
A pilisszántói Települési Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi Rendelet (TKR) készítéséhez 
kapcsolódó 2. lakossági fórumot (2017. július 12-i lakossági fórum) követően beérkezett észrevételek 
és válaszok összefoglalása 
 

 név észrevétel válasz 
1 Dobsa Dávid A 400 kVos távvezeték és a 

transzformátor alállomás 
idetelepítése ellen tiltakozik. 

A TAK az infrastruktúra elemek ide 
telepítéséről nem intézkedik, csak 
településképi ajánlásokat tesz.  
A trafóállomásra vonatkozó részt kivettük 
a TAK-ból, de a sajátos építmények 
kötelező fejezetét meghagytuk. 
 

2 Kubovics Ferenc Javasolja, hogy a bevezetés, 
bemutatás fejezetekhez 
vonjuk be Szőnyi Józsefet.  
A Placskó 3%-os beépítési 
lehetőségét kevésnek tartja. 
Jó színvonalú vendéglátó 
egység létrehozását javasolja. 
A szimbólumok elhelyezésére 
vonatkozó ajánlással nem ért 
egyet. 
Sziklaszínházra tett javaslattal 
nem ért egyet. 
A sajátos építményekről szóló 
rész törlését kéri a TAK-ból. 
 

Bevontuk, írásait felhasználtuk. 
 
 
A beépítési lehetőséget nem a TAK 
szabályozza. 
A javaslattal egyet értünk. Bízunk benne, 
hogy lesz ilyen jellegű vállalkozás. 
 
Nem szabály, hanem településképi 
ajánlás. 
 
Hasonló helyzetű területről példa 
egyszerű faszerkezetekkel. 
A sajátos építményekre vonatkozó rész  
kötelező tartalmi követelmény. 
 

3 Láng Judit A 400 kV-os távvezeték és a 
transzformátor alállomás 
idetelepítése ellen tiltakozik. 

A TAK az infrastruktúra elemek ide 
telepítéséről nem intézkedik, csak 
településképi ajánlásokat tesz.  
A trafóállomásra vonatkozó részt kivettük 
a TAK-ból, de a sajátos építmények 
kötelező fejezetét meghagytuk. 
 

4 Madarász Péter Hosszabb véleményezési időt 
kér. 
 
 
 
A sajátos építményekről szóló 
rész törlését kéri a TAKból. 
 
Javaslatot tesz a TKR-ben 
rögzítendő, a felszíni 
energiaellátási és elektronikus 
hírközlési sajátos 
építményeire vonatkozó 
szabályokra. 
 
 

A kettő helyett három fórum 
szervezésével az önkormányzat már 
többlet lehetőséget kínált. A 
véleményezés lehetősége szept. 12-től 
26-ig fennáll. 
A sajátos építményekre vonatkozó rész  
kötelező tartalmi követelmény. (314/2012 
Korm r. 12. mell.) 
A javaslatokat köszönjük, figyelembe 
vettük! 



 
5 Somorjai Ede A trafóállomás és a sajátos 

építmények témájának 
törlését kéri a TAK-ból. 
Javasolja, hogy a bevezetés, 
bemutatás fejezeteket írja 
meg más. 
Örökség fejezet pincékre 
vonatkozó jellemzése. 
Pilishegy helyesírását 
kifogásolja. 
Sziklaszínházra tett javaslattal 
nem ért egyet. 
A szimbólumok elhelyezésére 
vonatkozó ajánlással nem ért 
egyet. 
A Placskó 3%-os beépítési 
lehetőségét kevésnek tartja. 
A mezőgazdasági területek, a 
kertes mezőgazdasági 
területek és az erdők beépítési 
lehetőségeit kifogásolja. 
A világos színek ajánlását 
kifogásolja. 
 
 
A nyírfák lecserélésére 
vonatkozó javaslattal nem ért 
egyet. 
A közterületre vonatkozó 
ajánlásokat kifogásolja. 
A légvezetékekre és a sajátos 
építményekre vonatkozó részt 
kifogásolja. 
Források feltüntetését kéri. 
Tájképromboló építmények 
növényzettel való takarását 
kéri. 
 

A trafóállomásra vonatkozó részt kivettük 
a TAK-ból, de a sajátos építmények 
kötelező fejezetét meghagytuk. 
Az írja meg, akit az Önkormányzat megbíz 
vele. 
 
Régészeti hatástanulmány alapján készült. 
 
Javítottuk. 
 
Hasonló helyzetű területről példa 
egyszerű faszerkezetekkel. 
Nem szabály, hanem településképi 
ajánlás. 
 
A beépítési lehetőséget nem a TAK 
szabályozza. 
A beépítési lehetőséget nem a TAK 
szabályozza. Az ajánlások a HÉSZ-ben 
megengedett beépítéssel összhangban 
állnak. 
Az ajánlás a hagyományos megoldásokkal 
összhangban fogalmazódott. A tömegével 
jól illeszkedő épület világos színben is 
kellemes látványt nyújt! 
A nyírfa itt tájidegen. A tájépítészeti 
javaslat jobb megoldást kínál. 
 
A közterületek településképi útmutatója 
kötelező tartalmi követelmény. 
A sajátos építményekre vonatkozó rész  
kötelező tartalmi követelmény. 
 
Nem a TAK témája. 
A tájképvédelmi célú takaró növényzet 
szabályozását a HÉSZ tartalmazza. 
 

6 Szlabony Anikó A Placskó 3%-os beépítési 
lehetőségét kevésnek tartja. 
Vagányabb arculatot tart 
lehetségesnek. 

A beépítési lehetőséget nem a TAK 
szabályozza. 
Egyet értünk, a településképi rendelet 
szabályaiban ez tükröződik is. 

7 Szőnyi József A trafóállomás, kijelölt 
gazdasági terület és a sajátos 
építmények témáját nem a 
TAK-ba illőnek tartja. 
A falu bemutatását 
hiányosnak érzi. 

A trafóállomásra vonatkozó részt kivettük 
a TAK-ból, de a sajátos építmények 
kötelező fejezetét meghagytuk. 
A TAK-ban elsősorban az épített 
környezet arculatára kell figyelnünk, mert 
a TAK célja a településképi rendelet 
megalapozása. Az arculatot formáló 
egyéb jelenségekre itt csak utalni tudunk. 



 


