt, vagy aktualitását vesztette, 

cc)[2] nem illeszkedik a településképbe és a jellemző településképi látványban idegen elemként 

jelenik meg, 

cd) előnytelenül változtatja meg az épület homlokzatát, tetőzetét, kirakatát, portálját, 

ce) bejelentés nélkül helyezték el, 

cf) kialakításuk, elhelyezésük nincs összhangban az e rendelet szabályaival. 

d) a helyi védelem alatt álló területek építményei és helyi egyedi védelem alatt álló épületek 

esetén, amennyiben a tulajdonos az e rendeletben meghatározott kötelezettséget nem teljesíti.” 

25. § 

(1) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 33. § (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul: 

a) bejelentés, vagy 

b) a hivatal részéről eljáró személy észlelése alapján.” 
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(2) A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 33. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(2) A településképi kötelezésről a jegyző önkormányzati hatósági döntést hoz településképi 

kötelezettségről szóló határozat formájában. 

(3) A településképi kötelezés keretében a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetése, 

átalakítása, az építmény, építményrész felújítása, átalakítása, helyreállítása vagy elbontása, 

növényzettelepítés vagy az elpusztult növényzet pótlása rendelhető el.” 

26. § 

A településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„34. § 

A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem 

hajtása esetén a jegyző önkormányzati településképi bírságot szab ki, amelynek összege: 

a) a 26-36. §-ban felsorolt településkép-érvényesítési eszközök: 

aa) elmulasztása esetén 100.000–500.000 Ft, 

ab) alapján lefolytatott eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtása esetén 100.000–500.000 

Ft, 

ac) alapján lefolytatott eljárásban hozott döntés végre nem hajtása esetén 100.000–500.000 Ft, 

b) a véleményezési, valamint a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység 

folytatása esetén az eltérés mértékétől függően legalább 100.000–1.000.000 Ft, 

c) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként 100.000– 

1.000.000 Ft, 

d) az e rendelet előírásaitól eltérő építészeti és településképi kialakítás 100.000–1.000.000 Ft, 

e) a tulajdonos telkén súlyosan településképet romboló tevékenység történt, a főépítészi szakmai 

konzultáció keretében felvett emlékeztetőben foglaltak végre nem hajtása esetén alkalmanként 

100.000–1.000.000 Ft, 

f) elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett hirdető-berendezést, egyéb reklámhordozót, 

tájékoztató (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a tulajdonosnak 30 napon belül el 

kell távolítani, ennek elmulasztása esetén 100.000–500.000 Ft. 

(1) A településképi 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.” 

27. § 

Hatályát veszti a településkép védelméről szóló Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testületének 44/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 37. § szövege. 
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28. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 17.) 

önkormányzati rendelete 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

18/2018. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

Taktaharkány Nagyközség Képviselő-testületének 18/2018 (VIII.28..) rendelete 1. melléklete helyébe 

az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
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1. melléklet 

„1. melléklet 

1. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át: 

a) a Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott egyes feladatokat, 

b) a közműfejlesztési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendeletben maghatározott egyes 

feladatokat, 

c) a közútkezelői hozzájárulás kiadását, 

d) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott egyes feladatokat, 

e) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

egyes feladatokat, 

f) az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól szóló önkormányzati 

rendeletben meghatározott egyes feladatokat, 

g) az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

egyes feladatokat, 

h) az önkormányzati kezelésű közutak forgalmi rendjéről szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott egyes feladatokat, 

i) Taktaharkány jelképeiről és a Taktaharkányra utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a 

közterületek fellobogózásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott egyes 

feladatokat, 

j) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott egyes feladatokat. 

2. A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át: 

a) a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott egyes feladatokat, 

b) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 

önkormányzati rendeletben maghatározott egyes feladatokat, 

c) a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés 

és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott egyes 

feladatokat, 

d) az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott egyes feladatokat, 

e) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott egyes feladatokat, 

f) az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott egyes 

feladatokat, 
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g) a településkép védelméről önkormányzati rendeletben meghatározott egyes feladatokat. 

3. A Képviselő-testület a Költségvetési és Szociális Bizottságra ruházza át: 

a) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendeletben meghatározott egyes feladatokat, 

b) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 

egyes feladatokat. 

4. A Képviselő-testület a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásra ruházza át a következő 

feladatokat: 

a) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

b) támogató szolgáltatás. 

5. A Képviselő-testület az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulásra 

ruházza át a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását. 

6. A Képviselő-testület a Dél-Zempléni Szociális Önkormányzati Társulásra ruházza át az idősek 

nappali ellátást.” 



 

Előterjesztés 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi Közbeszerzési 

Tervéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület:  

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (l ) bekezdés c) pontja 

a helyi önkormányzatot a Kbt. alkalmazásában ajánlatkérőnek minősíti. 

A Kbt. 42. §-a szerint az Önkormányzat, mint ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési tervet köteles 

készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről, melyet közzé kell tennie március 31 -éig a Kbt. 43. 

§ (1) bekezdés a) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, 

valamint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.  

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben 

szintén megfelelően szerepeltetni kell.  

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás 

lefolytatásának kötelezettségét.  

Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben 

foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha azóta előre nem 

látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a 

közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 

módosítás indokát is. 

 

Taktaharkány, 2021. augusztus 16. 

dr. Szemán Ákos 

Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának  

Képviselő-testülete …/2021.(…) határozata 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának  

2021. évi Közbeszerzési Tervéről 

 

 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi közbeszerzési tervét az 

alábbiak szerint fogadja el. 
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1. 
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étkezde kialakítása 

1 Nemzeti 
eljárásrend 

Kbt. 115. § Nyílt 
eljárás 
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uár 

2021. Harmadik 
negyedév 

2. Hűtőház építése 1 Nemzeti 
eljárásrend 
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pont Nyílt eljárás 
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2021. 
július 

2021. Negyedik 
negyedév 

3. Csapadékvízelvezetés 
II. ütem 1 Nemzeti 

eljárásrend 
Kbt. 115. § Nyílt 
eljárás 

2021.jan
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2021. Negyedik 
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Felelős:               Polgármester 

Határidő:           azonnal 

 

 

 

 

 

 


