
A pilisszántói Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) készítéséhez 
kapcsolódó előzetes tájékoztatást (2017. május 18-i lakossági fórum) követően beérkezett 
észrevételek és válaszok összefoglalása 
 

 név észrevétel válasz 
1 Görbitz Gyula - Utcára vonatkozó elvárások 

megfogalmazást kéri. 
- Vízelvezetés kialakításának jó 
példáit kéri. 
- közművek egyszerűbben 
megvalósítható földbe tétele 
- oszloptranszformátorok 
cseréje betonházas 
transzformátorra 
- 132 kV-os légvezeték föld alá 
helyezése nem realisztikus 
- 400 kV-os vezeték telepítése 
ellen tiltakozni kell 
- Külterületi kertes területek 
beépítési lehetőséget át kell 
gondolni. Az építészeti 
kívánalmak ne legyenek a 
történeti maghoz igazítottak. 
 

-Ehhez ad ajánlásokat a TAK. 
 
-A TAK véglegesítése során ezt a témát is 
vizsgálni fogjuk 
-A TKR kijelöli azokat a településrészeket, 
kiemelt védelmet érdemlő helyszíneket, 
ahol a sajátos építmények (légvezetékek, 
hírközlési építmények) nem helyezhetők 
el. 
Jogszabályi hivatkozásokat ld a 10-29. 
válasznál. 
 
- Külterületi kertes területek arculati 
ajánlásai eltérnek az Ófaluban 
javasoltaktól. 
 

2 Kerekréti Szabolcs Vízpart, fejlesztés, kastély és 
strand fejlesztés brikett 
gyártás , élménypark fejlesztés 
tekintetében tesz javaslatokat, 
gazdasági előnyökre is 
kitekintve.  

Az összeszedett javaslatok a 
településfejlesztési koncepcióhoz illenek, 
de ettől függetlenül hasznos 
elgondolásokról szólnak. A TAK témája 
ettől eltérően kimondottan a 
településkép alakításra vonatkoznak: 
hogyan alakítsuk épületeinket, ha 
hozzájuk nyúlunk vagy újat építünk. 

3 Kiss Gábor A településfejlesztési 
koncepciót és Helyi építési 
szabályzatot érintő 
javaslatokat mutat be. 

Az általános fejlesztési elgondolások nem 
a településkép és arculat konkrét témáira 
vonatkoznak, a TAK-ban, TKR-ben nem 
szerepeltethetők. 

4 Kovács Tamás 
Lieber Gregely 

Javasolja, hogy a TAK és TKR 
zárja ki 
-a településképet, tájképet 
romboló építmények 
-a villamos légvezetékek és 
transzformátor állomások 
megjelenését. 
 

Az energiaellátás és az elektronikus 
hírközlés építményeire és műtárgyaira 
vonatkozóan a település nem határozhat 
meg a település egész területére 
vonatkozó általános tiltást, azonban 
kijelölheti azokat a településrészeket, 
kiemelt védelmet érdemlő helyszíneket, 
ahol a sajátos építmények (légvezetékek, 
hírközlési építmények) nem helyezhetők 
el. Ugyanakkor meg kell jelölni az 
elsősorban alkalmas területeket is. 
Jogszabályi hivatkozásokat ld a 10-29. 
válasznál. 

5 Kubovics Ferenc -A településfejlesztési 
koncepció tartalmának 

A TAK nem fejlesztési koncepció, hanem 
településképi ajánlás, a fejlesztésre és a 



kibővítésre tesz javaslatot 
kétszer is. 
-A civil szerveződések 
támogatását javasolja. 
-A turizmusból legyen a 
falunak bevétele nem az 
iparból. 
-Javasolja, hogy a tájba nem 
illő épületek kerüljenek 
bontásra. 
-Javasolja, hogy a turizmus 
fogadásának körülményei 
javuljanak. 
-A mészégetést bemutató 
szabadtéri kiállítást javasol. 
 

támogatásra vonatkozó javaslatoknak 
nem itt van a helyük. 
A tájba nem illő épületek arculati 
megjelenésének javításra és a mészégetés 
bemutatásra a TAK javaslatot tesz.  
Az egész falu településképi 
megjelenésnek javulása, sajátos 
hangulatának kifejezettebb képe segíti a 
turizmus vonzását. 

6 Somorjai Ede Javasolja, hogy a TAK és TKR 
zárja ki 
-a településképet, tájképet 
romboló építmények 
-a villamos légvezetékek és 
transzformátor állomások 
megjelenését. 
Javasolja a meglévő 132 kV-os 
légvezeték föld alá helyezését. 
A tájképvédelmi célú takaró 
növényzet szabályozást kéri. 
A források feltüntetést kéri. 
 

Az energiaellátás és az elektronikus 
hírközlés építményeire és műtárgyaira 
vonatkozóan a település nem határozhat 
meg a település egész területére 
vonatkozó általános tiltást, azonban 
kijelölheti azokat a településrészeket, 
kiemelt védelmet érdemlő helyszíneket, 
ahol a sajátos építmények (légvezetékek, 
hírközlési építmények) nem helyezhetők 
el. Ugyanakkor meg kell jelölni az 
elsősorban alkalmas területeket is. 
Jogszabályi hivatkozásokat ld a 10-29. 
válasznál. 
A tájképvédelmi célú takaró növényzet 
szabályozása HÉSZ-ben jelenleg is 
megtalálható, de csak őshonos 
növényekre tesz javaslatot. A tájidegen 
örökzöldek kerülendők. 
A növényzet teljes lombozatában sem fejt 
ki hangszigetelő hatást. 
A nyilvántartott forrásokat a szabályozási 
terv tartalmazza. 

7 Szénási Éva Transzformátor állomás ne 
épüljön Pilisszántón, mert 
nem szép, nem illeszthető a 
tájba. 

Az energiaellátás és az elektronikus 
hírközlés építményeire és műtárgyaira 
vonatkozóan a település nem határozhat 
meg a település egész területére 
vonatkozó általános tiltást, azonban 
kijelölheti azokat a településrészeket, 
kiemelt védelmet érdemlő helyszíneket, 
ahol a sajátos építmények (légvezetékek, 
hírközlési építmények) nem helyezhetők 
el. Ugyanakkor meg kell jelölni az 
elsősorban alkalmas területeket is. 
Jogszabályi hivatkozásokat ld a 10-29. 
válasznál. 



8 Szőnyi József Az épületek és az utcakép 
mellett a természeti értékek, 
hagyományok, régészeti 
emlékek és a mészégetés 
hagyományainak 
mejelenítését is kéri az arculati 
kézikönyvben. 

Egyet értünk. Természetesen ezek a 
fontos értékek arculati kézikönyvben 
helyet kapnak. 

9 Kövári Rozália E-mailben küldött 
küldeményét nem osztotta 
meg, nem olvasható. Erről 
szóló értesítést követően sem 
papíron nem nyújtotta be, 
sem más formában. 
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Balogh István  
Bodák József, 
Bodák Józsefné, 
Bodák Anita, 
Dobsa Dávid 
Gubek Krisztina 
Halász Márton 
Hegedűs Márta 
Krecsmarik Csaba  
Kiss Csaba, 
Leta Judit 
Pataki Dénes, 
Patakiné Sebők V. 
Pataki Lilla, 
Szlabony Anikó, 
Vajda Szilvia 
Vándor Dóra 
Vándor Péter 
Várai János, 
Várai Jánosné, 

Javasolja, hogy a TAK és TKR 
zárja ki 
-a településképet, tájképet 
romboló építmények 
-a villamos légvezetékek és 
transzformátor állomások 
megjelenését. 
Javasolja a meglévő 132 kV-os 
légvezeték föld alá helyezését. 
 

Az energiaellátás és az elektronikus 
hírközlés építményeire és műtárgyaira 
vonatkozóan a település nem határozhat 
meg a település egész területére 
vonatkozó általános tiltást, azonban 
kijelölheti azokat a településrészeket, 
kiemelt védelmet érdemlő helyszíneket, 
ahol a sajátos építmények (légvezetékek, 
hírközlési építmények) nem helyezhetők 
el. Ugyanakkor meg kell jelölni az 
elsősorban alkalmas területeket is. 
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi 
C. törvény 94. § (1) pontja szerint „A 
település tervezésénél, rendezésénél, utak 
és közművek építésénél, korszerűsítésénél, 
egyéb építmények és más létesítmények 
megvalósításánál, felújításánál – a külön 
jogszabályban meghatározott módon – 
biztosítani kell az elektronikus hírközlési 
építmények elhelyezésének lehetőségét.” 
A településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 23/G. §-a előírja, hogy: 
„A településképi rendeletben a 
településképi szempontok 
figyelembevételével meg kell határozni 
a) a teljes település ellátását biztosító 
felszíni energiaellátási és elektronikus 
hírközlési sajátos építmények, műtárgyak 
elhelyezésére elsősorban alkalmas 
területeket, 
b) azon területeket, amelyek az a) pont 
szerinti sajátos építmények, műtárgyak 
elhelyezésére nem alkalmasak, és 



c) a helyi védelemmel érintett területeken 
a sajátos építményekkel, műtárgyakkal 
kapcsolatos anyaghasználatra vonatkozó 
követelményeket.” 
 
 

 


