
ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
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MEGHÍVÓ 

Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 28-án (csütörtökön) 
9.00 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére 

 
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem. 
 

Napirendi pontok tárgyalása előtt: 
 

Napirendi pontok: 
 

1) Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelet 
tervezete a településkép védelméről 
Előterjesztő: polgármester 
 

2) Úrkút Településképi Arculati Kézikönyve 
Előterjesztő: polgármester 

 
Napirendi pontok tárgyalása után: 

 
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak) 

 
   Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. december 22.                       
                   Fülöp Zoltánné  

polgármester  
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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2017. (…) önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről 
 

Úrkút Község Önkormányzat Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések 
 

1. § A rendelet célja Úrkúton a község sajátos településképének társadalmi bevonás és 
konszenzus által történő védelme és alakítása: 
a) a helyi építészeti örökség egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) 

meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával; 
b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával; 
c) településképi követelmények meghatározásával; 
d) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,  
e) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával. 

 
2. § (1) A helyi védelem célja Úrkút község településképe és történelme szempontjából 

meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes 
karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.  

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, 
ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.  

 
3. § A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja: 

a) Úrkút épített és természeti értékeinek védelme, az épített környezet esztétikus 
kialakítása. 

b) A településképi szempontból meghatározó területen a településképi illeszkedéssel és 
a településfejlesztési célokkal összefüggő településképi követelmények érvényesítése. 

 
4. § E rendelet alkalmazásában: 

a) áttört kerítés: Olyan kerítés amelynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága jelen 
rendeletben meghatározott %-os arányban nem akadályozott. 

 
II. Fejezet 

A helyi védelem 
 

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek 
 

5. § A helyi védelem feladata a védelmet igénylő építészeti örökség  
a) meghatározása, dokumentálása, 
b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,  
c) megőrzése, megőriztetése és  
d) a lakossággal történő megismertetése. 

 
6. § (1) A helyi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés írásban benyújtott kérelemmel 

kezdeményezhető.  
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(2) A kérelmet bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet vagy Úrkút Képviselő-testülete benyújthatja a község 
Polgármesterének. 

 
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a védendő-, vagy a védettség megszűntetésével érintett érték megnevezését, a 
helyszínének címét, helyrajzi számát;  

b) a kérelmező nevét, 
c) helyi területi védelem esetén az együttes megnevezését, térképi lehatárolását, 
d) a védendő érték, vagy terület ismertetését,  
e) a védelem alá helyezés indoklását. 

 
(4) A helyi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés kezdeményezése során 

hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
(5) A kérelmet a beérkezésétől számított 30 napon belül a polgármester előkészíti a 

Képviselő-testületnek, aki dönt, hogy 
a) a kérelem alapján kezdeményezi a településképi rendelet módosítását, vagy 
b) részletes indokolás mellett elutasítja a kérelmet. 

 
(6) Az (5) bekezdés szerinti döntésről a polgármester 8 napon belül értesíti az érdekelteket. 
 
(7) A helyi védelem alá helyezési, vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell 

tekinteni:  
a) a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan, ingatlanok tulajdonosait,  
b) műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,  
c) a kezdeményezőket. 
 

(8) A helyi egyedi védelem megszüntetése az értékvizsgálat alapján csak akkor javasolható, 
ha a védett építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki 
eszközökkel nem állítható helyre. 

 
7. § Ha a helyi védelem alatt álló elem országos műemléki védelem alá kerül, a helyi védelem 

az országos védettség hatályba lépésével egyidőben megszűnik. 
 

8. § (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) a polgármester 
nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthet. 

 
(2) A nyilvántartás tartalmazza: 

a) a védett érték megnevezését,  
b) a védett érték védelmi nyilvántartási számát és azonosító adatait, 
c) a védelem típusát, 
d) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület 

lehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám) és 
e) a védelem rövid indokolását. 

 
3. A helyi egyedi védelem meghatározása 

 
9. § A helyi védelem a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti 

arculatát, településkarakterét meghatározó, az 1. melléklet meghatározott 
a) építményekre, építményrészletekre 
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b) alkalmazott anyaghasználatra,  
c) tömegformálásra,  
d) homlokzati kialakításra, 
e) táj- és kertépítészeti alkotásra,  
f) egyedi tájértékre, növényzetre, 
g) szoborra, képzőművészeti alkotásra,  
h) utcabútorra 

terjed ki. 
 

4. A helyi területi védelem meghatározása 
 
10. § Helyi területi védelem illeti meg az 2. számú mellékletben meghatározott, közterületekből 

és egyedi ingatlanokból álló együttest, amelyek sajátos tájképi, településszerkezeti, 
településképi, építészeti, történeti adottságai folytán a település jellege és identitása 
szempontjából meghatározó jelentőségű. 

 
5. A helyi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek 

 
11. § (1) Az 1. és 2. mellékletben szereplő, helyi védelem alatt álló építészeti örökséget a 

tulajdonos köteles jókarbantartani, állapotát megóvni, a használat nem 
veszélyeztetheti az adott építészeti örökség fennmaradását.  

 
(2) A helyi védelem alatt álló elemet nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki 

szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy 
közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.  

 
(3) A helyi egyedi védelem alatt álló művi érték korszerűsítéssel, átalakítással, bővítéssel, 

részleges bontással, bontással kapcsolatos általános szabályai: 
a) A helyi védelem alatt álló értékek jókarbantartása, használata és fenntartása során 

biztosítani kell a védelem alapjául szolgáló értékek megőrzését. 
b) Helyi védelem alá tartozó épületek nem bonthatók. Átalakítás esetében 

épületrészek bonthatók, a védelmet megalapozó építményrészek kivételével. 
c) Átalakítás a védett értékek fenntartása, érvényre juttatása szempontjainak szem 

előtt tartásával lehet végezni, olyan módon és mértékig, ami nem sérti az érték 
összességének (tömegalakítás, térkapcsolatok, arányviszonyok, szimbolikus 
tartalom, felületek kialakítása, díszítmények), valamint a történeti korok 
emlékeinek megtartását. 

 
6. A helyi védelem alatt álló területre vonatkozó területi építészeti követelmények 

 
12. § (1) Az 2. számú melléklet szerinti helyi területi védelemmel érintett területen (a 

továbbiakban: védett terület) a kialakult utcahálózat, telekstruktúra, beépítési mód és 
épülettömegek megtartása, illetve – fejlesztés esetén – az ezekhez való igazodás és 
illeszkedés biztosítandó. 

 
(2) A védett területen meglévő – utcafronti – melléképületek felújíthatók, 

korszerűsíthetők, de nem bővíthetők. 
 
(3) A védett területen parapet-konvektor vagy klímaberendezés a Rákóczi utcáról látható 

módon nem helyezhető el. 
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(4) A védett területen a meglévő épületek bővítése felújítása, (homlokzatvakolás, 
színezés, nyílászáró csere, tető felújítás, tetőtér beépítés) során az eredeti épület 
anyaghasználatát, színezését, léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz 
alkalmazkodó építészeti megoldások alkalmazandók.   

 
7. A helyi védett értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények 

 
13. §  (1) A 1. melléklet szerinti helyi egyedi védelem alatt álló (a továbbiakban védett) épületek 

bővítése felújítása, (homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró csere, tető felújítás, tetőtér 
beépítés) során az eredeti épület anyaghasználatát, színezését, léptékét és formavilágát 
alkalmazó, vagy ahhoz alkalmazkodó építészeti megoldások alkalmazandók.     

 
(2) A védett épületen csak olyan építési munka végezhető, illetve olyan állapot 

fennmaradása biztosítandó, amely nem érinti hátrányosan a védett érték 
megjelenését, karakterét, eszmei (történeti, helytörténeti) értékét. 

 
(3) Parapet-konvektor vagy klímaberendezés közterületről látható módon nem 

helyezhető el. 
 
8. A helyi védelem alatt álló területen vagy értéken elhelyezett sajátos építményekre, 

műtárgyakra vonatkozó anyaghasználati követelmények 
 
14. § (1) Épített égéstermék elvezető csak tégla vagy vakolt felületű lehet. Az új, korszerű 

készülékek függőleges égéstermék elvezetőjének színe (gyári tartozék kémény) a 
héjazat színével megegyezőnek vagy feketének kell lennie. Égéstermék elvezető 
közterületről látható esetben csak függőleges lehet, homlokzati égéstermék elvezető 
közterületről látható külső határoló falakon csak abban az esetben jelenhet meg, ha 
egyéb módon az épület fűtéskorszerűsítése műszakilag nem oldható meg. 

 
 (2) Elektronikus hírközlési építmények és berendezései, műholdvevő, illetve távközlési, 

adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és adattovábbító berendezés, közüzemi 
szolgáltatások mérő órái, nyomásszabályozó, klímaberendezés kültéri egysége, 
valamint egyéb gépészeti berendezés az épület közterületről látható homlokzatán és 
tetőfelületén nem helyezhető el, kivéve, ha műszaki szükségszerűség okán 
elhelyezése más módon nem oldható meg.  

 
 (3) Az épületen elhelyezett napkollektor csak tetősíkban vagy az ingatlannal határos 

közterületről nem látható módon helyezhető el. 
 

III. Fejezet 
A településkép szempontból meghatározó területek 

 
15. § (1) Településképi szempontból meghatározó területek: 

a) Alsófalu, Felsőfalu, Kilencház,  
b) Bányatelep, 
c) Csárdahegy és Újtelep  
d) új beépítés területe,  
e) gazdasági területek,  
f) Zsófiapuszta lakóházai, 
g) jelentős zöldfelületi területek,  
h) mezőgazdasági területek  
i) természetközeli területek 
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j) egyéb települési karakterű területek 
 

(2) A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását a 3. melléklet 
tartalmazza. 

 
IV. Fejezet 

A településképi követelmények 
 

9. Általános építészeti követelmények  
 

16. § (1) Új épületek építésénél, vagy a meglévő épületek felújításánál a környező épületek 
színvilágához kell illeszkedni. Az épület meghatározó homlokzatainak színezése 
fehér, vagy a természetben is előforduló, az úgynevezett földszínek (palaszürke, 
földbarna, agyag vörös, okkersárga, halványzöld) tört, pasztell árnyalatai lehetnek. 
A nyílászárók esetében a homlokzat színétől eltérő, a földszínek sötétebb árnyalatai 
is felhasználhatók. 

 
(2) Az építmények homlokzatainak burkolóanyaga nagyelemes fém és műanyag hullám 

és trapézlemez burkolat nem lehet, kivéve gazdasági területen. 
 

(3) A 10%-osnál nagyobb lejtésű terepfelszín rendezése során a természetes tereplejtést 
megváltoztatni csak a földtömeg-egyensúly mértékéig lehet. A földtömeg-
egyensúllyal történő tereprendezést úgy kell megvalósítani, hogy a természetes 
terepszinthez viszonyított feltöltés, vagy bevágás – rézsű vagy támfal megoldással- 
egy teraszlépcsőben legfeljebb 1,5méter szintkülönbségű lehet. 

 
(4) Lejtős terepen való építés esetén az épület terepre illesztésével el kell kerülni a lejtő 

irányába kedvezőtlen látványú, magas épülethomlokzat kialakulását. 
 

(5) A tetőfedő anyagok színe rikító, környezetéhez nem illeszkedő, nem lehet. Az 
építmények tetőfedő anyagaként nem alkalmazható: műanyag hullámlemez, 
bitumenes zsindely.  

 
(6) Tilos manzárd-tető, valamint a nyeregtetőt kiegészítő torony építése. 

 
(7) Külterületen az épületek legmagasabb pontja 10,0 méter lehet, kivéve kilátó és 

szélkerék esetében. 
 

(8) A zöldfelület létesítésénél a zöldfelület településképi, használati és kondicionáló 
értékének optimalizálása érdekében a zöldfelületi telekrészek elaprózása nem 
megengedett. 

 
(9) A településen fás növényzet ültetése esetén - környezetvédelmi-, értékvédelmi és 

látványvédelmi érdekek miatt - a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz 
illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növényfajokon kívül más 
nem telepíthető. Ajánlott növényjegyzék a 4. mellékletben található. 

 
(10) A település belterületén a legkisebb telepítési távolság az ingatlan határától: 
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a) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor, 
élősövény esetében 0,50 méter, 

b) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1,5 méter, 
c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb 

bokor, élősövény esetében 2,0 méter. 
 

10. Kilencház, Alsófalu, Felsőfalu területekre vonatkozó településképi követelmények 
 

17. § (1) A telkek rendeltetésszerű használatához szükséges építményeket egy csoportban, 
oldalhatáron állóan kell elhelyezni.  

 
(2) A területen az épületek csak földszint vagy földszint és tetőtér kialakításúak lehetnek. 

Tetőtér csak egyszintesen építhető be. 
 
(3) A lakótelkek utcai telekhatárán csak maximum 50 cm magasságú tömör lábazatos, 

1,5-1,80 m magasságú, áttört utcai kerítések létesíthetők. A kerítést javasolt 
növénytelepítéssel kísérni. Útcsatlakozásoknál azonban a szabadlátást akadályozó 
létesítményt elhelyezni, valamint 1,2 m-nél magasabb növényzetet ültetni tilos.  

 
(4) A meglévő tömör kerítés felújítható. 
 
(5) Az utcafronton elhelyezett kerítés minimum 50 % -ban áttört lehet. 
 
(6) Az épületek tetőhajlásszöge nem lehet 35º-nál kisebb és 45º-nál nagyobb.  
 
(7) A tetőtér beépítése esetén tilos térdfal magasítás, beugró loggia, kiugró erkély.  

 
(8) 20 m-nél keskenyebb telken nem lehet utcával párhuzamos tetőgerincű, nyeregtetős 

épületet építeni. 
 
(9) Az épület utcai homlokzatára, látható helyre technológiai berendezés (pl. 

klímaberendezés, parabolaantenna, szellőző, stb.) nem helyezhető el, kivéve, ha 
műszaki szükségszerűség okán elhelyezése más módon nem oldható meg. 

 
(10) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 1 

darab, maximum 0,5 m2 nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése 
megengedett. 

 
(11) Az épületeken elhelyezhető cégtáblák, üzletfeliratok, cégérek szerkezeteinek felülete 

rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az 
összképben zavaró hatás nem engedhető meg. 

 
11. Bányatelep területére vonatkozó településképi követelmények 

 
18. § (1) A telek rendeltetésszerű használatához szükséges építményeket zártsorúan, 

utcafrontosan építve kell elhelyezni.  
 

(2) A területen az épületek csak földszint vagy földszint és tetőtér kialakításúak lehetnek. 
Tetőtér csak egyszintesen építhető be. 

 
(3) A lakótelkek utcai telekhatárán csak maximum 50 cm magasságú tömör lábazatos, 

1,5-1,80 m magasságú, áttört utcai kerítések létesíthetők. A kerítést javasolt 
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növénytelepítéssel kísérni. Útcsatlakozásoknál azonban a szabadlátást akadályozó 
létesítményt elhelyezni, valamint 1,2 m-nél magasabb növényzetet ültetni tilos.  

 
(4) A meglévő tömör kerítés felújítható. 
 
(5) Az utcafronton elhelyezett kerítés minimum 70% -ban áttört lehet. 
 
(6) Az épületek tetőhajlásszöge nem lehet 35º-nál kisebb és 45º-nál nagyobb.  
 
(7) A tetőtér beépítése esetén tilos térdfal magasítás, beugró loggia, kiugró erkély.  

 
(8) Az épület utcai homlokzatára, látható helyre technológiai berendezés (pl. 

klímaberendezés, parabolaantenna, szellőző, stb.) nem helyezhető el, kivéve, ha 
műszaki szükségszerűség okán elhelyezése más módon nem oldható meg.  

 
(9) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 1 

darab, maximum 0,5 m2 nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése 
megengedett. 

 
(10) Az épületeken elhelyezhető cégtáblák, üzletfeliratok, cégérek szerkezeteinek felülete 

rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az 
összképben zavaró hatás nem engedhető meg. 

 
12. Csárdahegy és Újtelep területekre vonatkozó településképi követelmények 

 
19. § (1) A területen az épületek csak földszint vagy földszint és tetőtér kialakításúak lehetnek. 

Tetőtér csak egyszintesen építhető be. 
 

(2) A lakótelkek utcai telekhatárán csak maximum 50 cm magasságú tömör lábazatos, 
1,5-1,80 m magasságú, áttört utcai kerítések létesíthetők. A kerítést javasolt 
növénytelepítéssel kísérni. Útcsatlakozásoknál azonban a szabadlátást akadályozó 
létesítményt elhelyezni, valamint 1,2 m-nél magasabb növényzetet ültetni tilos.  

 
(3) A meglévő tömör kerítés felújítható. 
 
(4) Az utcafronton elhelyezett kerítés minimum 50 % -ban áttört lehet. 
 
(5) Az épületek tetőhajlásszöge nem lehet 35º-nál kisebb és 45º-nál nagyobb.  

 
(6) 20 m-nél keskenyebb telken nem lehet utcával párhuzamos tetőgerincű, nyeregtetős 

épületet építeni. 
 

(7) Az épület utcai homlokzatára, látható helyre technológiai berendezés (pl. 
klímaberendezés, parabolaantenna, szellőző, stb.) nem helyezhető el, kivéve, ha 
műszaki szükségszerűség okán elhelyezése más módon nem oldható meg.  

 
(8) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 1 

darab, maximum 0,5 m2 nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése 
megengedett. 

 
(9) Az épületeken elhelyezhető cégtáblák, üzletfeliratok, cégérek szerkezeteinek felülete 

rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az 
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összképben zavaró hatás nem engedhető meg. 
 

13. Az új beépítés területére vonatkozó településképi követelmények 
 

20. § (1) A telkek rendeltetésszerű használatához szükséges építményeket oldalhatáron állóan 
kell elhelyezni.  

 
(2) A területen az épületek csak földszint vagy földszint és tetőtér kialakításúak lehetnek. 

Tetőtér csak egyszintesen építhető be. 
 
(3) A lakótelkek utcai telekhatárán csak maximum 50 cm magasságú tömör lábazatos, 

1,5-1,80 m magasságú, áttört utcai kerítések létesíthetők. A kerítést javasolt 
növénytelepítéssel kísérni. Útcsatlakozásoknál azonban a szabadlátást akadályozó 
létesítményt elhelyezni, valamint 1,2 m-nél magasabb növényzetet ültetni tilos.  

 
(4) Az utcafronton elhelyezett kerítés minimum 50 % -ban áttört lehet. 
 
(5) Az épületek tetőhajlásszöge nem lehet 25º-nál kisebb és 45º-nál nagyobb.  

 
(6) 20 m-nél keskenyebb telken nem lehet utcával párhuzamos tetőgerincű, nyeregtetős 

épületet építeni. 
 
(7) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 1 

darab, maximum 0,5 m2 nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése 
megengedett. 

 
(8) Az épületeken elhelyezhető cégtáblák, üzletfeliratok, cégérek szerkezeteinek felülete 

rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az 
összképben zavaró hatás nem engedhető meg. 

 
14. A gazdasági területekre vonatkozó településképi követelmények 

 
21. § (1) A telkek rendeltetésszerű használatához szükséges építményeket egy csoportban, 

szabadon állóan kell elhelyezni.  
 

(2) A területen az épületek legmagasabb pontja a terepcsatlakozástól számított maximum 
10,0 m lehet, kivéve az alkalmazott technológiából adódó létesítmények. 

 
(3) A kerítés magassága a rendezett terepszinttől mérve 2,0 m-nél kisebb kell legyen. 
 
(4) Az utcafronton elhelyezett kerítés minimum 40 % -ban áttört lehet. 

 
(5) A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével a tető hajlásszöge 25-

45 között lehet.  
 

(6) Épületcsoportoknál azonos dőlésszögű, héjalású tetőkialakítást kell alkalmazni. 
 

(7) Gazdasági területen az előkertben portaépület elhelyezhető. 
 

(8) A parkolók és a telekhatárok mentén új fasor telepítésénél és meglévő fasor 
kiegészítésénél (fapótlásnál) várostűrő, előnevelt, többszörösen iskolázott, útsorfa 
minőségű faegyedek ültetésénél a 8 méternél kisebb tőtávolság nem megengedett.  
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(9) A minimálisan kialakítandó zöldfelület kétharmadán a kevesebb, mint háromszintű 

(gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) növénytakaró alkalmazása nem 
megengedett. 

 
15. Zsófiapuszta lakóházaira vonatkozó településképi követelmények 

 
22. § (1) A meglévő lakóházak felújíthatók, eredeti épülettömegükkel újjáépíthetők. 

 
(2) Tetőtérbeépítés, tetőfelépítmény nem létesíthető. 

 
(3) Az épület út felőli homlokzatára, látható helyre technológiai berendezés (pl. 

klímaberendezés, parabolaantenna, szellőző, stb.) kivéve, ha műszaki 
szükségszerűség okán elhelyezése más módon nem oldható meg 

 
16. A mezőgazdasági területekre vonatkozó településképi követelmények 

 
23. § (1) A telkek rendeltetésszerű használatához szükséges építményeket egy csoportban, 

szabadon állóan kell elhelyezni.  
 

(2) Az épületeket tájba illeszkedően, hagyományos tömegű és építészeti karakterű 
kialakítással lehet elhelyezni. 

 
(3) A területen elhelyezhető lakóépületek legmagasabb pontja a terepcsatlakozástól 

számított maximum 8,0 m lehet. 
 
(4) A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével a tető hajlásszöge 30º-

45º között lehet.  
 
(5) Épületcsoportoknál azonos dőlésszögű és héjalású tetőkialakítást kell alkalmazni. 
 
(6) Vagyonvédelmi kerítés minimum 90 % -ban áttört lehet. 

 
17. A természetközeli területre vonatkozó településképi követelmények 

 
24. § (1) A telkek rendeltetésszerű használatához szükséges építményeket egy csoportban, 

szabadon állóan kell elhelyezni.  
 

(2) Az épületeket tájba illeszkedően, hagyományos tömegű és építészeti karakterű 
kialakítással lehet elhelyezni. 

 
(3) A területen az épületek legmagasabb pontja a terepcsatlakozástól számított maximum 

8,0 m lehet, kivéve a kilátók. 
 
(4) Kerítést létesíteni csak ideiglenesen, természetvédelmi, vadgazdálkodási illetve 

erdőgazdálkodási célból szabad, minimum 90 % -ban áttört kialakítással. 
 

(5) A tető hajlásszöge 35º-45º között lehet.  
 
(6) Épületcsoportoknál azonos dőlésszögű és héjalású tetőkialakítást kell alkalmazni. 
 
(7) Az épületek kialakításánál kizárólag természetes anyagok alkalmazhatók. 
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18. Az egyéb területekre vonatkozó településképi követelmények 

 
25. § (1) A telkek rendeltetésszerű használatához szükséges építményeket egy csoportban, 

szabadon állóan kell elhelyezni.  
 

(2) A területen az új épületek legmagasabb pontja a terepcsatlakozástól számított 
maximum 8,0 m lehet, kivéve az alkalmazott technológiából adódó létesítmények. 

 
(3) A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével a tető hajlásszöge 35-

45 között lehet.  
 

(4) Épületcsoportoknál azonos dőlésszögű, héjalású tetőkialakítást kell alkalmazni. 
 
(5) A telekhatárok mentén legalább egy fasort kell telepíteni.  

 
(6) A parkolók és a telekhatárok mentén új fasor telepítésénél és meglévő fasor 

kiegészítésénél (fapótlásnál) várostűrő, előnevelt, többszörösen iskolázott, útsorfa 
minőségű faegyedek ültetésénél a 8 méternél kisebb tőtávolság nem megengedett.  

 
(7) A minimálisan kialakítandó zöldfelület kétharmadán a kevesebb, mint háromszintű 

(gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) növénytakaró alkalmazása nem 
megengedett. 

 
(8) A területen a nem természetes anyaghasználatú és jellegű (minőség, szín) építmények, 

a nem egységes arculatú berendezési tárgyak elhelyezése tilos. 
 
(9) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 1 

darab, maximum 0,5 m2 nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése 
megengedett. 

 
(10) Az épületeken elhelyezhető cégtáblák, üzletfeliratok, cégérek szerkezeteinek, 

felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, 
az összképben zavaró hatás nem engedhető meg. 

 
19. Reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények 

 
26. § (1) A település területén a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi 

követelményeket a (2) – (4) bekezdések tartalmazzák. 
 

(2) A védett épületeken hirdetés, reklám nem helyezhető el. 
 
(3) 4 m2-nél nagyobb felületű reklámhordozó a településen nem helyezhető el. 

 
(4) Közterületen és köztulajdonban álló ingatlanon 10 méterenként legfeljebb 1 db, 

maximum 1,5 m2 nagyságú reklámhordozó helyezhető el. 
 
(5) A reklámhordozó anyaga az időjárásnak ellenálló (nem rozsdásodó) kell legyen, az 

élénk színek használata kerülendő. 
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27. § A belterület közterületein kizárólag reklámozás, hirdetés célját szolgáló, állandó jellegű, 
táblaszerű objektum nem helyezhető el, kivéve, ha a hirdetés önkormányzati illetve 
települési célt, továbbá esetenkénti rendezvények hirdetését szolgálja. 

 
28. § (1) Választás, helyi népszavazás, rendezvény, vagy a település szempontjából jelentős 

eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény napját megelőző 3 naptári hét 
időszakban az eseményre vonatkozó reklámhordozó, reklám, molinó transzparens, 
hirdetmények elhelyezhetők közterületen illetve magán területen is. 

 
(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez 

szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a 
beszerzése a reklám közzétevőjének feladata. 

 
(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására 

irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti. 
 

 (4) Pályázati forrásból megvalósuló építmény esetében az előírt tájékoztatási felületként 
a) az építés ideje alatt a telken belül elhelyezett, a pályázati kiírás szerinti méretű 

tájékoztató tábla, 
b) a létesítmény átadása után legfeljebb a pályázati kiírás szerinti méretű tájékoztató 

tábla a homlokzaton, vagy a létesítmény előkertjében elhelyezve – a pályázati 
kiírás szerinti időszakra – létesíthető. 

 
20. A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus 

hírközlési sajátos építményekre vonatkozó településképi szabályok 
 

29. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és az elektronikus hírközlési 
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek a Úrkút 
településszerkezeti terve szerinti: 

a)  gazdasági területek, 
b)  mezőgazdasági területek. 

 
(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és az elektronikus 

hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek a 
Úrkút településszerkezeti terve szerinti 
a) lakóterületek, 
b) a különleges területek.  
c) a közparkok. 
 

30. § Közmű és elektronikus hírközlési létesítmények kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok 
korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából 
a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével 
terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani.  

 
31. § Elektronikus hírközlési építmények és berendezései (antennák, antennatartó szerkezetek, 

stb.), közüzemi szolgáltatások mérő órái, nyomásszabályozó, klímaberendezés kültéri 
egysége, valamint egyéb gépészeti berendezés az épületek közterületről látható 
homlokzati felületén nem helyezhető el, kivéve, ha műszaki szükségszerűség okán 
elhelyezése más módon nem oldható meg.  

 
32. § Műholdvevő, illetve távközlési, adatátviteli berendezés kültéri egysége, hír- és 

adattovábbító berendezés az épület közterületről látható homlokzatán és tetőfelületén 
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nem helyezhető el, kivéve, ha műszaki szükségszerűség okán elhelyezése más módon 
nem oldható meg, ebben az esetén az épület közterületről látható homlokzatán és 
tetőfelületén csak takartan helyezhető el.  

 
33. § A belterületen, Zsófiapusztán, a természetvédelmi és a tájképvédelmi övezet által érintett 

területeken, illetve a nyilvántartott régészeti lelőhelyek területén – település- és 
tájképvédelmi okok miatt – új táv- és hírközlési célú magasépítmények (adó és átjátszó 
tornyok) nem létesíthetők.  

 
V. Fejezet 

Szakmai konzultáció 
 

21. A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció 
 

34. § (1) A településkép védelme érdekében az építtető kérelmére az önkormányzati főépítész 
(főépítész) – illetve, ha az önkormányzatnál főépítész nincs alkalmazásban, akkor a 
polgármester – 8 napon belül szakmai tájékoztatást ad a településképi 
követelményekről. 

 
(2) Szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy kérésre a 

helyszínen is lefolytatható. 
 

(3) A kérelem papír vagy elektronikus formában nyújtható be az önkormányzathoz. 
 

(4) A kérelmet a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező a (3) bekezdésben szereplő 
elérhetőségekre eljuttatva, írásban kezdeményezi. A kérelmet az alábbi tartalmi 
követelménnyel kell benyújtani: 
a) tervezett tevékenység helye (cím, hrsz.); 
b) tervezett tevékenység rövid leírása; 
c) a közterület felőli arculati megjelenés bemutatása (fotó, grafika, megjelenés a 

közvetlen környezetben); 
d) beépítési koncepció vázlatos bemutatása. 

 
(5) A főépítész – illetve, ha az önkormányzatnál főépítész nincs alkalmazásban, akkor a 

polgármester - szakmai konzultációról készített emlékeztetőjéhez csatolni kell az 
esetlegesen bemutatott dokumentumokat (pl. vázlattervet, fotót).  

 
(6) A konzultációkról az önkormányzati főépítész, ha főépítész nincs alkalmazásban, 

akkor a polgármester nyilvántartást vezet. 
 

22. Szakmai konzultáció tartásának kötelező esetei 
 

35. §  (1) Az építtető köteles szakmai konzultációt kérni 
a) 200 m2 hasznos alapterület feletti alapterületű épület építése, átalakítása, bővítése 

esetén, 
b) kereskedelem vendéglátás, szolgáltatás funkció kialakítása esetén. 

 
(2) Amennyiben a szakmai konzultációra vázlatterv, vagy műszaki terv dokumentáció is 

benyújtásra kerül, előzetesen vizsgálni kell, hogy annak tartalma megfelel-e a jelen 
rendeletben foglalt előírásoknak.  
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(3) Az önkormányzat kötelező szakmai konzultáción való részvételre szólítja fel a 
tulajdonost, abban az esetben, ha:  
a) a tulajdonos telkén súlyosan településképet romboló tevékenység történt, 
b) az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett hirdető-berendezést, egyéb 

reklámhordozót, tájékoztató (információs) rendszert, cég-, címtáblát, cégért a 
tulajdonos 30 napon belül nem távolította el.  

 
VI. Fejezet 

Településképi bejelentési eljárás 
 

23. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók köre 
 

36. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni építési engedély nélkül létesíthető:  
a) reklámok és reklámhordozók elhelyezése,  
b) 8 m legnagyobb magasságot meghaladó, valamint  
c) 300 m2 hasznos alapterület feletti, egyszerű bejelentéssel építhető építmények 

építése és bővítése esetén. 
 

24. A bejelentési eljárás részletes szabályai 
 

37. § (1) A településképi bejelentési eljárás az építéssel érintett ingatlan, valamint a reklámozó, 
illetve a reklámhordozó és reklám elhelyezésével érintett telek tulajdonosa (a 
továbbiakban együtt: bejelentő) kérelmére indul. 

 
(2) A kérelmet Úrkút Község Polgármesteréhez (a továbbiakban: Polgármester) kell 

benyújtani.  
 

(3) A településképi bejelentési eljárás megindításához szükséges bejelentőlapot a 5. 
melléklet tartalmazza. 

 
(4) A Polgármester a településképi bejelentési eljárást a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. 
rendeletben meghatározottak szerint folytatja le. 

 
(5) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Úrkút 

Község Képviselő-testületéhez lehet fellebbezéssel benyújtani. 
 
38. § A településképi bejelentési eljárás szempontjai: 

a) a kérelem megfelel-e a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendeletben 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek; 

b) a reklámhordozó és reklám elhelyezése megfelel-e az e rendeletben megállapított 
településképi követelményeknek. 

c) a 8m legnagyobb magasságot meghaladó, valamint a 300m2 feletti, egyszerű 
bejelentéssel építhető építmények építése és bővítése esetén  
ca)  a tervezett megoldás léptékében, arányaiban megfelelően illeszkedik–e a 

kialakult településszerkezetbe, 
cb)  nem zavarja-e a környezetében levő épületek, építmények, utcák, terek, 

használhatóságát. 
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cc)  megfelel-e a település szabályozási tervének és helyi építési szabályzata 
előírásainak, 

cd)  teljesíti-e az egyes eltérő karakterű településképpel rendelkezői 
településrészek esetében a településképi szempontokkal kapcsolatos 
tömegalakítási, homlokzatformálási, anyaghasználati követelményeket, 

ce)  harmonikusan illeszkedik-e a környezetébe, figyelembe veszi-e a környező 
beépítés sajátosságait. 

 
VII. Fejezet 

Településképi véleményezési eljárás 
 

25. A véleményezési eljárással érintett építmények, reklámhordozók köre 
 

39. § Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni építési engedély alapján létesíthető:  
a) reklámok és reklámhordozók elhelyezése,  
b) 8 m legnagyobb magasságot meghaladó, valamint  
c) 300 m2 hasznos alapterület feletti építmények építése és bővítése esetén. 

 
26. A véleményezési eljárás részletes szabályai 

 
40. § (1) A településképi véleményezési eljárás az építéssel érintett ingatlan, valamint a 

reklámozó, illetve a reklámhordozó és reklám elhelyezésével érintett telek 
tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul. 

 
(2) A kérelmet Úrkút Község Polgármesteréhez (a továbbiakban: Polgármester) kell 

benyújtani.  
 
(3) A településképi véleményezési eljárás megindításához szükséges bejelentőlapot a 5. 

melléklet tartalmazza. 
 
(4) A Polgármester a településképi véleményezési eljárást a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le. 

 
(5) A Polgármester településképi véleményezési eljárásban hozott döntése ellen Úrkút 

Község Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni. 
 
41. § A településképi véleményezési eljárás szempontjai: 

a) a kérelem megfelel-e a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Korm. rendeletben meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek; 

b) a reklámhordozó és reklám elhelyezése megfelel-e az e rendeletben megállapított 
településképi követelményeknek. 

c) a 8m legnagyobb magasságot meghaladó, valamint a 300m2 feletti, egyszerű 
bejelentéssel építhető építmények építése és bővítése esetén  
ca)  a tervezett megoldás léptékében, arányaiban megfelelően illeszkedik–e a kialakult 

településszerkezetbe, 
cb)  nem zavarja-e a környezetében levő épületek, építmények, utcák, terek, 

használhatóságát. 
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cc)  megfelel-e a település szabályozási tervének és helyi építési szabályzata 
előírásainak, 

cd)  teljesíti-e az egyes eltérő karakterű településképpel rendelkezői településrészek 
esetében a településképi szempontokkal kapcsolatos tömegalakítási, 
homlokzatformálási, anyaghasználati követelményeket, 

ce)  harmonikusan illeszkedik-e a környezetébe, figyelembe veszi-e a környező 
beépítés sajátosságait. 

 
VIII. Fejezet 

A településkép kötelezés 
 

27. A településképi kötelezés 
 

42. § (1) A jelen rendeletben foglalt településképi követelmények megsértése esetén a 
Polgármester hivatalból, vagy kérelemre végzésben felhívja az ingatlan 
tulajdonosának figyelmét a jogszabálysértésre. 

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti végzésben a jogszabálysértés megszüntetésére, a 

jogszabálysértés mértékéhez igazodó határidőt kell megállapítani. 
 
(3) A Polgármester kötelezési eljárást folytat le az (1) bekezdés szerinti végzésben 

meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően. 
 
(4) A településképi kötelezésről a Polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz 

határozat formájában. 
 

28. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke 
 

43. § (1) A Polgármester a 43.§ (3) bekezdés szerinti hatósági döntésben megállapított 
határidőre történő nem teljesítés esetén településkép-védelmi bírságot szab ki. 

 
(2) A településkép-védelmi bírság összege egyedi elbírálás alapján szabható ki, amelynek 

mértéke 30.000.- forinttól, 1.000.000. forintig terjedhet. 
 
44. § A bírság összegét 30 naptári napon belül az Önkormányzat határozatában meghatározott 

számlaszámra kell befizetni. A befizetés elmulasztása esetén fizetési felsz a 
polgármester végrehajtási eljárást kezdeményez a kötelezett ellen. 

 
IX. Fejezet 

Önkormányzati támogató és ösztönző rendszer 
 

29. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése 
 

45. § (1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karban tartási feladatokon 
túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő 
munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat. 

 
(2) A támogatás mértékét az önkormányzat Képviselő-testülete évente a költségvetésben 

határozza meg. 
 
(3) Egyedi helyi védelemmel érintett ingatlan tulajdonosa a helyi adó kivetésekor az erre 

vonatkozó rendelkezés szerint adókedvezményben, illetve adómentességben 
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részesülhet. Az adókedvezmény mértéke védett épületre, épületrészre: 50 % 
 

(4) Az építési munkák végzésének idejére fizetendő közterület-használat díjat az 
Önkormányzat elengedi. 

 
X. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

46. § E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 
 
47. § Hatályát veszti Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámok, 

reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről 
és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló 19/2017. (XI.21.) rendelet. 
 

Úrkút, 2017. december 28. 
 
 
 
 
 

………………………………………                               …………………………………….. 
Fülöp Zoltánné polgármester     dr. Puskády Norbert jegyző 
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1. melléklet: A település helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke: 
 

Ssz. Megnevezés Cím Hrsz védettség jellege 
a) Emlékművek, 

keresztek 
   

1. Kereszt Hősök u. 1. Temető 268/1 teljes objektum 
szoborra, képzőművészeti 
alkotásra 
A temető területén álló, „zu ehre 
Gottes Lorde die Jungfrau 
MAria, gewidmel von Laurenz 
Denk und seiner GAttin Anna 
Klein 1907” felirató kereszt a 
korpusszal és a Szűz Máriával 
védendő művi érték. 

2. Kereszt Rózsa u. 402 teljes objektum 
szoborra, képzőművészeti 
alkotásra 
Dícsértessék Jézus Krisztus 
1904” feliratú kereszt a 
korpusszal és talapzaton álló 
Szűz Máriával 

3. I-II. VH emlékmű Rózsa u.  402 teljes objektum 
szoborra, képzőművészeti 
alkotásra 

b) Épületek    
1. A katolikus templom Rózsa u.  402 Teljes épület védendő 

településtörténeti és építészeti 
érték 

2. Lakóépület és 
falumúzeum 

Rózsa u. 428 A falumúzeumként és 
lakóépületként működő épület 
védendő településtörténeti és 
építészeti érték 

3. Kúria Zsófiapuszta 020/22 Zsófiapusztán álló kúria 
tömegével, nyílásrendjével 
valamint a 
homlokzattagozataival védendő 
településtörténeti és építészeti 
érték 



18 

 

2. melléklet: A település helyi területi védelem alatt álló építészeti örökségének lehatárolása: 
 
 
 



19 

 

3. melléklet a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 
A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása 

 
  

Új beépítés területe 
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Új beépítés területe 
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4. melléklet a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 
 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park által telepítésre javasolt növényzet 

Az alábbi jegyzék ajánlás, a felsoroltakon kívül számos további honos növényfaj megtalálható, 
alkalmazható. A jegyzék a települési területeken ajánlott növényfajokat, kertészeti kultúrát tartalmazza, 
nemesített növények alkalmazásával. 

Védett fajok nem gyűjthetők és nem telepíthetők! 

Az itt megadott általános jegyzéket az élőhelyi adottságok, települési hagyományok tovább 
árnyalhatják. 

A lakóterület kertje: 

Javasolt kialakításának előzménye és mintája a parasztkertek hagyománya, melynek számos vonása ma 
is megtalálható a Balaton-felvidék településein. Ez kiegészíthető a klimatikus adottságoknak megfelelő, 
honos növényzettel. 

- gyepterületek: 

Kialakításuknál a lakókertben az egyetlen fajból álló, fajszegény gyepek helyett a területen előforduló 
több fűfaj és más alacsony lágyszárú növényzet használatával virágos gyep létesítése javasolt. 
Kialakítása természetes úton, vagy fűmag keverék vetésével történhet. (Pl. Sport keverékkel 
megerősödő gyepre Margitsziget keverékkel és apró díszítő lágyszárúakkal fajgazdag, természetes 
hatású pázsit telepítése.) A gyep szélein, vagy a kevésbé taposott foltokban a környék szép vadvirágai 
{äzoknak kertészeti változatai} ültethetők. 

Többféle fűmag használatával a természeteshez közelebb álló gyep kialakítása. 

Javasolt alkotók: 

francia perje (Arrhenatherum elatius), karcsú fényperje (Koeleria cristata), prémes 
gyöngyperje (Melica ciliate), sziklai csenkesz (Festuca pseudodalmatica), kései perje (Cleistogenes 
serotina), vékony csenkesz (Festuca valesiaca) 

- A fű felületét apró növésű lágyszárúak díszíthetik, pl. százszorszép (Bellis perennis), vajszínű 
ördögszem (Scabiosa ocroleuca), kakukkfű (Thymus sp), veronika fajok (Veronica sp), hasznos 
földitömjén (Pimpinella saxifraga), fehér here (Trifolium repens) 

- A gyep széleinél, vagy kevésbé taposott foltokban telepíthetők, pl. török hóvirág (Galanthus 
elwesii) széles levelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium), illatos ibolya (Viola odorata), 
gyöngyvirág (Convallaria majalis). 

A kertet szegélyezhetik alacsony növésű, ill. helyenként magasabb virágos növények. Kedvező a fűszer 
és gyógynövények használata is. A kerítések, támfalak felületét díszcserjék sora élénkítheti. Nagyobb 
felület esetén feltétlenül szükséges a kőbástyára, kerítésre felkúszó, vagy lecsüngő növényzet telepítése. 

- Alacsony növésű szegélyvirágok: 

porcsinrózsa (Portulaca grandiflora), petúnia (Petunia hybrida), árvácska (Viola wittrockiana), 
körömvirág (Calendula oficinalis), jácintok (Hyacinthus sp), lila sáfrány (Crocus vernus), fehér 
nárcisz (Narcissus poeticus), aranysáfrány (Crocus aureus), csupros nárcisz (Narcissus 
pseudonarcissus), kék nőszirom (Iris germanica), tazetta nárcisz (Narcissus. tazetta), pompás 
nárcisz (Narcissus incomparabilis), törökszegfű (Dianthus barbatus), törpe bársonyvirág (Tagetes 
patula), kerti szegfű (Dianthus caryophyllus), búzavirág (Centaurea cyanus), habszegfű fajok (Silene 
sp.), szikla-bőrlevél (Bergenia crassifolia) 

- Magasabb kerti virágok: 

nefelejcs (Myosotis silvestris), tornyos harangvirág (Campanula pyramidalis), ezüstös 
pipitér (Anthemis biebersteiniaia), kerti margaréta (Chrysanthhemum maximum), estike (Hesperis 
matronalis), mezei margaréta (C. leucantheum), erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris), kerti 
szarkaláb (Consolida ajacis), fehér liliom (Lilium candidum), japán árnyliliom (Hosta lancifolia), 
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tűzliliom (Lilium bulbiferum), pálmaliliom (Yucca filamentosa), tulipánfélék (Tulipa sp.), bugás 
lángvirág (Phlox paniculata), oroszlánszáj (Antirrhinum majus), kerti fátyolvirág (Gypsophila elegans), 
bárányfarok (Amaranthus hypochondriacus), nagy meténg (Vinca major) 

- kerti díszként is használható fűszer- és gyógynövények: 

izsóp (Hypossus officinalis), levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), 
kerti ruta (Ruta graveolens), orvosi zsálya (Salvia officinalis), kakukkfű fajok (Thymus serpyllum, T. 
sp.), bazsalikom (Ocymum basalicum), szurokfű (Origanum vulgare) 

- kerítést kísérő díszcserjék: 

kerti madárbirs (Cotoneaster horizontalis), tűztövis (Pyracantha coccinea), egybibés 
galagonya (Craetegus monogyna), nyári orgona (Buddleia davidii), mályva (Hibiscus siriacus) 

-felkúszó és lecsüngő növényzet (támfalra, kerítéshez, kőfal elé): 

trombita folyondár (Campsis radicans), sarkantyúka (Tropaeolum majus), tatár lonc (Lonicera 
tatarica), magyar lonc (Lonicera tellmaniana), borostyán (Hedera helix), kék hajnalka (Ipomoea 
tricolor), ligeti szőlő (Vitis silvestris), bíboros hajnalka (Ipomoea purpurea), lila akác (Wisteria 
sinensis) 

- kőfalakat, támfalakat élénkító növényzet (a kúszónövényekkel együtt alkalmazva): 

sziklai ternye (Alyssum saxatile), fehér varjúháj (Sedum album), rózsás kövirózsa (Sempervivum 
marmoreum), borsos varjúháj (Sedum acre), valamint kertészetekben kapható termesztett fajok 

A lakótelek fái: 

A régi falusi kertekben jellemzőek a haszonfák voltak, főleg a kevés permetezést igénylő gyümölcsfák. 
Más fát csak megtűrtek - nem vágtak ki -, ha kivételesen szép volt. pl. kislevelű hárs (Tilia cordata), 
berkenye (Sorbus sp.), vadkörte (Pyrus pyraster), tölgy (Quercus sp.), tájfajták 

- javasolt gyümölcsfák és cserjék: 

dió (Juglans regia), kajszibarack (Prunus armeniaca), őszibarack (Prunus persica), mandula (Prunus 
dulcis), szilva (Prunus domestica), meggy (Prunus cerasus), cseresznye (Cerasus sp.), alma (Malus 
domestica), körte (Pyrus communis), eperfa (Morus alba), szőlő (Vitis vinifera), füge (Ficus carica), 
málna (Rubus ideaus), piros ribizli (Ribes spicatum), egres (Ribes uva-crispa), mogyoró (Corylus 
avellana) 

Sajátos hangulatot adhat a különféle dísztökök (Cucurbita pepo), a kúszó bab (Phaseolus sp.), 
napraforgó (Helianthus annuus) mértéktartó alkalmazása. 

A lakótelken a felsorolt növényfajokból ízléssel összeválogatva alakítható ki a virágos gyep, néhány 
árnyékot adó (gyümölcs)fa, a széleken cserjék, virágok, a kerítést kísérő magasabb virágok vagy 
cserjesor, a nagyobb függőleges felületeket vagy kőfalat derítő kúszónövények, sziklai növényzet. A 
lakóházat, tornácot, falmélyedéseket cserepes dísznövények gazdagíthatják, legjellemzőbb a 
muskátli (Pelargonium zonale). 

Közterületek, parkok növényzete: 

Alapvető szempont, hogy a területen honos növényfajok, fák és cserjék {és azok kertészeti 
változatainak} használatával kerüljenek kialakításra. Nagyszámú fa, bokor alkalmazása esetén a 
lágyszárúak, virágok a kezelt parkok jellegét kevésbé határozzák meg. 

A növények nemesítésével a távoli területeken honos virágok mindennapi alkalmazása elterjedt. A 
díszparkokban a honos fajok alkalmazása mellett lágyszárúak esetében kisebb mértékben elfogadott a 
zöldfelületek karakteréhez igazodó nemesített más fajok ültetése is. 

- Fák a településközpontban, a templom körül és a jelentősebb középületeknél: 

kislevelű hárs (Tilia cordata), vadgesztenye vagy bokrétafa (Aesculus hippocastanum), molyhos 
tölgy (Quercus pubescens), kocsánytalan tölgy (Quercus petrae) 
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-További ajánlott fafajok: 

mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus minor), magas kőris (Fraxinus exceksior), virágos v. 
mannakőris (Fraxinus ornus), madárberkenye (Sorbus aucuparia) 

Színezheti az összetételt egy-egy rezgő nyár (Populus tremula), nyír (Betula pendula), eperfa (Morus 
alba). 

- Cserjék: 

madárbirs (Cotoneaster sp.), cserszömörce (Cotinus coggygria), egybibés galagonya (Crataegus 
monogyna), kecskerágó (Euonymus sp.), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), kökény (Prunus 
spionosa), közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), mogyoró (Corylus avellana) 

A lakókerteknél felsorolt gyümölcsfák, cserjék, kúszónövények is alkalmazhatók a hely függvényében. 

Külterületeken ajánlott növényzet: 

Szőlőhegyeken a történeti szőlőművelés fenntartásával csak a pince bejáratnál jellemző a kis 
gyepterület. Az épület vagy boltpince mellett diófák ültetése általános, melyek egyben a pince 
árnyékolását is szolgálják. Esetleg telepíthető néhány gyümölcsfa, főként csonthéjasok, és cserjék. 
Gyakori a cseresznye, mandula, szelídgesztenye fa ültetése. 

A tájidegen növényzet alkalmazását mindenképpen kerülni kell. 

A települések további külterületén megtalálhatók a természeti értéket hordozó rétek, gyepek, nádasok, 
mélyfekvésű, vizes élőhelyek és a patakokat, élővízfolyásokat kísérő természetes növényzet. E területek 
természetes növényzetének megőrzése, a változatlan élőhelyi feltételek fenntartása szükséges. Tájképi 
értékük mellett ökológiai kapcsolatot, sok állatfaj számára menedéket jelentenek a patakot szegélyező 
és az út mentén látható fasorok, sövények. 

A védett táj egyediségének megőrzéséhez a településeken, különösen a külterületen kerülni kell a 
tájidegen növényfajok használatát. Az arborétumok és díszparkok gyűjteményének kivételével a 
Balaton-felvidéki táj szépségét a sokféle élőhelyet jellemző honos növényzet gazdagsága adja. Ezért a 
tájidegen fajok egyedei (pl. a fenyők (Picea sp)) csak igen kis mértékben, inkább csak egy-két jelentős 
épülethez kapcsolódva jelenjenek meg a településeken. A lakó- és üdülőtelkek, de különösen a 
külterületek, szőlőhegyek területén a tájidegen fajok (tű- és pikkelylevelűek, tuják (Thuja 
occidentalis) ültetése feltétlenül kerülendő. 

A nyomvonalas infrastruktúra létesítésénél (út, közművezetékek) különösen fontos a bolygatott 
területek helyreállítása, a telepítésre kerülő növényzetnek a honos állományból történő megválasztása, 
a terület élőhelyi adottságainak függvényében. 
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5. melléklet a …./2017. (…………….) önkormányzati rendelethez 

 
ÚRKÚT KÖZSÉG POLGÁRMETERE   
ÚRKÚT 

 
 

KÉRELEM 
 
 
 
 

1. A kérelmező neve, címe, székhelye: 
    (továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget) 
 
   ….…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
   ….…………………………………………………………………………………………………… 
 
2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:  
 
Úrkút........................................................................................................................... 
 
3. A tervezett építési tevékenység leírása: 
 
 
   ….…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
   ….…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
   ….…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
   ….…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. A kérelemhez csatolt mellékletek: 

építészeti-műszaki tervdokumentáció ………. pld 
egyéb okirat: 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Alulírott kérelmező kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység településképi 
bejelentését tudomásul venni / véleményt kiadni szíveskedjenek. 
 
 
Kelt: ................................, ............ év .................... hó …..... nap 

  
 
 
 
................................................................. 

        aláírás (kérelmező) 
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Általános indokolás 
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. (2) bekezdése rögzíti: 
„Felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), hogy - a (2a) bekezdés szerinti 
jogszabályok hatálya alá tartozó településképi szempontból kiemelt jelentőségű, egyedi településkép-
védelem alatt álló terület kivételével - a településképi rendeletben állapítsa meg 
a) a településképi követelményeket, 
b) az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer részletes tartalmát, 
c) a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásra 
vonatkozó részletes szabályokat, 
d) azon - jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött - építési tevékenységek körét, amelyek 
megkezdését településképi véleményezési eljáráshoz köti, 
e) azon - jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez és az Étv. 33/A. § szerint egyszerű 
bejelentéshez nem kötött - építési tevékenységek, rendeltetésváltoztatások és reklámelhelyezések körét, 
amelyek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti, 
f) a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, a 
törvény keretei közötti mértékét, kiszabásának és behajtásának módját, 
g) a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által 
megengedett eltéréseket, 
h) a helyi önkormányzat illetékességi területén létesíthető reklámhordozók számát, megjelenésük 
különös formai (műszaki) követelményeit.” 
A törvényi előírás szerinti rendelet-tervezet célja az úrkúti építészeti örökség számba vétele, 
nyilvántartása, megőrzése és a szélesebb nyilvánossággal történő megismertetése. 
A rendeletet a Településképi Arculati Kézikönyvvel együtt kell alkalmazni, azok szerves egységet 
képeznek. 
 

Részletes indokolás 
 
1-4. §-hoz 
A rendelet-tervezet célja az úrkúti építészeti örökség, valamint Úrkút sajátos településképének 
meghatározása, védelme és megismertetése. 
 
5-10. §-hoz 
A helyi védelem feladatai mellett a helyi védelem alá helyezés eljárási szabályait tartalmazza az 5-6. §-
ok. A helyi védelem alá helyezést bárki kezdeményezheti, szükséges azonban megfelelően indokolni 
kérelmét. A védelem alá helyezett értékekről az önkormányzat nyilvántartást vezet. A helyi egyedi 
védett értékeket az 1. melléklet, a helyi területi védelem alá helyezett értékeket a 2. melléklet 
tartalmazza. 
 
11-14. §-hoz 
A tulajdonosi, illetve önkormányzati kötelezettségeket tartalmazza. A kötelezettségek be nem tartása 
településképi kötelezés, szükség esetén bírság kiszabásával biztosítható. 
 
15-33. §-hoz 
A 15. § meghatározza a településképi szempontból meghatározó területeket, melyre egyedi szabályokat 
állapít meg a 16-33. §-ok. 
 
34-35. §-hoz 
A szakmai konzultáció szabályai kerültek rögzítésre. A konzultációnak két fajtája van, a kérelemre 
történő tájékoztatás, valamint a kötelező szakmai konzultáció. A kötelező szakmai konzultáció előírását 
a nagyobb léptékű beruházások indokolják. 
 
36-41. §-hoz 
A településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályait tartalmazza. A két eljárás eltérő 
építményekre terjed ki. Bejelentési eljárást az építési engedély nélküli, míg a véleményezi eljárást az 
építési engedéllyel rendelkező építmények esetén kell lefolytatni. Az eljárás lefolytatására a 
polgármester rendelkezik hatáskörrel, fellebbezés esetén pedig a képviselő-testület dönt. 
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42-44. §-hoz 
A településképi kötelezés a településképi követelmények érvényesítésének szankciós eszköze. 
 
45. §-hoz 
Az önkormányzati támogató és ösztönző rendszer célja a településképi követelmények alkalmazásának 
elősegítése. Támogatásban a védett épületek tulajdonosai jogosultak. A támogatás további döntést 
igényel a Képviselő-testület részéről. 
 
46-47. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. Szükség továbbá hatályon kívül helyezni a reklámok, 
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról 
és a településképi bejelentési eljárásról szóló 19/2017. (XI.21.) rendeletet, melynek megalkotását szintén 
a településkép védelméről szóló törvény írta elő, azonban eltérő határidőt állapított meg rá. 
 
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 
1.Társadalmi hatások 
A rendelet-tervezet célja a minőségi építészeti követelmények érvényre juttatása, valamint az úrkúti 
építészeti hagyományok, szokások megőrzése. A szakmai szabályok érvényesítésének célja a társadalmi 
felelősségvállalás erősítése az épített környezet megőrzése, fenntartása érdekében. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet-tervezet támogatási és ösztönző rendszert javasol a védett épületek megőrzése érdekében. 
Emellett helyi adó kedvezményre tesz javaslatot. A javaslatok érvénybe léptetése további döntést 
igényel a Képviselő-testület részéről. 
 
3. Környezeti következmények, hatások 
Az építészeti követelmények meghatározása az épített környezet megőrzésére pozitív hatással van. 
 
4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendelet-tervezetnek egészségügyi hatása nincs. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet-tervezet kis mértékben megnöveli az adminisztratív terheket a nyilvántartások vezetésével. 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A rendelet-tervezet megalkotását törvényi előírások teszik kötelezővé. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 
 
A rendelet-tervezetet készítette: Hornyák Attila főépítész 

 dr. Puskády Norbert jegyző 
 
Úrkút, 2017. december 22. 
 
 
 
                                                                            Fülöp Zoltánné  
                                                                              polgármester 



ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERE 

8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45. 
tel: 88/230-003, 507-031. 

    e-mail.: onkurkut@vnet.hu 
 

Szám:99-18/2017.        2. napirendi ponthoz 
 

E LŐ T E R J E S Z T É S 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 28-i ülésére 
 
Tárgy: Úrkút Településképi Arculati Kézikönyve 
 
Előterjesztést készítette:  dr. Puskády Norbert jegyző 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Törvény) vonatkozó előírásai 
kötelezővé teszik az önkormányzatok számára a településképi rendelet és településképi arculati 
kézikönyv (továbbiakban együtt: TAK) elkészítését. 
 
A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - településképi 
jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti 
a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek 
figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez 
illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. 
 
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 52/2017. (VIII.22.) határozatában a 
TAK és a településképi rendelet elkészítésével bízta meg a Hori&Viki Design Kft-t. 
 
A Kft. képviseletében Hornyák Attila főépítész átadta az önkormányzatnak a kézikönyvet (lsd. 
1. melléklet), valamint a településképi rendeletet. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Úrkút, 2017. december 22. 
          Fülöp Zoltánné 
          polgármester 
 

Határozati javaslat 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Úrkút Településképi Arculati 
Kézikönyvét az 1. melléklet szerint elfogadja. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal  
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Szeretettel üdvözöljük Úrkúton! 
  
A csendes, barátságos, rendezett és folyamatosan szépülő település kedvező 
természeti és épített adottságaival várja az itt élőket és az idelátogatókat. 
Településünk nem dicsekedhet évezredes múlttal, mivel elődeink csak a XVIII. 
században települtek le itt, a Kab-hegy északi oldalán, egy gyönyörű völgyben 
az erdőség közepén. Az itt letelepedő német ajkú üvegmunkások szebb helyet 
nem is találhattak volna településünknek. 
Az erdőséggel körülvett falunk jó levegője mellett Közép- Európában 
egyedülálló természeti értékkel is büszkélkedhet, itt található az Úrkúti ( 
Csárdahegyi) Őskarszt. A Kéktúra útvonal áthalad településünkön, 
tanösvényen pedig Kislődre is eljuthat. 
Az aki nyugalomra vágyik, bakonyi falunk csodálatos környezetében, a tiszta 
levegőn biztosan megtalálja számításait. 
 
Úrkút község léthez nélkülözhetetlen, további fejlődés előtt áll: megújuló 
iskolaközpont, új lakóterületek, pezsgő sportélet, s tovább szépülnek 
köztereink, folyamatosan épülnek útjaink. 
 
Ez a kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek 
megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet 
szépségeit. 
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon 
építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, a település képéhez illeszkedik, 
azt ízléssel viszi tovább, ezáltal csatlakozik Úrkút közösségéhez. 
Célja a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, 
a valódi szabadság megismertetése. 

BEVEZETÉS 1 
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Ez a kézikönyv nyílt, folyamatos hozzászólást és 
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés, ahogy a 
település története sem befejezett, hanem folyamatosan 
továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az 
bekerülhet a könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá 
építtetője, tervezője, kivitelezője és a település 
egyaránt. 
 
A ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, 
szomszédjaival és a településsel. Valódi gyümölcse pedig 
csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást 
megismerik, szeretik és békében élnek egymással.  
 
Kérem, érezze magáénak községünket: legyen Ön is 
alakítója településünknek, kísérje figyelemmel jövőnk 
alakulását! 
 

Fülöp Zoltánné 
polgármester 
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Úrkút Veszprém megyében a Bakonyban, a 
Kab-hegy északi oldalában, erdővel és 
hegyoldalakkal övezett település. A térség 
központját adó Ajkáról nyugat felől, keleti 
irányból Herend és Szentgál felől, délről 
Tótvázsonyról és Nagyvázsonyról érhető el. 

A mintegy 230 évvel ezelőtt keletkezett 
település, a kiterjedt erdőség - a 
fahasznosítási szándéknak és a 
hasznosítható kőzetnek köszönheti 
létrejöttét. A nagyvázsonyi Zichy család 
uradalmának e területén németajkú 
telepesek, mintegy 20 család üveghutát 
létesített. 
Az üvegkészítés rengeteg fát igényelt, és a 
keskeny völgyben az erdőtől a település 
életterét is el kellett hódítani. Az itt élők 
legtöbben a favágásban és a fával való 
munkálkodásban szorgoskodtak. 
Az üveghuták leállása után a Zichy 
uradalom foglalkoztatta az itt élő dolgos de 
vagyontalan zselléreket. A művelhető föld 
szűkös volta miatt jellemző maradt az 
erdőművelés, jelentős volt a mészégetés, 
szénégetés, a téglakészítés, sőt az 1860-as 
években visszatért az üveggyártás is. 

ÚRKÚT BEMUTATÁSA 
2



 

6 
 

 

  

1883-ban kisvasút létesült, amely Kab-hegyet Úrkúton keresztül az 
ajkacsingeri rakodóval kötötte össze, és így csatlakozhatott a Budapest-
Szombathely vasútvonalhoz, ez sok évtizeden át maradt a fa, majd 
ércszállítás legfontosabb útja. 
A község számára új lehetőséget jelentett 1868-ban kezdődött Ajka-
csingeri szénbányászat, majd 1917-től az úrkúti bánya megnyitása. 
Egyre többen lettek bányászok, mások a bányának végzett fuvarozásban 
találtak új munkát. A kevés szén mellett egyre inkább a mangánérc 
bányászati lehetősége kapta a figyelmet, mely az 1920-as évektől Úrkút 
életfeltételeit alapvetően meghatározta. A lakosság gyors növekedése 
következtében az 1930-as évektől kezdve felépült a Csárdahegy falurész. 
1949. július 1-én önálló községgé nyilvánították. Úrkúton 1950. október 
26-án adták át a tanácsházát.  

A község lakossága korábban a bányászat hatására jelentősen 
növekedett és 1968-ban 3186 fő volt Úrkút lakosságszáma, majd ez is 
csökkeni kezdett és mára mintegy 2100 főre apadt. 

Az úrkúti munkahelyek csökkenésével mind többen máshol kerestek 
munkát, így a mindennapos elutazás életformává vált. A jelentős számú 
kereső és a bányászat révén az átlagot meghaladó jövedelmek 
meglátszottak a község képén is. Az 1990-ig eltelt 30 év alatt 279 lakás 
épült és a régebbiek szinte mindegyikét korszerűsítették. Mintegy 763-
darabos lakásállománnyal rendezett, jó képet mutat a település. Az 
ország sűrűbben lakott községei közé tartozik. Infrastrukturális 
ellátottsága megfelelő. 

A ma itt élők is örülhetnek e táj kivételes szépségének, az erdők és 
hegyek által tagolt vidéknek. 

A lakosság jelentős részének lelkületében tovább él német nemzetiségi 
eredete, élnek még erre emlékező egyes hagyományai, nemzetiségi 
iskolája és óvodája is továbbélteti a nemzetiségi tudatot. 



 
 

település bemutatása |7 

7 
 

 

 

  

3
A település az első katonai felmérés (1782-
1785) térképlapján még teljesen az erdőbe 
ágyazódik. A település igen kis területet 
hódított el az erdőből. A második katonai 
felmérés (1819-1869) már nagyobb 
tájszerkezeti változásokról ad tanúbizonyságot: 
a település méretének növekedésével a szántó-
és gyepterületek aránya is egyre nőtt. 

A régi térképek tanúsága szerint a történeti 
fejlődés során kialakult mai belterületi 
településszerkezet meghatározója az Ajka-
Nagyvázsony/Veszprém közötti összekötő út. 
Ezen út mentén, és ettől északra alakult ki és 
fejlődött a mai település. Az Ajka-Nagyvázsony 
út menti területek őrzik a hagyományos fésűs 
beépítést, az ettől északra található telkek 
vegyes képet mutatnak, a hagyományos 
parasztház mellett megjelentek a sátortetős 
kockaházak, sorházak, tetőteres, többszintes 
lakóépületek is. 

A település központja megőrizte a történeti 
fejlődés során kialakult sajátos 
településszerkezetet.  

Úrkút településen műemléki védelem alatt álló 
épület nem található.  

Helyi védelemre érdemes a templom, a 
bányászotthon, a falumúzeum, a zsófiapusztai 
kúria és magtár, a világháborús emlékmű, több 
lakóépület és kereszt. 

ÖRÖKSÉGÜNK 
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  A településen a helyi értékes és hagyományos építészeti jegyeket 
hordozó, vagy eredeti tömegrendjüket őrző épületek is találhatóak. 
Az oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű, csonka kontyolt 
nyeregtetős lakóépületek tömegükkel és nyílásrendjével védendő
építészeti értéket jelentenek. Javasolt ezeknek az épületeknek a 
felújítása, bővítése, esetleges átépítése, amely azonban csak a 
védett értékek megtartásával, vagy utalásszerű megjelenítésével 
lehetséges. Ennek célja, hogy az apró értékes részletek 
fennmaradjanak a jövő generációi számára és mintául szolgáljanak. 
Ugyanakkor nem szükséges a teljes épület egykori állapotának 
konzerválása, a hagyományos karakterjegyeket és formákat kortárs 
anyaghasználattal is meg lehet valósítani. 
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KŐKERESZTEK - EMLÉKMŰVEK  

Úrkút örökségi értékei közé tartozik a településen megőrzött 
kőfaragóipar emlékei, a kőkeresztek és a temető néhány 
sírjele. Helyi védelmük megteremtése, illetve a megőrzésük 
biztosítása mindenáron javaslatunk tárgyát képezi. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  
Úrkút geomorfológiai elhelyezkedésének és természeti értékeinek köszönhetően jelentős természetvédelmi szempontból védendő területekkel 
rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a település egyedi arculatához, esztétikai megjelenéséhez. Az ökológiailag értékes területek különböző szintű 
természetvédelmi oltalom alatt állnak.  

A település keleti részén található országos védelem alatt áll a Csárdahegyi Őskarszt. Az 1917-ben megnyitott, és 1930-ig növelésben tartott úrkúti 
külszíni bánya Európa második legnagyobb mangánlelőhelye volt. A területet kőszén után kutatva tárták fel, majd pedig kézi műveléssel fejtették 
le és ez adja a felhagyott bánya páratlan értékét, hiszen így a bányászat során sértetlen állapotban maradt fenn a Csárdahegy jura kori 
mészkőalapja. A felhagyott területen egyedülálló módon váltak láthatóvá a földtörténeti középkor karsztjelenségei: töbrök, víznyelők, és különböző 
karsztformációk. A települést érinti Veszprém megye területrendezési tervének tájképvédelmi övezete, az OTrT által meghatározott ökológiai 
hálózat övezetén belül a természeti terület és az ökológiai folyosó övezete. A településen Natura 2000 területek kerültek kijelölésre. 
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Zsófiapuszta 9502 086/7, 086/8, 086/9, 086/10, 086/5, 088, 
019/2 

Csárda-hegy 9503 06/3 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek – azok természeti 
értékei, illetve a természetközeli jelleg által meghatározott tájkarakter miatt 
vagy a jellegzetes tájhasználatra tekintettel – a településképet meghatározó 
településkarakternek tekinthetők. Fontos ezen területek természeti állapotának 
megtartása, javítása, a kilátás- és rálátásvédelem megvalósítása. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján a település keleti 
részbe beékelődve helyezkedik el az országos védelem alatt áll a Csárdahegyi 
Őskarszt. A terület közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és 
erősítésében. 

A település területén egyéb védendő földtani értékek is találhatók: a Hierlatzi 
Mészkő Formáció és a Zirci Mészkő Formáció.  

Úrkút teljes közigazgatási területe tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő. 

 

 

A régészeti lelőhelyek listája: 

TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLETEK 
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Új beépítés területe 

Az egyes településrészek építészete 
jól tükrözi a beépülésük időszakát, az 
építők lehetőségeit és igényeit. Úrkút 
öt nagy részre tagolható: Alsófalu, 
Felsőfalu, Kilencház, Csárdahegy és 
Újtelep. A településmagtól távolabb 
helyezkedik el Zsófiapuszta. 

Az eltérő karakterű megjelenést az 
előzőeken túl a gazdasági területek, 
beépítésre újonnan kijelölt területek, 
jelentős zöldfelülettel rendelkező 
területek, a mezőgazdasági területek 
és az erdők alkotják. 

Úrkút önkormányzata nagy hangsúlyt 
fektet a táji és történeti 
hagyományokat figyelembe vevő 
harmónikus utcaképre. 

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 4
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Új beépítés területe 
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 KILENCHÁZ, ALSÓFALU, FELSŐFALU 
A mai település legrégebbi része a Kilencház mely a Rákóczi utcától délre helyezkedik el, bár 
először vélhetően az Alsó-falu és a Felső-falu nevű területeken épültek a házak. Zömmel 
pajtás falusi épületek voltak, ám az idő folyamán a pajta kivétel nélkül mindegyik mellől 
eltűnt, a házakat átépítették, a régi házakra utaló jegyeket már csak néhány helyen lehet 
fellelni.  

Az épületek utcahatárosan, előkert nélkül vagy legfeljebb csekély előkerttel épülnek. Itt a 
történetileg kialakult oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk, javasolt az utcára 
merőleges tetőgerinc és a közvetlen környezetében jellemző tetőhajlásszög alkalmazása. 

A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretü tároló. A telkünk rendben tartása 
könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban, azzal együtt 
tervezve alakulnak ki.  

Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit megfigyelni, 
azok nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést tervezni, építenł. Az 
oldalsó és hátsó kerítések rejtettebbek, mégis érdemes átgondolni anyagukat, zártságukat. A 
nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, 
levegősebb lesz a kertünk.  
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Az 1920-30-40 es években, sok vidéki bányász jött Úrkútra szerencsét próbálni. 
Ezeknek a munkásoknak biztosítottak szállást a csupán 1 szoba-konyhás lakással. A 
WC a házsorok végén voltak találhatók. Nem kellett sok idő hozzá, családok 
alakultak és szép lassan kinőtték őket. Aki kicsinek találta, az alakítgatta, épített 
hozzá, így ma már láthatunk kétszintes, tetőteres, 3 szobás, fürdőszoba, wc, előtér, 
és konyhával felszerelt kis otthonokat. A házakat keskeny utcák, igen kis előkert 
választja el egymástól. 

Az egykor egységes arculatú bányász lakások és melléképületek tekintetében mára 
már az egyediség dominál mind a lakóépületeknél, mind a gazdasági épületeknél. 

A Bányatelepet helyi értékvédelmi területként szükséges kezelni. 

 

BÁNYATELEP
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A Csárdahegyen 1928-ban egy sváb család (Hartmann család) épített egy csárdát, mely
néhány éve már nem működik. Az 1930-as évek elején csárdahegyi legelőjét Zichy  gróf 
házhelynek felparcelláztatva drágán eladja a helybelieknek. Kb. 100 házhely kerül ki 
belőle, amelyek fokozatosan beépülnek. 

A területen szinte kizárólag családi házak találhatók. A falu további fejlődése újabb 
lakótelkek kialakítása nélkül elképzelhetetlen. 

Itt jellemzően oldalhatáron álló beépítés alakult ki, de néhány utcában ikres, illetve 
zártsorú beépítés is előfordul. Az új épületek, építmények illeszkednek a meglévő, illetve a 
fokozatosan kialakuló állapothoz. 

Az épületek tömeg- és homlokzatalakítása, anyaghasználata a hagyományos építészeti 
karakterhez igazodó. Az épületek tetőfedése cserép, betoncserép; a tetőidom jellemző 
hajlásszöge 35-45º közötti.  

A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretü tároló. A telkünk rendben 
tartása könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban, azzal 
együtt tervezve alakulnak ki.  

Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit 
megfigyelni, azok nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést 
tervezni, építenł. A teljesen tömör, átláthatatlan kerítés kerülendő. A nyitottabb, 
átlátszóbb kerítés nem csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegősebb 
lesz a kertünk. 

CSÁRDAHEGY és ÚJTELEP 
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ZSÓFIAPUSZTA 
Zsófiapuszta mai területén a középkorban egy olyan falu volt, amely az írott forrásokban 
is szerepel Kab(egyháza) néven. A környék legrégebbi falvai közé tartozott, ám már a 13. 
században elnéptelenedett. A Kapegyháza elnevezés arra utal, hogy templomos hely volt.  

A település mai közigazgatási területén az 1960-as években még meglévő külterületi 
lakott helyek – Hermannpuszta és Zsófiapuszta – közül napjainkban már csak Zsófiapuszta 
lakott. 

Az itt meglévő lakóházak sorház jelleggel épültek. Létük adottságként kezelendő. 
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GAZDASÁGI TERÜLET 
A bányaterületeken 1921-től kezdték meg az építkezéseket és a csárdahegyi 
külfejtési munkálatokat. Az első időkben épült néhány munkáslakás, az 
irodaépület, az ércmosó stb, majd a későbbiek során folyamatosan kiépült a 
bányaüzem. A bánya 2016 évi bezárását követően meg kell kezdődjön a 
rekultiváció. 

A mezőgazdasági üzem is elengedhetetlen velejárója a nagyüzemi 
mezőgazdasági termelésre átállt kultúrtájnak. A vízmű területei szintén 
gazdasági területhez tartoznak. 

A létesítmények telepítésénél tekintettel kell lenni a környező lakóterületek 
zavartalan használatára és a táji környezettel való összhangra. 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

Úrkút falu-környéki külterületének táj-használatában a szántóföldi növény-
termesztés meghatározó. Gyepterületek csak kisebb területen fordulnak elő. 
Az összefüggő szántó művelésű táblákat mezsgyék, fasorok tagolják, biztosítva 
ezzel a táj változatosságát. 

A mezőgazdasági területeken törekedni kell a termőhelyi adottságokhoz 
igazodó földhasználatra, a komplex szemléletű környezet- és tájgazdálkodásra, 
a környezetkímélő gazdálkodási módok alkalmazására. 
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TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET 
Úrkút külterületének erdősültsége az országos átlagot meghaladja. 
Faállományában megtalálhatók a tölgy és a bükk, mint őshonos fafajok, 
valamint a fenyő. 

Az erdőterületek javarészt védelmi rendeltetésűek. Belterületen, a 
Csárdahegyi őskarszt véderdő besorolású területe körül elhelyezkedő terület 
turisztikai erdővé fejlesztése indokolt. 

Létesítményt elhelyezni csak a gazdasági erdőterületen indokolt, az erdő 
rendeltetésének megfelelő funkcióval. Kerítést kizárólag természetvédelmi, 
vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból építsünk. 

EGYÉB TERÜLET 
A bányák, meddőhányók. A bányaterületeken 1921-től kezdték meg az 
építkezéseket és a csárdahegyi külfejtési munkálatokat. Az első időkben 
épült néhány munkáslakás, az irodaépület, az ércmosó stb, majd a 
későbbiek során folyamatosan kiépült a bányaüzem. A bánya 2016 évi 
bezárását követően meg kell kezdődjön a rekultiváció. 

A létesítmények telepítésénél tekintettel kell lenni a környező 
lakóterületek zavartalan használatára és a táji környezettel való 
összhangra. 
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JELENTŐS ZÖLDFELÜLETI TERÜLET 

A csárdahegyi lakóterület északi és nyugati széle 
mentén további lakóterületek kerültek kijelölésre, 
ahol a fejlődés már megkezdődött számos új 
lakóépület megépítésével.  

ÚJ BEÉPÍTÉS TERÜLETE 

A település közparkjainak, sport pályáinak, ifjúsági 
tábor célú turisztikai területének és a temetők
területe, amelyek a belterületen zöldfolyosóként 
funkcionálnak. 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

5
 
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves 
építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban 
abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem 
részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. 
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a 
lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb 
hibákat. 
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 Ajánlások Kilencház, Alsófalu, Felsőfalu területére:  
 
A Telepítés Kilencház, Alsófalu és Felsőfalu területén többnyire oldalhatáros, utcafrontosan építve vagy csekély előkerttel. Az épületek telken 
belüli elhelyezkedése az utcára merőleges rendszerű. Ezeken a területeken a házak telepítése akkor megfelelő, ha az épület a telek utcafronti 
részére merőleges. Az épület a telek valamely részéhez közelebb épül meg, így marad hely egy védett kertrész kialakítására. 
Nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától elforgatott rendszerbe van telepítve. A telek közepére való telepítés és nagy burkolt felületek 
kialakítása sem ajánlott, így az épület körül nem marad hely a jellemző dús növényzet telepítésére. 

 

       
 

Magasság 
 

Kilencház, Alsófalu és Felsőfalu területén a családi házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal 
kell épülniük, mint környezetükben. A túl magas vagy túl alacsony házak nem illeszkednek környezetükhöz. 

 
Tetőhajlásszög 
 

A családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a 
környezetükben lévőnek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe. 
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Tetőforma 
 
Kilencház, Alsófalu és Felsőfalu területén lévő családi házak tetőformája jellemzően nyeregtető, oromfalas, tűzfalas kialakítással vagy kontyolva. Új 
házak építésénél a szomszédok figyelembe vételével lehet illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy 
oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tetőformájú, a szomszédokéhoz illeszkedő utcai homlokzati 
kialakítással. 

  
 
Kerítések 
 
A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A falusias területen az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések 
lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. 
 

 

35º 45º 
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Ajánlások a Bányatelep területére:  
 
A Telepítés Bányatelep területén többnyire zártsorú, utcafrontosan építve vagy csekély előkerttel. Az épületek telken belüli elhelyezkedése az 
utcára párhuzamos rendszerű. Ezeken a területeken a házak telepítése akkor megfelelő, ha az épület a telek utcafronti részével párhuzamos. Az 
épület a telek valamely részéhez közelebb épül meg, így marad hely egy védett kertrész kialakítására. 
Nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától elforgatott rendszerbe van telepítve. A telek közepére való telepítés és nagy burkolt felületek 
kialakítása sem ajánlott, így az épület körül nem marad hely a jellemző dús növényzet telepítésére. 

 

 
 

Magasság 
 

A Bányatelep területén a családi házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, 
mint környezetük. A túl magas vagy túl alacsony házak nem illeszkednek környezetükhöz. 

      
Tetőhajlásszög 
 

A lakóházak tetőhajlásszöge azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak azonos tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a környezetükben 
lévőnek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe. 
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Tetőforma 
 
Bányatelep területén lévő családi házak tetőformája jellemzően nyeregtető, a szélső sorházelemnél kontyolva. Új házak építésénél a szomszédok 
figyelembe vételével lehet illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne tördelt tetőformájú 
épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tetőformájú, a szomszédokéhoz illeszkedő utcai homlokzati kialakítással. 
 

      
 
Kerítések 
 
A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A falusias területen az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések 
lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. 
 

 

-35º 45º 
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Ajánlások a Csárdahegy és Újtelep területére: 
 

A Telepítés a Csárdahegy és Újtelep területén többnyire oldalhatáros, néhány helyen ikres, zártsorú vagy szabadon álló. A házakat a Kossuth Lajos 
és az Erdő utcák kivételével előkerttel építtették. Az épületek telken belüli elhelyezkedése az utcára párhuzamos és merőleges rendszerű. Ezeken a 
területeken a házak telepítése akkor megfelelő, ha hosszanti oldalukkal a telek utcafronti részére merőlegesen helyezkednek el. Az épület a telek 
valamely részéhez közelebb épül meg, így marad hely egy védett kertrész kialakítására. 
Nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától elforgatott rendszerben van telepítve. A telek közepére való telepítés és nagy burkolt felületek 
kialakítása sem ajánlott, így az épület körül nem marad hely a jellemző dús növényzet telepítésére. 

       
 

Magasság 
 

A Csárdahegy és Újtelep területén a családi házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük, mint környezetük. A túl magas vagy túl alacsony házak nem illeszkednek környezetükhöz. 

 
Tetőhajlásszög 
 

A családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a 
környezetükben lévőnek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe. 
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Tetőforma 
 
A Csárdahegy és Újtelep területén lévő családi házak tetőformája jellemzően nyeregtető, oromfalas vagy tűzfalas kialakítással. Új házak építésénél 
a szomszédok figyelembe vételével lehet illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tetőformájú, a szomszédokéhoz illeszkedő utcai homlokzati kialakítással. 
 

  
 
Kerítések 
 
A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A falusias területen az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések 
lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. 

35º 45º 
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Ajánlások a gazdasági területre: 
 

A Telepítés a gazdasági területeken szabadonálló. A telekhatárok mentén növényzetből kialakított sávot kell létrehozni, amely minimum egy 
lombkoronaszint és cserjeszint. A parkolók fásítva alakítandók ki, legalább kétszer iskolázott 16/18 fa alkalmazásával. A nem kívánt látványt a 
telekhatáron belül védőfásítással célszerű takarni. 
 
Magasság 
 

A falu területén a gazdasági épületek építménymagassága maximum 7,5 m legyen. A meglévő épületek közé épülő új épületeknek hasonló 
magassággal kell épülniük, mint környezetük. A túl magas vagy túl alacsony épületek nem illeszkednek környezetükhöz. 

 
Tetőhajlásszög 
 

Gazdasági területen az épületek magastetővel létesüljenek. A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével a tető hajlásszöge 30-

45 között legyen. Az illeszkedés érdekében a meglévő épületek közé épülő új épületnek hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a 
környezetükben lévőnek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe. 
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Tetőforma 
 
A falu területén lévő gazdasági épületek tetőformája jellemzően nyeregtetős. Új épületek építésénél a meglévő épületek figyelembe vételével lehet 
illeszkedni. 
 

  
 
 
Kerítések 
 
A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A falusias területen az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések 
lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. 
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Ajánlások a mezőgazdasági területre: 
 

Telepítés 
 

A jelenleg beépítetlen mezőgazdasági területeken épületek létesítése településképi szempontból nem kívánatos. Nagyobb területű, a különböző 
művelési ágak-tól (szántó, gyep, rét, legelő, gyümölcsös) függően legalább 0,5, 3, illetve 5 hektárt meghaladó egybefüggő birtok esetén indokolt 
lehet. Amennyiben mégis szükséges épület építése, akkor azt a telken szabadonállóan, a telek mezőgazdasági termelésre legkevésbé alkalmas 
részén, a művelésből kieső területet minimalizálva telepítsük. Az ökológiai folyosók természetes élőhelyeit alkotó fás-bokros gyepterületeken épület 
létesítése nem indokolt. 

        
 
Az épület tájképi-, településképi megjelenését - a telek domborzati adottságait figyelembe véve - a völgyfenéki, vagy domb-lábi részeken, meglévő 
fás növényzet közelében elhelyezett épület hangsúlyozza a legkevésbé. Növénytakarás nélkül a dombtetőn, vagy annak közelébe épület elhelyezése 
nem javasolt. 
 
Épülettömeg, magasság 
 

A túlzott nagyságú épülettömegek kialakulásának elkerülése érdekében egy nagyobb épület helyett több kisebb, elsősorban földszintes épülettömeg 
kialakítása jelent tájképi, településképi szempontból kedvező megoldást. A település falusias területre vonatkozó építészeti forma- és 
anyaghasználati hagyományait felhasználva, igényesen kimunkált részletképzésekkel és a tájba illeszkedést elősegítő egységes színhasználattal az 
épülettömegek 4,5-5 m-es épületmagasságúak lehetnek. 
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Tetőforma, tetőhajlásszög 
 

A mezőgazdasági területeken az új épületek tetőformáját a lakóterületi épületekhez hasonlóan egyszerű, kontyolt vagy oromfalas magastetőként 
válasszuk meg. Tetőhajlásszögét - az épület szélességi méretének függvényében - 40-45 fok között érdemes megválasztani. Több épület építése 
esetén az egységes megjelenésű beépítés érdekében az épületeket azonos hajlásszögű tetőszerkezettel kell ellátni. 

 
 
 
Ajánlások a természetközeli területre: 
 

Anyaghasználat, növényzet 
 
A településen elhelyezkedő erdőterületek és az őskarszt területe jellemzően beépítetlenek, művelési águk megváltoztatása a későbbiek során sem 
kívánatos. Természeti értékeik megőrzését, helyreállítását, fajgazdagságuk növelését szolgáló építmények kivételével egyéb építmények építése 
nem indokolt, kivéve az őskarszt megközelítését szolgáló idegenforgalmi látogatóközpont. 
 

Az elsődlegesen erdőgazdasági célokat szolgáló, és területileg is kisebb kiterjedésű erdőterületeken településképi szempontból szintén nem javasolt 
épületek elhelyezése. Ezeken a területeken az esetleges építés az erdő kialakult tájjellegének megőrzésével, és az erdőgazdálkodás céljait szolgáló 
építmények létesítésével lehetséges. Az építmények megfelelő tájba illesztését a körültekintően megválasztott anyaghasználat, első sorban a 
természetes anyagok és a tájegységen honos növényfajokból álló, takaró hatású növényzet telepítése is elősegítheti. Ajánlott a faszerkezetű, 
hagyományos ácsszerkezeteket tartalmazó. esetleg kőépületek építése, melyek színezése harmonizál az természetközeli terület jellegével 
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Általános ajánlások: 
 

Anyag- és színhasználat, tetőfedések 
 
A település épületeinek anyag és színvilága esetében megfigyelhető a mértéktartó illeszkedés. Településképi szempontból az új épületek 
építésénél, vagy a meglévő épületek felújításánál a környező épületek színvilágához történő illeszkedés a kívánatos. A homlokzatok színezéséhez 
jellemzően a fehér, vagy a természetben is előforduló, az úgynevezett földszínek (palaszürke, földbarna, agyag vörös, okkersárga, halványzöld) tört, 
pasztell árnyalatainak használata javasolt. A nyílászárók esetében a homlokzat színétől eltérő, a földszínek sötétebb árnyalatai is felhasználhatóak, 
fontos hogy a homlokzat színével harmonizáló legyen.   
 
A tetőfedések esetében szintén a természetes anyagok (agyagcserép, nád) használata a követendő. Az egyszerű rajzolatú, klasszikus hódfarkú vagy 
egyenes vágású kerámia tetőcserepek letisztult, nyugodt karaktert kölcsönöznek az épületnek, ellentétben a túlhangsúlyozott, nagyhullámos, 
nagyméretű cserepekből vagy egyéb, nem természetes anyagokból álló tetőfedésekkel. Az épületek esetlegesen alacsonyabb hajlásszögű, kiegészítő 
tetőfelületein alkalmazzunk matt színű, korcolt lemezfedést. Kerüljük a feltűnő és kirívó színek használatát, a ma gyakran divatosnak tűnő 
erőteljes, rikító színű homlokzat és tetőfedések kialakítását, hiszen az épületet nem néhány hónapra, évre, hanem gyakran évtizedekre, generációk 
sorára építünk. A gondosan megválasztott, egymással harmonizáló színek felöltöztetnek. 
 

Terepalakítás 
 

Lejtős terep esetén az épületek terepre illesztésénél törekedni kell a lehető legkevesebb föld megmozgatására. Jó a terepalakításnál a ház 
részleges bevágása. Az így kitermelt földdel feltölthető egyenesre a telek, kevés földet kell megmozgatni. Kiváló megoldás továbbá, ha az épület 
eleve terepbe illesztve épül, így kapcsolata a környezetével jó, a földmunka minimális. 
Nem elfogadható az épület földbevájása. Az így kialakuló mélyedésben az esővíz összegyűlik, a kert rosszul használható. Nem elfogadható továbbá 
az épület teljes kiemelése sem, így a ház egy feltűnő platóra kerül, kiemelkedik szomszédai és a környező fák közül. 
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A régi házak részleteit öröm megfigyelni. 
Elődeink fa és fémmunkái csodálatosak, 
formakincsük időtálló, az alkalmazott anyag 
szépen öregszik. Házaink kiegészítői, a kerítések, 
lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok egytől 
egyik aktívan alakítják a végső látható képet, 
hangulatot. Akkor járunk jól, ha mindent 
egyforma igényességgel, odafigyeléssel tervezünk 
meg, választunk ki. A színek használata, a 
változatosság gyönyörködtet, ezek összképének 
gondos kitalálása odafigyelést igényel. Ezek a 
részek akár sűrűbben is cserélhetők, ha a 
tulajdonos már mást szeretne vagy az elérhető 
technika lehetővé teszi (LED-es lámpák, motoros 
kapu, rejtett árnyékoló). 

A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a 
közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az 
ingatlantól. A kertkapu a megérkezés, fogadás 
kiemelt pontja. A kertkapu és a gépkocsikapu 
kialakításakor illeszkedjünk a kerítéshez és az 
épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de ne 
hivalkodó. 

Kapuk, kerítések
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  Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a 
környezetbe, amelyet az adott helyen az ember és a természet 
közösen formált. Az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló 
fákat a déli kitettségű falak közelében ültessünk. Az előkertbe 
ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a 
ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. A kerti 
építményeket takarjuk, hogy az épület jobban érvényesüljön. A régi 
épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már 
meglévő fásszárú növényzet megóvására. A ház méreteinek érzetét a 
környező növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk szerint magas 
növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház 
méretének érzetét. 

KERTEK
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  A településen jól megkülönböztethetőek az épületekhez 
kapcsolódó átmeneti terek kialakítási típusai. Úrkút területén az 
újabban épült házak tornác és terasz kialakításai változatos képet 
mutatnak. A házak tömegkialakításába szervesen illeszkedő 
átmeneti terek az épülettel együtt képeznek harmonikus egységet. 

A tornác kialakítására számos, részleteiben eltérő megoldás 
lehetséges. Az arányos, tornácos épületek sora karakteres 
utcaképet mutat, mely erősíti a település egységes arculatát. Új 
épület teraszainak, tornácainak kialakításánál törekedjünk az 
egyszerűségre mind formájában, mind anyaghasználatában. 

TERASZOK, TORNÁCOK 
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Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban 
befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért 
nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A megkülönböztetett 
településkarakterek nyílászáróiban is eltérő képet mutatnak, mely 
sajátosság megőrzése a mi feladatunk is.  

A hagyományos nyíláskialakítás a településen jól megfigyelhető: két 
szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai 
homlokzaton szimmetrikus megjelenéssel. Jellemzően hosszanti 
kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat figyelhetünk meg.  

A hagyományos nyílászárók sokfélesége változatos településképet 
mutat. Az épület tömegéhez és arányaihoz illeszkedő ablak-ajtó 
kialakítással, nem csak saját házunkat tesszük szebbé, hanem az 
esztétikus utcaképet is erősítjük. A meglévő egységes utcaképbe 
illeszkedést segíti, ha az épület nyílásait a környéken található 
házakéhoz hasonlóan alakítjuk ki. 

AJTÓK, ABLAKOK 
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Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is 
kedvelt tulajdonosi eszköz volt. Használjuk bátran, de figyeljünk a végső 
összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét, és 
utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben. A jól 
megválasztott burkolat nem csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is 
szolgálja. 

Az épületek homlokzati kialakításánál az esztétikum mellett fontos, hogy jól 
illeszkedjen környezetéhez. Ezt erősítik a tiszta épülettömegek, a nyílászárók 
kellemes arányai és a hagyományos anyagok használata egyaránt. A homlokzati 
felületeken jellemző a természetes anyagok használata. A tégla, kő, fa anyagú 
és a vakolt felületképzések egyaránt jellemzőek. A különböző anyagok 
megfelelő mértékben való társítása szép homlokzatot képez, mely erősíti az 
egységes karakterű településkép kibontakozását. 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
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Az ördög a részletekben rejlik, mondják. És valóban, hiába jó a tömeg, 
szépek az arányok, megfelelő a szín, ha részletek elnagyoltak, 
átgondolatlanok, oda az egész. Figyeljük meg régi épületeink részleteit. 
Elődeink fa- és fémmunkái csodálatosak, formakincsük időtálló, az 
alkalmazott anyagok szépen öregszenek. Épületeinket egyedibbé 
tehetjük a részletkialakításokkal, úgy mint: postaláda, házszám és 
feliratok, lámpák, homlokzati részletek. 

RÉSZLETEK
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6
JÓ PÉLDÁK 

A hagyományokhoz való korszerű viszony nem csak a megőrzést, hanem az 
organikus fejlődést is magában hordozza. A település nem válhat múzeummá, 
skanzenné, az élő falu sajátossága a folyamatos megújulás, ahogy az élet 
alapfeltétele is a sejtek állandó cserélődése miközben a szervezet önazonos 
marad.  

Rendkívüli jelentőségű ebből a szempontból, hogy Úrkút, ahogy a múltban, 
úgy jelenleg is igyekszik a legjobb erőket felvonultatni középületei 
megformálásához.  

A településen több új építésű vagy átalakított épület is a történelmi bányász-
település arculatát mutatja.  
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A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének 
elérése már fél siker. A közterületek megfelelő fenntartása, a már nem használt közterületi 
elemek elbontása látványos előrelépést jelenthet. A különböző felületek határozott 
szétválasztása (pl. szegélykövek alkalmazásával) szintén jelentős javulást eredményezhet. 
A település vonalas elemei vezetik a tekintetet, felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért 
harmonikus, egységes kialakításuk fontos. A településen áthaladók leginkább e vonalakon haladva 
alakítják ki a településről alkotott képüket. Külön figyelmet kell fordítani az infrastruktúra 
hálózat elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésére, esetleges felszíni elemeinek tájba 
illesztésére is. 
A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol a településhez, településrészhez és a 
helyi közösséghez tartozásunkat a természethez kapcsolódva, szabadabban élhetjük meg. Mivel 
rendszerint hosszabban tartózkodunk ezeken a helyeken, megjelenésük fokozottan fontos.
Rendszerint ezért e teresedések összetett tervezését szakemberek csoportja végzi. A nem 
megfelelő tér biztosítása rossz használathoz, a környezet gyors leromlásához vezet. A 
teresedések kialakításakor fontos felmérni a használók várható szokásait, a használók számát, a 
használat időszakait, jellegét. A megfelelő mennyiségű és minőségű teret szükséges biztosítani a 
tevékenységekhez és a közlekedéshez. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok
térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal. 
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A közterületre kirakott hirdető táblák, cégérek, reklámfelületek 
nagyban befolyásolják az utcaképet, ezért oda kell figyelni arra, 
hogyan hirdetjük szolgáltatásainkat. Az igényes, nem túl feltűnő, 
de jól észrevehető feliratok is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. 
A hirdetés lényege a tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően 
is. Egy szebb otthonért, lakókörnyezetért dolgozunk mindannyian, 
de ez nem áll meg a kerítésünknél, felelősséggel tartozunk az 
utcaképet befolyásoló elemekért is. 
 
Kerülendő a hivalkodó reklámok használata, továbbá lehetőség 
szerint mellőzni kell azokat, amelyek nem Úrkút épülését, 
fejlődését és nem a lakosság tájékoztatását szolgálják. 
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