
















ÉSZREVÉTELEK A BUGYI TKR-EL KAPCSOLATBAN 

 

1) Javaslom, hogy a TKR-t az engedélyköteles és az egyszerű 
bejelentési eljárásokra terjeszteném ki (a nem engedélyköteles 
eljárásokra nem javaslom kiterjeszteni). Ezzel összefüggésben a 
településképi bejelentési eljárás alkalmazási köreit a helyi védett 
épületek kivételével törölném, az alkalmazási szabályok közül a papír 
alapú dokumentációt elavultnak tartom. 

2) A rendeletben általánosan nem javaslom a TKR-ben szabályozni az 
utcafronton elhelyezendő kapubehajtó szélességének szabályozását. 

3) a rendeletben általánosan nem javasolnám előírni kötelezően a 
kerítés létesítésnél az áttőrt kerítést. A 2 méter magas tömör kerítést 
elfogadhatónak tartom (és az ezzel összefüggő szabályok módosítását) 

4) a rendeletben általánosan javaslom a nyeregtető hajlásszögét 25-
45%-ra módosítani (erre van igény) 

5) általánosan javaslom a rendeletben a tetőfedésnél a barna színt is 
elfogadni 

6) (12.§. (2) bek-nél) ez nem jó hivatkozás csak a főépületre javaslom 
előírni az anyaghasználatot, és nem általánosan az épületre (pl: 
melléképületre sem)   

7) talajhő kinyerésére szolgáló eszköz 3méteres előírását nem 
javaslom 

8) klímaberendezést utcafrontra nem de oldalfalra már 
engedélyezhető lenne 

9) általános javaslat az eljárásoknál a digitális benyújtást (papír 
alapon ne), ami az ÉTDR felületen kérhető és elérhető lenne , valamint a 
dokumentáció tartalmában egyezzen meg az engedélyezési, vagy az 
egyszerű bejelentési dokumentáció tartalmával, így nyomon lehetne 
követni az építkezéseket. 

10) Temető övezetben az 5 méteres zöldsáv nem kivitelezhető 

11) 39.§- (1) bek. j) pontja törlését javaslom(költség csökkentés 
miatt) 



12) háztömbre vonatkozó színterv törlése 

13) Nincs 11.§. 

14) A 29.§. 2. bekezdésének hivatkozása hibás (12§.) ez több helyen 
is előfordul 

15) 30.§. 2. bekezdést törölném 

16) A 30.§. 2. bekezdésének hivatkozása hibás (12§.) 

17) A 30.§. 4/e pontját törölném 

18) 43.§. -ból a kizárólag nyeregtetős  részt törölném 

19) A paragrafusokat sorba kellene rendezni. 

20) 14.2. Településképi véleményezési eljárásban a (3) bekezdés 
szerint főépítészt kellene alkalmazni 

21) A településképi bejelentési eljárásnál a Helyi védett épületek 
kivételével az „egyszerű bejelentési dokumentációnak” megfelelően 
kellene beadni véleményezésre a dokumentációt. 
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