
 

                                                        T Á J É K O Z T A T Á S  

 

Tisztelt Építtető, tisztelt Tulajdonosok! 

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete megalkotta Lepsény nagyközség Településképi 

Rendeletét (továbbiakban: TKR) és jóváhagyta Településképi Arculati Kézikönyvét 

(továbbiakban: TAK).  

Ezen két dokumentum kötelező készítését a településképi törvény írja elő. A törvényt tavaly 

hagyta jóvá a parlament, annak érdekében, hogy a sokszor említett, már ismert lakóépületekre 

vonatkozó egyszerű bejelentési eljárás során a településképi követelményeket is alkalmaznia 

kelljen minden építtetőnek. 

A településképi törvény alapján az önkormányzatoknak olyan településképi rendeletet kell 

alkotnia, mely kiterjed az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való 

illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a 

zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a 

helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség 

megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések 

elhelyezésére és alkalmazására. 

A TKR-nek magába kell foglalnia a jelenleg külön rendeletekkel szabályozott településképet 

érintő helyi rendeleteket, tehát a településképi bejelentési eljárásról és kötelezésről szóló, 

településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet, helyi örökségvédelemről szóló rendelet, 

reklámrendelet, és a helyi építési szabályzat településképet érintő előírásait.  

A legfontosabb változást azonban szeretnénk itt hangsúlyozni: az egyszerű eljárással épülő 

épületek esetében kötelező lefolytatni szakmai konzultációt a Lepsény Nagyközségi 

Önkormányzat polgármesterénél.  

Mindezek mellett el kellett készíteni a TAK-ot, mely sok ábrával, jó példával felszerelve 

szeretné eljuttatni a lakossághoz az építendő épületekkel szemben támasztott településképi 

követelményeket  

A Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2018(VI.06) számú 

önkormányzati rendelete rendelkezik Lepsény nagyközség településképének védelméről. 

Ennek értelmében: (15 §) a Településmag településrészen: 

 az elhelyezhető és felújításra kerülő építményeket a település építési hagyományainak 

megfelelő megjelenéssel és a környezetükkel összhangban kell kialakítani 



 a kialakult beépítésű építési övezetekben új épület építése a kialakult állapothoz 

igazodva ill. a tömbben kialakult előkerttel 

 tetőtér beépítése csak 1 szintben létesíthető 

 utcafronti kerítés csak áttört kivitelű lehet 

 új épület elhelyezése esetén gépkocsi tároló- a telekadottságok függvényében, 

lehetőség- a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben, illetve ahhoz telepítve alakítható 

ki 

 az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyagai? tégla, kő, 

fa, üveg, vakolat lehet 

 a homlokzati színezésnél aza alábbiakat kell betartani: lehetőleg pasztell színeket kell 

alkalmazni, nagy felületen tilos a rikító, a településképet zavaró színek használata 

 Fő rendeltetésű épület esetében tetőfedésként az alábbi anyagok alkalmazhatóak: nád, 

hagyományos cserép, betoncserép, korcolt lemezfedés, bitumenes zsindely, 

természetes pala. 

 nem alkalmazható tetőhéjzatként a főépület esetében: hullámpala, műanyag 

hullámlemez, ipari fémlemezfedés 

 magastetős épület 25-45 fok dőlésszöggel alakítható ki, kivétel ez alól a meglévő 

hajlásszögű tető felújítása, átépítése 

 

Településközpont településrészen (16 §): 

 a kialakult beépítésű építési övezetekben új épület építése a kialakult állapothoz 

igazodva ill. a tömbben kialakult előkerttel 

 tetőtér beépítése csak 1 szintben létesíthető 

 utcafronti kerítés csak áttört kivitelű lehet 

 az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyagai? tégla, kő, 

fa, üveg, vakolat lehet 

 a homlokzati színezésnél aza alábbiakat kell betartani: lehetőleg pasztell színeket kell 

alkalmazni, nagy felületen tilos a rikító, a településképet zavaró színek használata 

 Fő rendeltetésű épület esetében tetőfedésként az alábbi anyagok alkalmazhatóak: nád, 

hagyományos cserép, betoncserép, korcolt lemezfedés, bitumenes zsindely, 

természetes pala. 



 nem alkalmazható tetőhéjzatként a főépület esetében: hullámpala, műanyag 

hullámlemez, ipari fémlemezfedés 

 

Kertvárosias lakókörnyezetben (17 §): 

 a kialakult beépítésű építési övezetekben új épület építése a kialakult állapothoz 

igazodva ill. a tömbben kialakult előkerttel 

 tetőtér beépítése csak 1 szintben létesíthető 

 utcafronti kerítés csak áttört kivitelű lehet 

 új épület elhelyezése esetén gépkocsi tároló- a telekadottságok függvényében, 

lehetőség- a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben, illetve ahhoz telepítve alakítható 

ki 

 az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyagai? tégla, kő, 

fa, üveg, vakolat lehet 

 a homlokzati színezésnél aza alábbiakat kell betartani: lehetőleg pasztell színeket kell 

alkalmazni, nagy felületen tilos a rikító, a településképet zavaró színek használata 

 Fő rendeltetésű épület esetében tetőfedésként az alábbi anyagok alkalmazhatóak: nád, 

hagyományos cserép, betoncserép, korcolt lemezfedés, bitumenes zsindely, 

természetes pala. 

 nem alkalmazható tetőhéjzatként a főépület esetében: hullámpala, műanyag 

hullámlemez, ipari fémlemezfedés 

Falusias lakókörnyezetben (18 §):  

 az új épületek telepítésénél a meglévő beépítéséhez és építészeti kialakításához kell 

illeszkednie 

 a kialakult beépítésű építési övezetekben új épület építése a kialakult állapothoz 

igazodva ill. a tömbben kialakult előkerttel 

 tetőtér beépítése csak 1 szintben létesíthető 

 utcafronti kerítés csak áttört kivitelű lehet 

 új épület elhelyezése esetén gépkocsi tároló- a telekadottságok függvényében, 

lehetőség- a fő rendeltetésű épülettel egy tömegben, illetve ahhoz telepítve alakítható 

ki 

 az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyagai? tégla, kő, 

fa, üveg, vakolat lehet 



 a homlokzati színezésnél aza alábbiakat kell betartani: lehetőleg pasztell színeket kell 

alkalmazni, nagy felületen tilos a rikító, a településképet zavaró színek használata 

 Fő rendeltetésű épület esetében tetőfedésként az alábbi anyagok alkalmazhatóak: nád, 

hagyományos cserép, betoncserép, korcolt lemezfedés, bitumenes zsindely, 

természetes pala. 

 nem alkalmazható tetőhéjzatként a főépület esetében: hullámpala, műanyag 

hullámlemez, ipari fémlemezfedés 

 

Különleges területek településrészen (19 §):  

 tetőtér beépítése csak 1 szintben létesíthető 

 utcafronti kerítés csak áttört kivitelű lehet 

 a homlokzati színezésnél aza alábbiakat kell betartani: lehetőleg pasztell színeket kell 

alkalmazni, nagy felületen tilos a rikító, a településképet zavaró színek használata 

 Fő rendeltetésű épület esetében tetőfedésként az alábbi anyagok alkalmazhatóak: nád, 

hagyományos cserép, betoncserép, korcolt lemezfedés, bitumenes zsindely, 

természetes pala. 

 nem alkalmazható tetőhéjzatként a főépület esetében: hullámpala, műanyag 

hullámlemez, ipari fémlemezfedés 

Gazdasági, üzemi területek  településrészen (20 §) : 

 a kialakult beépítésű építési övezetekben új épület építése a kialakult állapothoz 

igazodva ill. a tömbben kialakult előkerttel 

 utcafronti kerítés csak áttört kivitelű lehet 

 az elhelyezendő, átépítésre kerülő épületek homlokzati felületeinek anyagai? tégla, kő, 

fa, üveg, vakolat lehet 

 a homlokzati színezésnél aza alábbiakat kell betartani: lehetőleg pasztell színeket kell 

alkalmazni, nagy felületen tilos a rikító, a településképet zavaró színek használata 

 nem alkalmazható tetőhéjzatként a főépület esetében: hullámpala, műanyag 

hullámlemez, ipari fémlemezfedés 

Zártkert településrészen (21§): 

 a hagyományos történelmi tájkarakter védelme érdekében elsősorban a helyi 

építési hagyományoknak megfelelő tájba illő épületek építhetők 



 a szőlőhegyi tájkarakter védelme érdekében a kertes mezőgazdasági területek 

egységes építészeti karakterét, a történeti szerkezetést meg kell őrizni. 

 35-45 fokos hajlásszögű nyeregtetős épületek építhetők 

 a szőlőhegyi építési hagyományoktól idegen ablakok, ajtók nagy üvegfelületek, 

üvegfal alkalmazása nem lehetséges 

 csak áttört kerítés létesíthető 

 távközlési magasépítmény, adótorony, önálló antenna építmény nem helyezhető el 

 önálló reklámépítmény, reklámtábla maximum 1 m2 nagyságban elhelyezhető 

Külterület településrész (14 §) : 

 külterületi fásítás, erdősítés esetén törekedni kell őshonos fafajok telepítésére, és 

őshonos erdőállományok kialakítására 

 az ökológiai és természetvédelmi, továbbá a tájképvédelmi érdekekkel összhangban 

gondoskodni kell a természetszerű erdőállományoknak honos erdőtársulásokra való 

fokozatos cseréjéről. 

 Távközlési magasépítmény, adótorony, önálló antenna építmény, önálló 

reklámépítmény 

 erdőterületen 35-45 fok hajlásszögű nyeregtetővel létesíthetők 

 általános mezőgazdasági területen -az épületek szabadon állóan, 34-45 fok hajlásszögű 

nyeregtetővel létesíthetők 

- kerítés a gazdasági épületek céljára kialakított 

udvar körül legalább 80 %-ban áttörten 

létesíthető. 

- a gazdasági udvaron kívül kerítés csak 

vadvédelmi drótháló vagy drótfonat lehet 

 

A reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre külön rendelkezéseket tartalmaz a TKR. 

Kertes mezőgazdasági területen, erdőterületen 1 m2-nél nagyobb felületű önálló reklámtábla 

nem helyezhető el 

o a lakosság általános tájékoztatását szolgáló útbaigazító táblarendszer, térkép vagy más 

jelzés a helyi egységes információs rendszerhez igazodó megjelenéssel helyezhető el 

o reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem 

változtathatja meg hátrányosan és az épületek utcai homlokzatán nem helyezhető el 



o reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem 

változtathatja meg hátrányosan, az épületek utcai homlokzatán nem helyezhető el 

o hideg színhőmérsékletű fényforrás (neon, halogén, lézer fény), vibráló, pulzáló 

fényjelenség, fényreklám nem alkalmazható 

o épületek homlokzataira kerülő cég és címtábla, információs vagy más célú berendezés 

épületdíszítő tagozatot nem takarhat el 

o az épületeken elhelyezhető cégérek, cégtáblák, szerkezeteinek felülete rikító színű, 

káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró 

hatás nem engedhető meg 

o közterületről látható magánterületen az 1,0 m2-es nagyságot meghaladó címtábla, 

cégér nem helyezhető el 

o az elhasználódott vagy felújításra szoruló reklámot a tulajdonosának el kell távolítania, 

vagy fel kell újítania 

o üzlethelyiségenként legfeljebb egy darab álló A/1-es méretű kétoldalas vagy fordított 

„V” alakú megállító tábla helyezhető el közterületen, az önkormányzat engedélye 

alapján 

o reklámcélú védőháló, ponyva az építés időtartama alatt, max 6 hónapig 

épületállványon elhelyezhető, amennyiben azt más jogszabály nem tiltja, illetve 

látványtervet tartalmazó molinó külön önkormányzati engedéllyel 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a fenti szabályok be nem tartása esetén a 

jogsértő cselekmény típusától függően Lepsény Nagyközségi Önkormányzat 

polgármestere 1.000 forinttól 1.000.000 Ft-ig terjedő  bírságot szabhat ki, ezért kérjük a 

rendeletben foglaltak fokozott betartását. 

Ezen rendelkezések Lepsény nagyközségben 2018 július 1-től hatályosak. 

A TKR, a TAK a helyi építési szabályzattal és a rendezési tervvel együtt értelmezendők. 

Ezen dokumentumok a www.lepseny.hu weboldalról letölthetők. 

 

Tisztelettel: 

 

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

 

http://www.lepseny.hu/

