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A TAK ÉS A TKR KÉSZÍTÉSÉNEK OKA
Jogszabályi környezet

• 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
• A helyi önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2017. október 1. napjáig megalkotja vagy módosítja a településképi

rendeletét.
• A törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása

társadalmi bevonás és konszenzus által.

• A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes,értékes, illetve hagyománytőrző építészeti arculatának és
szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

Eszközei
A településképi követelmények és azok meghatározása
Az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati
kialakítás és a zöldfelületek kialakításának módja, a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt –
településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása, a helyiépítészeti örökség egyedi és területi védelme, a reklámok,
reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezése és alkalmazása, illetve tilalma

Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
a helyi építészeti örökség megóvása érdekében önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert bevezetése

Önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök
tájékoztatás és szakmai konzultáció a településképi követelményekről

településképi véleményezési eljárás

településképi bejelentési eljárás

településképi kötelezés és bírság



A TAK ÉS A TKR KÉSZÍTÉSÉNEK OKA
Jogszabályi környezet

• 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Települési arculati kézikönyv
A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál.

Tartalma: a településkaraktert meghatározó településképi jellemzők,

a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészek arculati jellemzőikkel és értékeikkel,

a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok,

a településképhez illeszkedő építészeti elemek.

Településképi rendelet
Tartalma: a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelme

a településképi szempontból meghatározó területek

területi és egyedi építészeti településképi követelmények

a reklámhordozók, és az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények



A TAK ÉS A TKR KÉSZÍTÉSÉNEK OKA
Jogszabályi környezet

Meghatározhatók

beépítéstelepítési módja, a beépítés jellemző szintszáma vagy az épület legmagasabb pontja, kerti építmények, műtárgyak, kerítéskialakítás
módja

építményanyaghasználata, tömegformálása, homlokzati kialakítása, telken a zöldfelületek kialakításának módja,

épület megengedett legnagyobb szélességi és hosszanti mérete, tetőzet kialakítási módja,) tetőgerinc iránya,

a homlokzati architektúra és a homlokzattagolás (nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok) kialakítási módja, a kiegészítő elemek, egyéb 
műszaki berendezések homlokzaton történő elhelyezési módja és lehetősége

a telek zöldfelületén a fás szárú növényfajok telepíthetősége, a fás szárú növényfajok településképi illeszkedési követelményei, a zöldfelületen 
elhelyezhető kerti építmények és burkolatok településképi illeszkedési követelményei

a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési építmények elhelyezésére elsősorban alkalmas területek, 
azon területek, amelyek ezen építmények elhelyezésére nem alkalmasak

a reklámok mérete, a reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések száma, anyaghasználata



A TAK ÉS A TKR KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA

A legszélesebb körű társadalmi bevonással, a helyi közösség értékítélete alapján az elérni kívánt településkép 
jellemzőinek meghatározása és ezek alapján a település polgáraira vonatkozó helyi jogszabály megalkotása

A társadalmasítás eszközei
ad hoc bizottság
lakossági fórumok 
javaslatok kérése és befogadása
vélemények kérése és értékelése



A TAK ÉS A TKR ALKALMAZÁSÁNAK VÁRHATÓ HATÁSA

A helyi közösség értékítéletét tükröző, védendő települési arculat megőrzése, a z elképzelt arculat kialakítása.

A települési arculati kézikönyvet a képviselő-testület határozattal fogadja el, a településkép védelméről pedig rendeletet alkot.

Mind a kézikönyv, mind a rendelet módosítható.

Monitoring



TELEPÜLÉSI ARCULATI KÉZIKÖNYV MINTA
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GONDOLATÉBRESZT Ő, VITAINDÍTÓ GÖNY Ű TELEPÜLÉS ÉRTÉKEINEK 
MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Településkarakter elemei
egyszintes épületek
magastetők
egy telken egy lakóépület
nagy telkek
szomszéd épületek között jelentős távolság
derékszögű utcahálózat
széles utcák
nyílt árkos csapadékvíz elvezetés
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Településrészek
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Településképi szempontból meghatározó területek
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Településképi javaslatok
telekszélességek arányosítása
párkánymagasságok arányosítása
épülethomlokzati szélességek arányosítása
tetőhajlásszögek arányosítása
egységes utcafásítás
épületszínezés ?
nyílászárók ?
kerítések ?
tetőhéjalás ?
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Helyi védelem (jelenleg)
Egyedi védettségű helyi művi értékek:

a) a Kossuth Lajos utca (régi pesti út) - történelmi jelentőségű vonalvezetésének, burkolatának  és   az  utca  mentén  kialakult  beépítés  
jellegének  a  megőrzése  az 1075 hrsz-ú tervezett úttól a 133 hrsz-ú tervezett útig;

b) a 830 hrsz alatti templomkert területen lévő I. és II. világháborús emlékművek;

c) az 1145 hrsz-ú út Kossuth L. utcai részén lévő kereszt;

d) a 03/1 hrsz-ú Dunai töltésen lévő millenniumi kereszt.

Helyi védett táj- és természeti értékek

a) a katolikus templom (830 hrsz) kertjében lévő 4 db fa (tölgyfa),

b) a Posta rét (kb 150 Ha-os terület): a Bakonyér - a Kossuth L. utca keleti részének kert végei és a Duna part által határolt terület,

c) a Duna-part meglévő belterületi szakasza.
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Javaslatok
Köztemető platánfái és a sírok között levő minden öreg fa Temetői emlékmű 

Kossuth L. utca mentén levő két kereszt

Kossuth L. utca gesztenyefái

Sirály Vendéglő a mögötte levő lépcsőzetes terasszal a Duna felé

Posta épület a szolgálati lakással Sétány elején levő szerelmesek és új házasok lakatjait őrző szívEgészségház és a kerítése
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Javaslatok
Gyógyszertár és kerítése Volt határőr laktanya 

Kossuth L. utcában levő családi házak pl. 42., 102., 130., stb., amelyek  még nem „kocka házak”-ként épültek                                                                      Tornyos házak

Kossuth L. utca 158.: még látható néhány felújított tetőzet  Kikötő utca
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Településképi és védelmi javaslatok

Célként kitűzni, hogy a légvezetékek idővel a földbe kerüljenek. Önmagában ez javítaná legjobban a település arculatát.

A Postakocsi Fogadó Gönyű legfontosabb épülete. Ennek megmentése, újraépítése mindenképpen szerepelnie kell a könyvben még akkor is, ha 
jelenleg magántulajdonban van.

A Duna-parthoz hasonlóan az erdő széli utca is fontos jellemzője a községnek. Idővel ide árnyas sétáló-futó-bicikliző-görkorcsolyázó
lehetőséget álmodok, mely 1,5 km hosszan, keresztező forgalom nélkül biztonságos kikapcsolódást nyújtana gyerekeknek és időseknek 
egyaránt.

A két templomon kívül fontos, megőrzendő épületnek tartom a gyógyszertárat és a Hajóskertet. Tudom, hogy ez utóbbi is magántulajdon, de 
véleményem szerint valódi építészeti remekmű.

A tetőkön a pala- és hullámpala fedést talán már a mostani építési szabályzat is tiltja.

A tetők hajlásszögét az egyeztetésen megbeszéltük, hogy célszerű, ha nem térnek el túlságosan az egymáshoz közeli épületek.

A romos, lakatlan épületeket mielőbb el kell takarítani. Pl. Jókai – Kollárszky sarok.

A község nyugati határára tervezett új lakóövezet is maradjon falusias jellegű! Új építési telkek kialakításakor már a legelején kerüljenek a 
vezetékek a föld alá!

A lakóházak színezése ne lehessen szemet sértően rikító.

Az utak mentén meglévő árnyas fákat meg kell őriznünk. A szomszédok véleményét is ki kelljen kérni egy fa esetleges kivágása előtt, ne 
dönthessen egy személyben a polgármester vagy a jegyző.

Gönyű legyen gönyörű! Vagy: Gönyű – ahol az élet gönyű és gönyörű. 
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Településképi és védelmi javaslatok
Kossuth Lajos utca gesztenyefái
Kossuth Lajos utcán lévő 2 kereszt (Madárösvény melletti és a Kikötő utcánál elhelyezkedő)
Hajósárbóc
Kossuth Lajos utca útburkolata (macskakő)
A Kossuth L. utcán található két kőkereszt
Volt mozi épülete
Sirály discó épülete
"Laktanya" épülete
Öregek napközi épülete és kerítése
orvosi rendelő és kerítése
gyógyszertár épülete és udvara
Postakocsi fogadó
Kastélykert gesztenyefasora
Horgász büfé épülete
Madárösvény
Duna parti sétány
Kikötő utca sarkán álló épület (talán a Kikötő u 1. vagy Duna sor)
Kossuth L. utca gesztenyefái
temető kápolnája
Amennyiben Gönyűhöz tartozik, Dózsamajor épületei
a Hajósmúzeum épülete



Kérjük, hogy jogukkal élve tegyék meg javaslataikat településük arculatának megóvása és szakszerű fejlesztése 
érdekében.

Írásos véleményüket, javaslatukat kérjük, legkésőbb a lakossági fórum utáni 8. napig szíveskedjenek megküldeni az alábbi 
módokon:

papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben, személyes leadással,

levélben az önkormányzat címére (9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.) történő megküldéssel,

elektronikus levélben a jegyzo@gonyu.hu e-mail címre történő megküldéssel.


