Településképi rendelet módosításának alátámasztó
munkarésze

Előzmények
Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 9-i ülésén 60/2022.(III.29.)
határozattal a településképi rendelet módosításának kidolgozásáról határozott.
A Településképi Arculati Kézikönyvvel együtt készült és került jóváhagyásra Tass község
településképének védelméről szóló 21/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban.
TKR).
Módosítás indoka
A 2018. január 01-től hatályos településképi rendelet alkalmazása kapcsán felmerülő igények és
tapasztalatok alapján a településképi rendelet módosítását a következők:
- településképi bejelentési eljárásban a rendeltetés csak lakás céljára történő változtatás lehet a
hatályos rendelet szerint.
- a település főépítészt nem alkalmaz és anyagi lehetőségei folytán a közeljövőben sem áll
módjában alkalmazni, ezért a településképi véleményezési eljárás szakmai előkészítése
nehézségekbe ütközik.
- a helyi építési szabályokról való tájékoztatás, a településképi konzultáció lehetőségére igény
van, erre lehetőséget kell biztosítani,
- a helyi védelemre vonatkozó kiegészítés a védelemre érdemes elemek konkrét rögzítése
kívánatos
Módosítást alátámasztó munkarészek
1. TKR javasolt módosításának szemléltetése
2. Települési értékvizsgálati tartalommal
2.1. Helyi védelemre javasolt településszerkezet értékleltára
2.2. Helyi védelemre javasolt építmények értékleltára
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Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (XII.18.) önkormányzati
rendelete
TASS KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL
Hatályos: 2018. 01. 01
Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjai szerinti felhatalmazás alapján és az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. §-ában és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5., 6. és 13.
pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (Xl. 8.) Korm. rendelet 22. és
23. §-a, továbbá a 43/A. § (6) bekezdésében és 9. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság, Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális
Beruházásokért Felelős Államtitkárság, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága és a
partnerségi egyeztetés szabályai szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja, hatálya
1. § (1) E rendelet célja Tass Község (a továbbiakban: település vagy Tass) sajátos
településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása,
továbbá épített környezetének megőrzése érdekében a helyi építészeti és természeti
értékvédelemmel, a településképi követelményekkel és a településkép-érvényesítési
eszközökkel kapcsolatos szabályok megállapítása, továbbá a településkép védelme
érdekében a település területén elhelyezhető reklámhordozók számának, formai és
technológiai feltételeinek, valamint elhelyezésük módjának szabályozása.
(2) E rendelet célját a jogalkotó a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a
továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem
megszüntetés szabályozásával, a településképi szempontból meghatározó területek
meghatározásával, a településképi követelmények meghatározásával és a településképérvényesítési eszközök szabályozásával kívánja elérni.
2. § (1) E rendelet hatálya Tass közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet a településképi szempontból meghatározott területekre, a helyi védelemben
részesülő örökségre és a fentiek alá nem tartozó egyéb területekre differenciáltan
állapít meg szabályokat.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepét is –, aki a település közigazgatási területén a közterületen, a
közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy
köztulajdonban álló, valamint közforgalmi személyszállítási szolgáltatást végző
személy tulajdonában álló ingatlanon e rendeletben szabályozott tevékenységet folytat,
vagy – a reklámok és reklámhordozók vonatkozásában – reklámhordozót tart fenn,
helyez el, valamint reklámot, reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen céllal
felületet alakít ki.
(4) E rendelet hatálya nem terjed ki a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvényben általános előírásokban szabályozott plakátnak a kampányidőszakban

történő elhelyezésére, valamint a választási kampány során alkalmazott
reklámhordozót tartó berendezésekre.
2. A rendelet alkalmazása
3. § E rendelet előírásait az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott
településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.

II. FEJEZET
A HELYI VÉDELEM
1. A helyi védelem célja
4. § (1) A helyi védelem célja a település településképe és történelme szempontjából
meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes
karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A helyi védelem alatt
álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása,
védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.
(2) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti,
várostelepülési- és utcaképi, építészeti, történeti, régészeti, képző- és iparművészeti,
műszaki-ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épület-együttesek,
építmények, épületrészek, köz- és műtárgyak, növények vagy növény-együttesek
számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a
nyilvánossággal történő megismertetése.
(3) Tilos a helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása,
megsemmisítése.
2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek
5. § A helyi védelem feladata a védelmet igénylő helyi építészeti és természeti örökség és
értékek
a) meghatározása, dokumentálása,
b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,
c) megőrzése, megőriztetése,
d) helyi védelem alatt álló építészeti örökség károsodásának megelőzése, illetve a
károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése és
e) a lakossággal történő megismertetése.
3. A helyi védelem fajtái
6. § (1) A helyi építészeti örökség védelem területi vagy és egyedi védelem lehet.
(2) Az önkormányzat helyi területi védelem alá helyezi az 1. számú mellékletben
meghatározott területeket.
e rendelet 1. melléklete tartalmaz.
(3) A területi védelem a településszerkezet, a telekstruktúra, az utcavonal-vezetés, az
utcakép vagy utcakép részlet, a település- és tájkarakter elemek megőrzésére,
értékóvó fenntartására és fejlesztésére irányul.

(4) A helyi egyedi védelemmel érintettek történeti, településképi és építészeti értéket
képviselnek. a településkaraktert meghatározó valamely jellegzetes, értékes, illetve
hagyományt őrző
a) épületre (V1 jelű védett épület),
b) épületrészre (V2 jelű, részleges védelem alatt álló épület) és
c) építményre, műtárgyra (V3 jelű védett műtárgy)
terjedhet ki.
4. A helyi védelem alá helyezés, valamint a helyi védelem megszüntetésének szabályai
7. § (1) A helyi védelem alá helyezésre vagy annak megszüntetésére bármely természetes
vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a
polgármesterhez írásban benyújtott – kezdeményezése alapján kerülhet sor. A helyi
építészeti örökség feltárása és számbavétele elsősorban szakmai igények alapján
történik, konkrétan meghatározott területre vonatkozóan.
(2) A helyi védelem alá helyezésre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a védelemre javasolt érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi
számát, területi védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok
megjelölésével,
b) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot és
c) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
d) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
(3) A helyi védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:
a) a védett érték megnevezését, egyedi védelem esetén címét, helyrajzi számát, területi
védelem esetén a terület lehatárolását a helyrajzi számok megjelölésével,
b) a védelem törlésével kapcsolatos javaslat rövid indokolását,
c) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét.
(4) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt a polgármester erre
vonatkozó felhívása ellenére 15 napon belül a kezdeményező nem egészíti ki, a
javaslatot a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
8. § 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.
9. § (1) A helyi védetté nyilvánítás szakmai előkészítését szakértők bevonásával a megbízott
főépítész végzi. A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez értékvizsgálat
szükséges. Az értékvizsgálat eredményéről a megbízott főépítész összefoglaló dokumentációt
készít a Képviselő-testület részére, amelynek határideje a kezdeményezés előterjesztésétől –
hiánypótlás esetén – a hiánypótlásra teljesítésétől számított 30 nap.
(2) A Képviselő-testület értékvizsgálat nélkül is dönthet a védetté nyilvánítás megtagadásáról,
ha a kezdeményezés nyilvánvalóan nem Tass építészeti örökségének kiemelkedő értékű
elemére vonatkozik.
10. § (1) A helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról
az önkormányzat honlapján 15 napon belül tájékoztatást kell közzétenni, továbbá írásban
értesíteni kell az érdekelteket.
(2) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítés átvételét követő 15 napon
belül írásban észrevételt tehetnek.
(3) A képviselő-testület a helyi védelemmel kapcsolatos döntését a kezdeményező által
rendelkezésre bocsátott értékvizsgálat eredményének elkészültét követően az értékvizsgálat és

az érdekeltek észrevételei alapján hozza meg az értékvizsgálat eredményét összefoglaló
dokumentáció kézhezvételétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a kezdeményezéstől
számított 120 napon belül.
11. § (1) A helyi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről írásban értesíteni kell
az érdekelteket, és a döntésről az Önkormányzat honlapján a döntés napjától számított 15
napon belül tájékoztatást kell közzétenni.
(2) A helyi egyedi védelem alá helyezést elrendelő önkormányzati rendelet hatályba lépésétől
számított 15 napon belül a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a védelem jogi
jellegként való feljegyzését.
12. § Ha egy helyi egyedi védelem alatt álló érték védettsége megszűnik, annak közzétételével
egyidejűleg a jegyző kezdeményezi az ingatlanügyi hatóságnál a helyi védelem törlését.
5. A helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartása
13. § (1) A helyi védelem alá helyezett értékekről az önkormányzat nyilvántartást vezet,
amelybe bárki betekinthet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza helyi védett érték
a) megnevezését,
b) védelmi nyilvántartási számát,
c) azonosító adatait (alkotó megnevezése),
d) a védelem típusát,
e) helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását,
(helyrajzi szám, utca, házszám, épület, emelet, ajtó, helyszínrajz),
f) a védelem rövid indokolását az értékvizsgálat alapján,
g) a védett értékkel kapcsolatos intézkedéseket (tulajdoni lapon jogi jelleg feltüntetése,
törlése),
h) fényképet a védetté nyilvánítás idejéből.
(3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a polgármester gondoskodik.
6. A védettséggel összefüggő tulajdonosi korlátozások, kötelezettségek
14. § (1) A védett érték karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelezettsége.
(2) A védett érték megfelelő fenntartását és megőrzését elsősorban a rendeltetésnek megfelelő
használattal kell biztosítani.
(3) A helyi egyedi védett érték korszerűsítését, átalakítását, bővítését vagy részleges bontását
a védelem ténye nem zárja ki, amennyiben az építmény védelmére okot adó jellegzetességei
nem változnak meg, azok eredeti helyükön megtarthatók.
(4) A helyi egyedi védett értékhez történő hozzáépítés, ráépítés, vagy annak telkén új
építmény, építményrész építése nem sértheti a helyi egyedi védett érték fennmaradását,
érvényesülését, hitelességét.
(5) A helyi egyedi védett értéken végzett építési munka lehetőség szerint eredeti állapotban
kell megőrizni. Előnyben kell részesíteni az ezt elősegítő, az eredeti építőanyag, szerkezet,
forma megőrzését biztosító, állagjavító, konzerváló eljárásokat, a restaurálást, valamint a
hagyományos építészeti-műszaki megoldásokat.
(6) Amennyiben az eredeti állapot megőrzése nem lehetséges, a helyi egyedi védett érték
anyagi és eszmei értékei összefüggéseire tekintettel hitelesen és meghatározó módon érvényre
kell juttatni. Ennek során a tudományos és helyszíni kutatáson alapuló restaurátori
módszerekkel történő konzerválást, esztétikai helyreállítást, restaurálást előnyben kell
részesíteni.

(7) A műszaki, gazdaságossági és funkcionális szempontból egyenértékű beavatkozások közül
előnyben kell részesíteni a helyi egyedi védett érték fennmaradását, érvényesülését szolgáló
és visszafordítható megoldásokat.
(8) Helyi egyedi védett értéken bármely épületgépészeti berendezés kültéri egysége az
építészeti értéket zavaró módon nem helyezhető el.
(9) A helyi egyedi védett érték jókarbantartása keretében nem végezhető olyan tevékenység,
amely a helyi egyedi védett érték fizikai sérülésével, roncsolásával vagy restaurálásával,
továbbá a védett építészeti érték megjelenésének megváltoztatásával jár. Az értékőrző
helyreállítás során a jókarbantartási munkák elvégzését segítő szerkezeti megoldások
alkalmazása és kiegészítő szerelvények rejtett elhelyezése szükséges.
(10) Helyi egyedi védett érték kizárólag építéshatósági vagy építésfelügyeleti kötelezés
esetén, az épület életveszélyességét igazoló statikai szakvélemény megléte esetén bontható.
Az e bekezdésben foglaltak szerint elbontott épületek helyén létesülő új épületek építése során
törekedni kell az elbontott épület által hordozott védett értékek átörökítésére, megjelenítésére.
(11) Helyi egyedi védett érték részlegesen akkor bontható, ha
a) a bontani kívánt építményrész (az építmény egy bizonyos hányada) építészeti értéket nem
hordoz,
b) a beavatkozás a helyi védelem alatt álló építmény használata érdekében, a védelem alá
helyezését megalapozó építészeti értékek sérelme nélkül megvalósítható.
(12) A védelemben részesített építmények korszerűsíthetők, (bővíthetők), funkciójuk
megváltozhat, ezzel azonban védettségre okot adó értékeik nem csökkenthetők.
(13) A helyi egyedi védett értéket hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell
megtartani, érintetlenül hagyva az értéket képező homlokzati nyílás rendet és a nyílások
osztását, megőrizve az eredeti homlokzati tagozatokat és a homlokzat egységes színezését. A
belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell
megoldani. A helyi egyedi védett értéket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület
tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon. A tervezett bővítés a
régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen. A helyi
egyedi védett értéken semmilyen gépészeti berendezés, tetőfelépítmény, égéstermék-kivezető
szerkezet közterületről is látható egysége és kivezetése a környezetébe nem illeszkedő, esetleg
zavaró módon nem helyezhető el. A helyi egyedi védett értéken tetőtér beépítés vagy
emeletráépítés csak akkor alkalmazható, ha ezt az illeszkedés szabályai lehetővé teszik, és ha
a homlokzati értékek megőrizhetők.
(14) A helyi egyedi védett érték károsodása esetén a tulajdonosnak helyrehozatali
kötelezettsége van, különös tekintettel a helyi építészeti értékvédelmet megalapozó építészeti
részekre vonatkozóan.
III. FEJEZET
A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK,
A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEK ÉS
A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
1. A településképi szempontból meghatározó területek
15. § A település jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatát,
településkarakterét hordozó vagy ilyen jellemzőkkel bíró lehatárolható településrészei
védelme érdekében az önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területként
jelöli ki a 2. számú mellékletben jelölt területeket.
Településképi szempontból meghatározó területek:
a) az általános előírások szerint településkép védelme szempontjából kiemelt területek
b) központi belterület, üdülőterületek és az országos közutak tengelyétől mért 200m-en
belüli külterület.

2. A településkép védelme szempontjából kiemelt területek
16. § A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1. mellékletében foglaltakra
tekintettel a településkép védelme szempontjából kiemelt területnek az általános előírások
szerinti minősülnek az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt területek.
3. A beépítésre nem szánt területek
17. § A tájkarakter megőrzésének érdekében az önkormányzat beépítésre nem szánt
területként jelöli meg az e rendelet 4. számú mellékletében megjelölt területeket.

IV. FEJEZET
TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK
1. A település teljes területére vonatkozó településképi követelmények
18. § A településkép megőrzése és fejlesztése érdekében a település teljes területén különös
figyelmet kell fordítani a településszerkezet, a telekstruktúra, az utcavonal-vezetés, az
utcakép vagy utcaképrészlet, a település- és tájkarakter elemek, valamint a kialakult és
jellemzővé vált építészeti karakter megőrzésére, értékóvó fenntartására és fejlesztésére.
Ezek érdekében a település közterületein a városkép helyi karakterének megőrzése
érdekében a környezettől idegen formai, szerkezeti megoldások kerülendők.
(1) A település egész területére érvényes anyaghasználati követelmények a következők:
a) homlokzatképzésnél nem alkalmazhatók erős kontrasztos színek
b) magastető tetőhéjazati anyagként nem alkalmazható szürke bitumenes fedéllemez
(2) Az (1) bekezdés szerintiek a közterületi telekhatár mentén a telekhatártól mért 20mes sávon belül lévő építmények esetében kell alkalmazni.
2. A településkép szempontjából meghatározó területekre vonatkozó településképi
követelmények

19. § (1) A településkép szempontjából meghatározó területek hatékonyabb védelme
érdekében az e szakaszban meghatározott építészeti követelmények alkalmazandók.
(2) A bejárati előlépcsőt, az akadálymentesítést szolgáló építményt, rámpát, a közterület
fölé benyúló építményrészt, kerítést úgy lehet elhelyezni, hogy az a kapcsolódó közterület
használati módjához illeszkedjék, valamint annak a meglévő és a telepítendő fákra, fasorokra,
közüzemi vezetékekre és berendezésekre gyakorolt hatása ne legyen kedvezőtlen.
(3) Az utcai kerítést az épület építészeti karakteréhez, anyaghasználatához,
megjelenéséhez, településképi sajátosságaihoz illeszkedően kell kialakítani.
(4) Az épületek színezésénél a természetes anyagok színeit, az épített és a természetes
környezetbe illően kell alkalmazni. A vakolt felületeken a fehér és tört-fehér színek előnyben
részesítendők, a zöld, kék, lila, rózsaszín, piros színek és különböző árnyalataik, valamint
rikító színek nem alkalmazhatók.
(5) Homlokzatfelújítás akkor végezhető, amennyiben az kiterjed a közterületről látható
épülethomlokzat egészére. A homlokzatok burkolóanyaga nagyelemes fém és műanyag
hullám- és trapézlemez burkolat gazdasági terület kivételével nem lehet.
(6) Az épületek tetőfedő anyagaként nem alkalmazható: műanyag hullámlemez, alumínium
trapézlemez (gazdasági területeken kívül), mesterséges pala, vörös árnyalattól eltérő
színekben bitumenes zsindely. A tetőfedő anyagok színe csak a természetes anyagok színei és

azok árnyalatai, a vörös, a barna és a sötétszürke lehetnek, ettől eltérni a teljes tetőfelület
legfeljebb 10%-án lehet.
(7) Síktáblás napelemet, napkollektort az építészeti környezethez illeszkedve az épület
ferde tetősíkjában, azzal megegyező dőlésszögben lehet elhelyezni.
(8) Cégért, címtáblát, cégtáblát tilos úgy elhelyezni, hogy az ne illeszkedjék a homlokzat
meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához.
(9) Utcai homlokzatra műszaki berendezés takarás nélkül nem helyezhető el.
3. A helyi területi védelemben részesülő területekre vonatkozó településképi
követelmények
20. § A helyi területi védelemben részesülő területeken a településképet meghatározó,
hagyományosan kialakult településszerkezetet, utcahálózatot,utca vonalvezetés és a beépítés
mód telepítési módját megváltoztatni nem lehet.megtartása biztosítandó.
21. § A helyi területi védelemben részesülő területeken a beépítés egy- vagy kétszintes lehet,
ettől eltérő csak kialakult állapot esetén lehetséges. A meglévő épületek közé épülő új
házaknak a környezetükben jellemző hasonló magassággal kell épülniük.
22. § (1) A kerítések kialakításnak az utcafronton a meglévő hagyományos kerítésekhez
illeszkedő módon kell történnie. Az utcai kerítés anyaghasználatának és szín- és
formavilágának, a főépülettel harmóniában kell lennie.
(2) Az utcai kerítés, a zöldkerítésként használt tömör sövények magasságát is beleértve
legfeljebb 1,20 m magas lehet.
(3) Utcai kerítésnek legalább 50%-os átláthatóságot kell biztosítania. Indokolt esetben a
kerítés lehet hagyományos, téglából tömören falazott, amennyiben vakolatarchitektúrával,
míves téglakötésekkel, egyéb harmonikus díszítőelemmel van tagolva, vagy a kerítés
felületének legalább 25%- a élő, zöld növény futónövény takarást kap.
23. § (1) A helyi területi védelemben részesülő területeken a településkép védelme érdekében
az építési tevékenységgel érintett építmény építőanyagaként a helyi védelemmel össze nem
egyeztethető anyaghasználat nem megengedett.
(2) A kialakult beépítésű területeken új épületek a szűkebb környezet karakteréhez nem
illeszkedő építészeti kompozícióval, tömegképzéssel, homlokzati architektúrával nem
helyezhetők el. Anyaghasználat, homlokzati színválasztás a meglévő építészeti értékektől
eltérő nem lehet.
(3) A helyi területi védelemben részesülő területeken az épületek homlokzati színezésénél
törekedni kell a meglévő, hagyományos architektúrák használatára, színezésében csak a
pasztell színek megengedettek, rikító színek használata tilos, homlokzat részleges festése nem
javasolt.
(4) A helyi területi védelemben részesülő területeken lévő épületek utcai homlokzatának
tagozódását és utcai homlokzat felőli formáját, tetőhajlásszögét meg kell tartani. A tetőhéjazat
cseréje, felújítása esetén a meglévővel azonos anyagú, méretű, színű fedésre kell törekedni. A
héjazat cseréje esetén egy tetőfelületen csak egyféle fedés helyezhető el. A tetőhéjalásnál
fémlemez, műanyag hullámlemez, hullámpala és bitumenes hullámlemez, valamint rikító,
kirívó színek (pl. piros, kék, zöld) nem alkalmazhatók.
(5) Épületek részleges homlokzat-felújítása nem megengedett. Égéstermék homlokzaton
történő kivezetése nem engedhető meg.
(6) Tilos a portálok 25%-ot meghaladó felületének fóliázása, erős, rikító színek, minták
alkalmazása.
(7) A nyílászárók szerkezeti átalakítása, vagy cseréje esetén törekedni kell a meglévővel
azonos anyagú, kiosztású, méretű, formájú, tagolású, színű nyílászárók elhelyezésére.
4. A helyi egyedi védett értékekre vonatkozó településképi követelmények

24. § (1) A helyi egyedi védett érték építészeti értékét eredeti építőanyagában, de legalább az
eredetivel azonos anyaghasználattal kell megőrizni.
(2) Helyi egyedi védett érték bővítése vagy új építmény építése során az új hozzátétel
anyaghasználata az eredeti építészeti érték anyaghasználatától eltérő is lehet, de az eredeti és
új részeknek harmonikus egységet kell alkotniuk.
(1) A helyi egyedi védelem alatt állókat tartalmazó 1. melléklet „D” oszlopában
megnevezettek a helyi védelemre okot adó elemek, amelyek nem változtathatók
meg.
(2) A helyi egyedi védelem alatt álló építmények korszerűsíthetők, bővíthetők,
átépíthetők, rendeltetésük megváltozhat, a teljes felújításuk lehetséges.
(3) A helyi egyedi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi védettség
megszüntetését követően - az 1. melléklet „D” oszlopában foglalt eltéréssel- lehet
elbontani.
25. § (1) Helyi egyedi védett érték tömegét eredeti állapotának megfelelő formában és
méretben kell megtartani.
(2) Helyi egyedi védett értékre emeletráépítés nem megengedett.
(3) Helyi egyedi védett értékek tetőtér beépítése csak az eredeti jellemzők – tetőhajlásszög,
gerincmagasság – megtartása mellett, egyszintesen, vagy legfeljebb lakásegységenként
kétszintesen alakítható ki.
(4) Helyi egyedi védett értékjelentős bővítése esetén az új hozzátétel a tömegformálás
tekintetében korunk építészeti eszközeivel alakítható, formai megoldásokban,
anyaghasználatban, színben, a helyi egyedi védett érték építészeti értékeire való tekintettel.
Az új hozzátétel a védett építészeti érték érvényesülését nem csökkentheti.
(5) Helyi egyedi védett érték kisebb mértékű bővítése, átalakítása esetén az új hozzátétel
tömegformálása a korabeli állapot ismétlésével vagy analógiák alapján is kialakítható.

26. § (1) Helyi egyedi védett érték közterületről látható homlokzatait eredeti állapotuknak
megfelelően kell megtartani látványában. A közterületről nem látható homlokzatok átalakítása
során a homlokzat korunk építészeti eszközeivel, formai megoldásokban, anyaghasználatban,
színben, a helyi egyedi védettségű építmény építészeti értékeire való tekintettel alakítható.
a) Az eredeti nyílászárókat lehetőség szerint javítani kell, csere szükségessége esetén csak az
eredeti formával és anyaghasználattal megegyező nyílászáró megfelelő. Üzletportáloknál az
eredetitől formában és anyaghasználatban eltérő új szerkezet is beépíthető, ha annak építészeti
minősége összhangban áll az épület építészeti értékeivel.
b) Amennyiben az eredeti homlokzat-architektúra olyan mértékben károsodott, hogy az teljes
terjedelmében hitelesen nem állítható helyre, megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező
építész analógiákon alapuló terve alapján a hiányzó részek az eredeti stílusnak megfelelően
pótolhatók.
c) Az építményben lévő funkciókkal összefüggő reklám vagy cégér a homlokzaton az arra
kialakított helyre tehető. Amennyiben a homlokzaton ilyen hely nem került kialakításra, az
elhelyezni kívánt reklám vagy cégér építészeti tagozatot ne takarjon és az elhelyezéssel a
homlokzat harmonikus egysége biztosítható legyen.
(2) Helyi egyedi védett értékjelentős bővítése esetén az új hozzátétel homlokzata korunk
építészeti eszközeivel alakítható, anyaghasználatban, színben, formai megoldásokban,
amennyiben az a Helyi egyedi védett értékkel összhangban áll.
(3) Helyi egyedi védett érték kisebb mértékű bővítése, átalakítása esetén az új hozzátétel
homlokzata a korabeli állapot ismétlésével, analógiák alapján is kialakítható, amennyiben az
harmonikus összképet eredményez.

(4) Helyi egyedi védett érték és helyi egyedi védettségű épületegyüttesben új épület
homlokzatai korunk építészeti eszközeivel alakíthatók, anyaghasználatban, színben, formai
megoldásokban, amennyiben az a helyi egyedi védettségű építmény építészeti értékeivel vagy
a helyi egyedi védettségű épületegyüttes karakterével, építészeti értékeivel összhangban áll.
(5) Gépészeti berendezéseket, szellőzőt, klímaberendezést, megújuló energia berendezéseit a
helyi egyedi védett értékek esetében utcafronti homlokzatra takarás nélkül nem lehet
elhelyezni.
27. § (1) Helyi egyedi védett érték telkén törekedni kell az értékes táj- és kertépítészeti
alkotások megőrzésére.
(2) Az új kertépítészeti kialakítás során törekedni kell a helyi egyedi védett érték kiemelését
szolgáló, azzal harmonikus egységet alkotó megoldásokra.
28. § (1) Helyi egyedi védett érték telkén törekedni kell az értékes növényzet megtartására.
(2) Új növényzet telepítésénél az eredeti kertépítészeti megoldások helyreállítása az
elsődleges szempont.
(3) Új növényzet telepítésénél az eredeti kertépítészeti megoldások helyreállítása mellett
törekedni kell arra, hogy az építészeti értékek lehetőség szerint közterületről is láthatóak
legyenek.
29. § Helyi egyedi védett értéken vagy annak közvetlen környezetében új szobor,
képzőművészeti alkotás csak a védett építészeti érték megfelelő érvényesülésének sérelme
nélkül helyezhető el.
30. § (1) A helyi védelem alá helyezett építmények eredeti külső megjelenését:
a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész és befoglaló méreteit,
b) eredeti anyaghatását egészében és részleteiben,
c) ha ismert eredeti színhatását, ha nem ismert a feltételezhetően hasonló színhatását,
d) az eredeti épület tartozékait és felszerelését
az értékvizsgálattól függően az e rendeletben foglaltak figyelembe vételével kell megőrizni és
helyreállítani.
(2) Ha a helyi védelem alá helyezett építmény egyes részét, részletét korábban az eredeti
eltérő megjelenésűvé alakították át, az építmény egészére vagy lehatárolható – az átalakított
részt is magában foglaló – részegységére kiterjedő felújítás során azt
a) az eredeti állapotnak megfelelően, vagy
b) ha az átalakított rész eredeti állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel és azt
következtetésekkel sem lehet valószínűsíteni, a homlokzatot a megfelelően megmaradt eredeti
elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok, eredeti és analóg formaelemeinek
alkalmazásával kell helyreállítani.
(3) Helyi egyedi védett érték homlokzatai esetében a csatlakozó tetőfelületet – a vízelvezető
rendszert beleértve – legalább a fedési anyag fajtájára kiterjedően kell megőrizni és
fenntartani.
31. § (1) Helyi egyedi védett érték belső kialakítása, funkciója lehetőség szerint megtartandó.
Új funkció szükségessége esetén törekedni kell az eredeti belső kialakítás megőrzésére az
alaprajzi elrendezés és a belsőépítészeti megoldások tekintetében egyaránt.
(2) Helyi védelemmel érintett építményben a különleges építészeti értéket képező
belsőépítészeti alkotást lehetőség szerint az eredeti helyén kell megtartani.
5. A beépítésre nem szánt területekre vonatkozó építészeti követelmények
32. § (1) A településkép védelme szempontjából kiemelt területeken, valamint a beépítésre
nem szánt területeken a településkép és a tájkarakter védelme érdekében építési tevékenység
az e szakaszban meghatározott előírások szerint végezhető.
(2) A külterületen az épületek tájba illően, szabadon állóan helyezhetők el.

(3) A tető lejtésének 35 és 45 fok között kell lennie, ettől eltérni a teljes tetőfelület
legfeljebb 10%-án lehet, kivéve 20 m homlokzatszélességet meghaladó épületszélességű
mezőgazdasági építmény, tároló stb., amely esetén a tetőhajlásszög 35 foknál kisebb is lehet.
(4) Az épületek színezésénél a természetes anyagok színeit, az épített és a természetes
környezetbe illően kell alkalmazni:
a) Az épületek tetőfedő anyagának színe csak a természetes anyagok színei és azok
árnyalatai, a vörös, a barna és a sötét szürke lehetnek, ettől eltérni a teljes tetőfelület
legfeljebb 10%-án lehet.
b) A vakolt felületeken a fehér és tört-fehér színek előnyben részesítendők, a zöld, kék,
lila, rózsaszín, piros színek és különböző árnyalatai, valamint rikító színek nem
alkalmazhatók.
(5) A településkép védelme szempontjából kiemelt területeken
a) törekedni kell a kialakult tájhasználat, telekstruktúra, a hagyományos beépítési
módok megőrzésére.
b) Új épület építése esetén a tájba illesztésre fokozottan figyelni kell.
(6) c) Természetvédelmi területen a terület beépítetlen, természetközeli jellege
megőrzendő, a meghatározott tájkarakter és a jellegzetese tájhasználat érdekében.
6. A település teljes ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
építmények és műtárgyak településképi követelményei
33. §(1) A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél,
korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál,
felújításánál biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények, valamint a
postai szolgáltató helyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az
egyetemes postai szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök, postai
létesítmények elhelyezésének lehetőségét. az elektronikus hírközlésről szóló 2003.
évi C. törvény, a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény és egyéb
vonatkozó jogszabályok előírásai, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
kötelező érvényű határozatai és ajánlásai szerint.
(2) Az elektronikus hírközlési építmények, valamint az egyetemes postai szolgáltatás
teljesítését lehetővé tevő eszközök elhelyezése és a település ellátását biztosító
építmények, műtárgyak elhelyezésére alkalmas területeket kijelölése során a
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és az MSZ 7487. számú szabványára, valamint
az e rendeletben előírtakra és a természet- és tájképvédelmi szempontokra is
figyelemmel kell eljárni, és a már meglévő infrastruktúrák, eszközök közös
használatát kell előnyben részesíteni.
(3) Az újonnan megvalósuló fejlesztések során elsősorban a meglévő alépítményhálózatokat, illetve ritkábban beépített területeken saját, vagy az elektromos
kisfeszültségű, meglévő oszlopsorokat javasolt igénybe venni, valamint a racionális
területgazdálkodás és a táji értékvédelem érdekében földalatti elhelyezéssel lehet
kivitelezni.
(4) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók zöldmezős beruházásai esetén új, földalatti
infrastruktúra kiépítése támogatandó, kizárólag műszaki racionalitás alapján –
korlátozott mennyiségben – a meglévő oszlopsoros hálózat meghosszabbítására is sor
kerülhet.
(5) A település teljes ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
építmények, műtárgyak elhelyezésekor azok helyét a Képviselő-testület – a műszaki
és pénzügyi megvalósíthatóságra és az e rendeletben foglaltakra figyelemmel –
egyedileg jelöli ki.
7. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

34. § (1) A település teljes közigazgatási területén új közművezetékek, járulékos
közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenítésre, esztétikai
követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.
(2) Légkábel-vezetés esetén az utca fásítási és utcabútorozási lehetőségének a
biztosítására a közvilágítási és a távközlési szabadvezetéket közös oszlopsoron kell
vezetni.
8. Reklámok, reklámhordozók elhelyezése
35. § A település közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tktv.), valamint a
Tktv. felhatalmazása alapján kiadott, a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklámok
közzétételére az általános rendelkezések érvényesek.
36. § (1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem
változtathatja meg hátrányosan.
(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével –
nem helyezhető el.
(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem
keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.
(4) Reklámhordozóként is funkcionáló utcabútortól egy adott útszakasz menetirány
szerinti azonos oldalán ötven méteren belül további reklámhordozó nem helyezhető el.
A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú
berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá
az építési reklámhálóra.
(5) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó
hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.
(6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.
(7) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló
berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót
tartó berendezésként nem alkalmazható.
37. § Nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés a helyi területi
védelem alatt álló területeken.
38. § (1) A helyi területi védelemben részesülő területeken kívül kizárólag olyan funkcionális
célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi
megjelenést hátrányosan nem befolyásolja. Reklám közzététele céljából kihelyezett
utcabútor esetén kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel
céljából
(2) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban
és a kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhető
el.
(3) A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés
reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé
reklám. A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé
nyúló árnyékoló berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható
reklámcélra.

39. § (1) A település közigazgatási területén a közművelődési intézmények számának 3szorosával megegyező számú közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető.
Közművelődési célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a
tizenkét négyzetmétert nem haladhatja meg.
(2) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő
közérdekű információ közlésére létesíthető:
a.
az önkormányzat működés körébe tartozó információk;
b.
a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;
c. a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel
kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
d. idegenforgalmi és közlekedési információk;
e. a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk.
(3) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe
reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a (2) bekezdés szerinti
közérdekű információt kell, tartalmazzon.
(4) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló
árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete
hasznosítható reklámcélra.
40. § (1) A település közigazgatási területén a közművelődési intézmények közművelődési
célú hirdetőoszlop használatára jogosultak.
(2) A helyi területi védelemben részesülő területek közterületi részein nem helyezhető
elő közművelődési célú hirdetőoszlop.
(3) Valamennyi közművelődési intézmény településképi bejelentési eljárásban
kezdeményezheti a közművelődési hirdetőoszlop létesítését.
41. § (1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a
jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős
esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó
jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám
közzétevője számára.
(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.
42. § (1) A polgármester – településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési
naplóval igazolt megkezdésétől számított 3 hónap időtartamra építési reklámháló
kihelyezését engedélyezheti.
(2) A polgármester kivételesen, különösen az építési tevékenység folytán a településkép
várható javulására tekintettel az (1) bekezdés szerinti határidőt legfeljebb egy
alkalommal 3 hónapra meghosszabbíthatja, amennyiben a kérelmező a kérelmet az (1)
bekezdés szerinti időtartam lejártát megelőző 30 nappal benyújtja.
(3) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló
helyezhető el.
9. A zöldfelületek kialakításának és gondozásának szabályai.
Tájvédelmi rendelkezések
43. § (1) Településképi szempontból meghatározó területek és helyi egyedi védett értékek
esetében a zöldfelületek, ingatlanon belüli zöldterületek kialakítása során a lehető

legnagyobb összefüggő zöldfelület kialakítására kell törekedni. Az utcáról látható
előkertek elsősorban díszkertként alakítandók ki.
(2) Zöldfelületek kialakításánál a fás szárú növényzet esetében előnyben kell részesíteni
a táji, termőhelyi adottságoknak megfelelő növényfajokat.
(3) Meglévő közterületi fasorok pótlásánál az egységes látvány megtartása, illetve
kialakítása érdekében az adott területen leggyakoribb díszfafaj telepítendő. Az új és a
meglévő utcák fasorait, illetve azok pótlását a gyorsan öregedő, szemetelő vagy
allergiakeltő pollenű, termésű fafajok nem telepíthetők.
44. § (1) Településképi szempontból meghatározó területek és helyi egyedi védett értékek
esetében a zöldfelületek kialakítása, gondozása, a növénypótlás és a tájvédelem
előírásainak megtartása során a 5. számú mellékletben felsorolt növényfajok
telepítése ajánlott.
(2) Zöldfelületek magán- és közterületen történő kialakítása, növénypótlás és a
zöldfelületek gondozása, és a tájvédelem előírásainak megtartása során az
idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének
megelőzéséről és kezeléséről szóló 1143/2014. EU rendelet, a fás szárú növények
védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet, a NATURA 2000
gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.)
Korm. rendelet, valamint a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.)
FVM rendelet az általános előírások figyelembevételével kell eljárni.

10. A közvilágítást szabályozó rendelkezések
45. § A fényszennyezés elkerülése érdekében az alábbi előírások alkalmazása javasolt a
közvilágítás kialakítása során:
a) a hideg fehér fényű, 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt kibocsátó
világítás kerülendő, a kültéri világítás színhőmérsékletére a 3000 K alatti érték – gazdasági
számítások figyelembevételével mérlegelhetően – javasolt;
b) a világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van,
az lehetőség szerint ne juthasson a gyalogosok, járművezetők, az épületek ablakai felé vagy az
égbolt irányába; a fényeknek – még díszvilágítás esetén is – lefelé kell irányulniuk, a
talajszintbe épített, felfelé sugárzó fényvetők alkalmazása kerülendő;
c) az utcákat egyenletesen, lehetőség szerint alacsony intenzitással kell megvilágítani;
d) a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez kell igazítani.
V. FEJEZET
TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK
Rendelkezés a szakmai konzultációról
45/A.§.§ Kötelező a szakmai konzultáció az építési tevékenység megkezdése előtt minden
esetben kivéve:
a) bejelentési kötelezettség alá tartozó 51.§-ban felsoroltakat
b) közterületről változást nem eredményez
c) településképi szempontból meghatározó területeken kívül van
d) kivitelezés idejére felállított ideiglenes állvány, felvonulási épület, mobil wc,
mobil mosdó, zuhanyozó elhelyezése
45/B.§ (1) A szakmai konzultáció iránti kérelmet e rendelet 7. melléklete szerinti
nyomtatványon az önkormányzathoz kell benyújtani papíron vagy elektronikusan.

(2) A szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy kérésre a
helyszínen is lefolytatható.
(3) A szakmai konzultációról készült emlékeztetőt az Önkormányzat általános
iratkezelési szabályzata szerint szükséges kezelni.

1. A településképi véleményezési eljárás
46. § Településképi véleményezési eljárás jogintézményét az Önkormányzat nem vezeti be.
(a továbbiakban: véleményezési eljárás) kell lefolytatni:
a) új építmény építési engedélyezési eljárását,
b) meglévő építmény bővítésére, valamint a településképet érintő átalakítására irányuló
építési, fennmaradási engedélyezési eljárást
megelőzően.
47. § A polgármester a véleményét a megbízott főépítész szakmai álláspontjára alapítja.
48. § (1) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki
dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet
nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb
megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.
(2) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a
véleményezésre benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma megfelel-e a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
(3) A településképi véleményezési eljárás részletes vizsgálati szempontjai:
a) a tervezett beépítés megfelelően figyelembe veszi-e a hatályos településrendezési eszközök
előírásait,
b) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, illetve
kilátását,
c) teljesíti-e a műemléki- és helyi védettségű területek, épületek esetében az értékvédelemmel
kapcsolatos előírásokat és elvárásokat,
d) a homlokzat tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével
és használatának sajátosságaival,
e) a homlokzat színezése utcaképi szempontból megfelelő-e,
f) a gépészeti berendezések és azok tartozékainak városképi megjelenése megfelelő-e,
g) a tetőzet kialakítása megfelelően illeszkedik a környezet adottságaihoz, elősegíti-e az
építmény településképi szempontból előnyösebb megjelenését,
h) meglévő építmény bővítése esetén a homlokzatot is érintő felújítás, átalakítás,
emeletráépítés illeszkedik-e az adott épület struktúrájához, valamint a meglévő utcaképbe.
49. § A településképi véleményezési eljárás lefolytatási iránti kérelmet az e rendelet 6.
mellékletében foglalt mintának megfelelően kell benyújtani.
2. A településképi bejelentés eljárás
50. § A településképi bejelentési eljárást - átruházott hatáskörben - a polgármester folytatja
le, a megbízott főépítész szakmai álláspontjára alapítva.
51. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:
a) az általános előírások szerint meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy
teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben a meglévő lakó rendeltetés
megváltoztatása történik, illetve lakórendeltetésre történő változás kerül kialakításra,
b) védett épület közterületre néző homlokzatán történő színezés, új tetőhéjalás,
nyílászárócsere, reklámelhelyezés (mérettől függetlenül) esetén,
c) a helyi egyedi védett építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek
előkerti kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített, az építési telek

előkertjében álló cégjelzés, cégér, üzletfelirat, reklám- és hirdető berendezés stb.
elhelyezése esetén,
d) helyi védett értéken cégér, üzletfelirat stb. elhelyezése esetén.
b) Településképi szempontból meghatározó területen lévő épületen, amennyiben a
közterületről látható:
ba) építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának
megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e
tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is
érintik.
bb) Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a
homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
bc) Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése,
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
megváltoztatása.
be) Napenergia-elem és kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés,
villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó
építményen vagy építményben való elhelyezése.
(2) Településképi bejelentési eljárást az általános előírások szerint kell lefolytatni a
reklámok és reklámhordozók elhelyezése esetében.
52. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő
általános településképi követelmények és jelen rendeletben foglalt reklám és
reklámhordozó elhelyezési követelmények tekintetében a reklámok és
reklámhordozók elhelyezését megelőzően.
(2) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Tktv-ben, a a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.)
és a jelen rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint
(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a
kiadmányozástól számított egy év.
(4) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján – a
Polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az
abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha ahhoz más
hatósági engedély nem szükséges.
(1) A településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet e rendelet 7. melléklete szerinti
nyomtatványon az önkormányzathoz kell benyújtani papíron vagy elektronikusan.
(2) A bejelentési eljárás során a településképi illeszkedés, a településképi
követelményeknek, a reklám-elhelyezés szabályainak és a helyi építési szabályoknak
való megfelelés vizsgálandó.

53. § (1) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki
dokumentáció értékelése során a településképben harmonikusan megjelenő, településképet
nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő és annak előnyösebb
megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.
(2) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása során vizsgálni szükséges, hogy a
benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalma:
a) megfelel-e a helyi építési szabályzatban és a településképi rendeletben foglalt előírásoknak,
b) kidolgozása a szakmai tájékoztatás szerint történt-e,
c) figyelembe veszi-e az arculati kézikönyvben szereplő javaslatokat,

d) a b) és c) pont szerinti javaslatoktól eltérő megoldás azokkal egyenértékű vagy kedvezőbb
beépítést, illetve településképi megjelenést eredményez-e.
(3) Az építmény, épületrész megjelenésével kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e az épített környezethez,
b) a külső megjelenés megfelel-e az e rendelet előírásainak
c) összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival,
d) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit,
burkolatát, műtárgyait, valamint növényzetét.
(4) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, saját vállalkozást népszerűsítő
berendezés elhelyezését vagy rendeltetésváltoztatás megkezdését és – a megtiltás indokainak
ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli elkezdésének
és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés:
a) nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek,
b) a tervezett építési tevékenység, illetve hirdető berendezés, saját vállalkozást népszerűsítő
berendezés, felület nem illeszkedik a településképbe,
c) a tervezett rendeltetés-változás nem illeszkedik a szomszédos és a környező beépítés
sajátosságaihoz, illetve, ha a bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja, hogy
az új rendeltetés a környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és
biztonságos használatát indokolatlan mértékben nem zavarja, illetve nem korlátozza.
54. § A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott –
papíralapú – bejelentésre indul. A bejelentéshez szükséges bejelentőlapot az e rendelet 7.
melléklete tartalmazza. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt kell mellékelni.

3. A településképi követelmények megszegésének esetei és a jogkövetkezményei
55. § (1) Településképi követelmények megszegése esetén – átruházott hatáskörben - a
polgármester hivatalból vagy kérelemre – a Tktv.-ben foglaltak szerint –
településképi kötelezési eljárást folytat le, és az érintett ingatlan tulajdonosát az e
rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesülése érdekében az
építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezi.
(2) Településképi követelmény megszegésének minősül az e rendelet előírásainak nem
megfelelő építés, az előírásoktól eltérő szín és anyaghasználat, formai kialakítás
stb., valamint az e rendelet szerinti településképi bejelentési kötelezettség
a) elmulasztása,
b) alapján lefolytatott eljárásban hozott döntéstől eltérő végrehajtása,
c) alapján lefolytatott eljárásban hozott döntés végre nem hajtása.
4. A településkép bírság
56. § A településképi követelmények településképi kötelezésben megállapított határidőre
történő nem teljesítése esetére az ingatlan tulajdonosával szemben 50.000 forinttól
1.000.000 forintig terjedő településkép-védelmi bírság szabható ki.
57. § A kiszabott településkép-védelmi bírságot az ingatlantulajdonos a településképi
kötelezésben meghatározott teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő 15 napon
belül köteles megfizetni az önkormányzat számlaszámára.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
1. Hatálybalépés
58. § E rendelet 2022. november 1. napján lép hatályba.

2. Átmeneti rendelkezések
59. § E rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Tass, 2022…………………………...

________________________________
________________________________
Németh Gábor
Bálintné dr. Mag Melinda
polgármester
jegyző

Kihirdetve: 2022…………………

Bálintné dr. Mag Melinda jegyző

Mellékletek
1.melléklet helyébe módosító rendelet 1. melléklete Helyi védelemmel érintett
2.melléklet (A településképi szempontból meghatározó jellegű területek jegyzéke, elnevezése
és lehatárolása)
3.melléklet (Régészeti lelőhelyek)
4.melléklet (Beépítésre nem szánt területek)
5.melléklet (Telepítése ajánlott növényfajok listája)
6.melléklet helyébe módosító rendelet 2. melléklet Konzultáció nyomtatványa
7.melléklet (Bejelentés nyomtatványa)

2. 1. HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET
ÉRTÉKLELTÁRA
TASS történeti leírása
Forrás:
Sárközy Kálmán: Tass község Monográfiája (Leirása és története.). Schwarz Lipót
könyvnyomdája, Kunszentmiklós, 1922.
Horváth Lajos: Tass község története. Tass Községi Tanács VB, Tass, 1973.
Tass község az Alföld nyugati határán, a Duna-Tisza között, Budapesttől délre kb. 60 km, a
Dunától kb. 4 km távolságra helyezkedik el.
Határai: keleten a Budapest-Kelebiai vasútvonal és Kunszentmiklós város, nyugaton a Duna
folyam és a soroksári Duna-ág (tassi elnevezéssel Öreg-, vagy Nagy-Duna és Kis-Duna),
északon Dömsöd község, egyben Bács-Kiskun és Pest megye határa, délen Szalkszentmárton
község.
A község őstörténete a régmúlt idők homályában vész, és múltjára inkább csak következtetni
lehet, mert írott feljegyzések a honfoglalás előtti időből nem szólnak róla. A következtetéseket
egyes leletek szolgáltatják, melyek a község belterületén, vagy határában leginkább kutak
ásása, szőlők rigolírozása alkalmával, vagy csatornaépítés, esetleg pincekészítéskor
bukkantak felszínre.
A régészeti emlékek alapján megállapítható, hogy Tass külső- és belső közigazgatási területe
már a bronzkor (Kr.e. 3000k-1200k.) idején is lakott volt. Ezt követően az első leletek a
szarmatákra utalnak. A Római birodalom idejéből is találtak itt olyan nyomokat, melyek egy
Intercisa (Dunaújváros) ellenoldali erődje körüli római településre utalnak a mai úgynevezett
Templomhát környékén (a leletek jelenleg a Nemzeti Múzeumban találhatók). Az V. század
környékén longobárdok telepedtek meg, akiket az avarok szorítottak ki (Kr. u. 568 után), majd
a VIII-IX. század környékéig uralták a térséget (Tasson talált sírleleteik a kecskeméti
múzeumban vannak). Az avar birodalom összeomlása után (Kr. u. 800.) a bolgárok szállták
meg az Alföldet (így a mi környékünket is), és őket a honfoglalás keretében a magyarok
hódoltatták. A honfoglalást követően ezen a helyen a fejedelmi törzs tagjai telepedtek meg.
Tass mai közigazgatási területe a kezdetektől fogva nagyfejedelmi, később királyi birtok volt,
melyet az is igazol, hogy az uralkodók az adományleveleikben megtartották maguknak az
újraadományozás jogát.
Tass község jelenlegi közigazgatási területén a középkorban több, mára nyomtalanul eltűnt
település volt, így például írásos emlékek szólnak Egecse, Halásztelek, Szántó (később:
Szentgyörgy), Szentiván, Szenttamás és Szigetfő településekről. Ezek természetesen nem úgy
néztek ki, mint egy mai falu, hiszen akkoriban néhány tucat ház és néhány tucat család már
településalkotó tényezőt jelentettek. Az említett településneveket a mai napig is őrzi a
közterületek vagy határrészek elnevezése, legtöbb esetben a „puszta” toldalékkal kiegészítve,
és ezáltal utalva arra, hogy azok merre is helyezkedhettek el hajdanán.
A magyar településnevek vizsgálata alapján Györffy György állapította meg Árpád és utódai
vélelmezhető szálláshelyeit. A magyarok félnomád téli-nyári legelőváltó életmódját alapul
véve megállapítható, hogy őseink az állatok vízigénye miatt a folyók mentén vándoroltak a
téli-nyári szállásaik között. Tass, mint helységnév eredete az Árpád-házra vezethető vissza,
mivel Árpád egyik fia, Jeleg (Üllő) volt, és Anonymus szerint az ő fia, tehát Árpád unokája
viselte a Tas nevet.
Megjegyzendő, hogy Anonymus krónikája alapján Lehelnek (Lél) több köze van Tasshoz, mint
a Jászsághoz, tekintettel arra, hogy ő Tas fia volt. Mivel a X. század első feléről nincsenek
megbízható fejedelem-listáink, egyes történészek úgy gondolják, hogy az Árpád unoka Tas,
nemcsak fejedelemfi, hanem akár nagyfejedelem is lehetett. Erre utal többek közt az a tény is,
hogy a 955-ös augsburgi csatavesztés után a Jeleg-Tas ág helyett az Árpád-ház másik ága
(Taksony) adja a nagyfejedelmeket, majd István koronázása után a királyokat.
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Az első írásos említés, amely ugyan konkrétan nem Tass települést említi, de a közigazgatási
területén helyezkedett el a Szántó nevű falu, az első említéskor „villa Zamtou” megnevezéssel.
E település Tasstól nyugatra, a Duna felé helyezkedett el, mint ahogyan azt Hóman Bálint
bebizonyította az 1109-ből ránk maradt oklevél alapján. Az oklevél átirat, melynek eredetije
1002-1005 között készülhetett, görög nyelven. I. (Szent) Istvánnak tulajdonítják, de vannak
olyanok is, akik korábbra datálják, és így akár István apjához, Géza nagyfejedelemhez is
köthető, aki a keresztségben szintén az István nevet kapta, és a külföldi források királynak
említik. Felesége, Sarolt, bizonyíthatóan görögkeleti vallású volt, nem kizárt, hogy a férj,
Géza-István az ő kedvéért alapította a veszprémvölgyi monostort.
Történelmi tény, hogy Salamon király, valamint Béla és László hercegek közötti küzdelmek
befejező része Tass közelében zajlott. Miután a hercegek serege az 1074-es mogyoródi
csatában szétverte a király seregét, Salamon a Csepel-sziget felé menekült, arra felé, ahol a
Duna két ága ismét egyesül, és a Dunán a Veszprémvölgyi apácák szigetfői révénél átkelve
Mosonig meg sem állt.
Tass első konkrét írásos említése az eredetileg 1093-ból származó, de 1399-ben átírt, a
Tihanyi apátság birtokait felsoroló oklevélben maradt ránk. „villa Dob prope Danobium cui
vicinatur villa Tas” vagyis „a Duna melletti Dab falu szomszédja Tas falu”.
Tekintettel arra, hogy a települést a XX. század elejéig jelentős vízfolyások vették körül – és
bár erre írásos utalás nincs, de vélelmezhető, hogy – a tatárjárás alkalmával Tass és a
környező települések nem, vagy csak részben pusztultak el. Erre utalnak egyébként a még IV.
Béla király idejében kiadott birtokadományozó oklevelek is, melyek környékbeli lakott
települések és területrészek adományozásáról szólnak.
A XIV-XV. században jelentős országos esemény nem történt, az itt lakók élték békés, dolgos
mindennapjaikat, az uralkodók pedig élve birtokadományozó jogukkal a terület egy részét,
olykor egészét különböző híveiknek adományozták. Így például, királyi adománylevelet adott
ki Luxemburgi Zsigmond, Habsburg Albert, V. László, Hunyadi János és a fia Mátyás is.
Tass az országos politika színpadára is fellépett, amikor a magyar történelemből is jól ismert
I. (Nagy) Szulejmán 1529-ben Bécs sikertelen ostroma utáni visszavonulás közben Tass
település mellet táborozott. Természetesen ez a tény önmagában legfeljebb egy marginális
hadieseményként tarthatna számot az érdeklődésre. Történelmivé az a tény teszi ezt az
eseményt, hogy a szultán 1529. október 30-án Tass határában, a Szigetfői révnél adta vissza a
Szent Koronát Szapolyai János követeinek, azzal a céllal, hogy Szapolyait a visszaadott
koronával koronázzák meg.
A török hódoltság időszakában Tass és még néhány környező – de a mai Tass közigazgatási
területén elhelyezkedett – fentebb említett település egészen a XVI. század végéig
folyamatosan lakottak voltak, mint ahogyan erről a török adóösszeírások (1546, 1560, 1582,
1590) tanúbizonyságot tesznek. Tass a budai szandzsák pesti nahijéjéhez tartozott, mint ún.
tímár-birtok (a szpáhik részére adott katonai szolgálati birtok). A fentebb említett Szentgyörgy
falu ún. hász-birtok volt, ami a török hűbérbirtokok sorában kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen
elsősorban első sorban a szultán saját birtoka volt, illetve a vezírek, beglerbégek és más
magas rangú tisztek javadalmazására szolgált. Szentgyörgy az 1559-es összeírás szerint
szultáni hász-birtok volt. E ténynek külön érdekessége, hogy a szultáni hászok
Magyarországon elsősorban a városok voltak, ami nagy előnyt jelentett azért, mert
tulajdonosuk ritkán változott, átalányadózhattak és belső önkormányzattal rendelkeztek.
Rejtély, hogy miért lett az 1559-ben faluként regisztrált és „mindössze” 2262 akcsét fizető 8
adózójával Szentgyörgy szultáni hász-birtok, míg Tass a 7690 akcsés adójával és 18
adófizetőjével „csak” tímár-birtokként funkcionált. A tassi lakosok 1546-ban 1000, 1559-ben
7690, 1580-ban 7500, 1590-ben 9720 akcse adót fizettek. A török törvények szerint aki a
házán, földjén, szőlőjén kívül állatban és egyéb ingóságban legalább 300 akcse vagyonnal
rendelkezett, évente 50 akcse ún. dzsizje adót volt köteles fizetni. A dzsizje fizetése alól a bírók
és papok felmentést kaptak. Természetesen nem csak ez az adónem létezett, (volt pl. bárány-,
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sertés-, méz-, bor-, gyümölcs- sőt, még menyasszonyadó is) de a dzsizje kizárólag az államot
illette. A hódoltság idején 1 akcse 3 magyar dénárt, 50 akcse 1 magyar aranyforintot ért.
1570-ből származik a tassi iskola első írásos említése.
Tass mai közigazgatási területének legjelentősebb települése – az egyes állítások szerint
mezővárosi jogokkal felruházott – Szenttamás volt. Az ún. 15 éves háború (1593-1608) Tass
kivételével az összes fent említett települést nyomtalanul eltüntette. 1594 nyarán a törökök
tatár segédcsapatai megszállták a Duna-Tisza közét, és a Duna bal parti részét teljesen
kiélték, 1597-ben kétszer is végigrabolták. Hartyáni János, Pest és Solt megye akkori
alispánja és szolgabírája 1597-bent feljegyezte: „… minthogy az ellenségnek felrohanásáért,
úgy mint az tatárok Szent György napban feljövéséért és rablásáért a szegénység megfutamék,
az egész föld elpusztuló, kit levágnak, kit elvisznek az szegénységben… csak marada az három
város Pest vármegyében, úgymint Kecskemét, Cegléd és Kőrös.”
A pusztulás a környékünkön szinte teljes volt. A Duna bal parti részén, ahol a XVI. század
második felében, 87 mezővárosban és faluban 1140 és fél portát írtak össze, 1647-ben már
csak 53 helységben volt lakosság.
Buda és a középső országrész 1686-1687-es visszafoglalása azonban már Tasst sem kímélte,
hiszen az 1687-es királyi összeírás Tasst néptelen pusztaként említi. Az elnéptelenedés nem
tartott sokáig, a lakók a környező mocsarakból nagyon hamar visszatértek régi lakóhelyükre,
mert 1689-ben már ismét lakott településként tartják nyílván.
1700-ban két tanteremben két tanító vezetése mellett működött a református iskola, külön a
fiúk és külön a lányok iskolája
1705-ben, a Rákóczi szabadságharc idején Tasst egy szerb portyázó csapat teljesen
elpusztította, de a lakosai nem menekültek el. 1705-ben Bottyán János, 1710-ben pedig II.
Rákóczi Ferenc keltezte Tassról több levelét.
A török hódoltság utáni birtokösszeírások (1715-ből, és 1728-ból) megemlítik az akkori
birtokosok nevét (Fáy, Sőtér, Bernáth, Földváry, Végh, Madarassy), az örökös és szabad
jobbágyok számát, családtagjaikat, a telkek méretét, és egyéb iparral és kereskedelemmel
kapcsolatos tényeket.
1738-ban a fiúk, 1740-ben pedig a lányok részére épült új iskola.
1739-40-ben pestisjárvány pusztított a községben, 246 lakos halálát okozva. Erről az
egyházközség Historia Domus-ában így ír az akkori református lelkész, Veszprémi György:
„Anno 1739. 2a Aug. Kezdett elsőben a mindeneken ellene álhatatlanképpen, és szabadosan
uralkodó igaz ítéletű, nagy hatalmú Sz. Ur Isten szegény helységünkben, a mérges mirigy dög
Halál által el következett, rendkívül való rettenetes és romlással pusztító ítéletit ki mutatni.
Jehova! Légy irgalmas minékünk és könyörülly mi rajtunk Amen. Anno 1740. 6dik Febr. Meg
hallgatta az Ur, a mi sírással és böjtöléssel is egybe köttettetett alázatos buzgó szívből
származott Könyörgésünket meg bánta a gonoszt, mellyet ellenünk meg gondolt vala, és a
maga busulásának keserves Napjai után mellyekben amaz öldöklő Angyalnak mérges fegyvere
miatt láttunk sok gonoszt, meg tért a maga édesét Atyai el fogyhatatlan irgalmasságira és a
mérges mirigy dög halált meg szüntette. – Tegye az Ur Isten állandóvá a maga jó kedvét e
raitunk mind örökké Amen.”
1740-ben villámcsapás következtében leégett a református templom. Veszprémi György
hátramaradt jegyzetei alapján: „Anno 1740. 17. Apr. a Jehova ami Istenünk az Úr. Ugy
cselekszik, a’mint aző Szemei előtt jónak tetszik. Bé tellyesedvén ugyanis az idő, hogy az
elmult egyik keserves Baj után, a másik Baj is tsak hamar el érkeznék, az Urnak
meghatározott Ítéleti aző Házán kezdődnek, a maga nevéről neveztetett Háznak nem
kedvezett, hanem égi tűz által, délután négy és öt óra között, nagy szörnyűséggel megitélte
szintén midőn asszony Nép ugyan mind ki takarodhatott az Isteni tiszteletről: de a férfiak még
mind a templomban voltanak. – Az Urnak irgalmassága, hogy tellyességgel meg nem
emésztettünk. – ”
Az egész Habsburg birodalomra, így Magyarországra is kiterjedő Úrbéri rendezés 1770-ben
került végrehajtásra Tasson, ami ekkor a bernátfalvi Bernáth, fáji Fáy, Sőtér és a tassi Végh
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családok birtoka volt. A rendezéskor 117 személy neve került feljegyzése, akik összesen 107
egész telken gazdálkodtak. Egy jobbágytelekhez – a falubeli telken kívül – 24 hold szántóföld
és kaszáló tartozott.
1814. október 30-án az akkori református templomban iktatták be református püspöki
hivatalába a korábban (1789-1792) Tasson szolgált Báthori Gábort, aki bizonyára szívesen
emlékezett a Tasson töltött néhány évére, mert másként aligha ragaszkodott volna ahhoz,
hogy itt legyen a beiktatása.
1822-ben klasszicista stílusban épült fel a katolikus templom, melynek a Háromkirályok
imádása című barokk oltárképét Spielberger János festette. Arra, hogy ez a nagyon értékes,
nagyméretű oltárkép honnan került a tassi katolikus templomba, egyelőre még nem sikerült
bővebb adatokhoz jutni.
1831-ben az egész országban dühöngő kolera községünket sem kímélte. A fennmaradt
hivatalos tudósítások szerint a járvány ideje alatt összesen 310-en betegedtek meg, közülük
190 volt a halálos áldozatok száma. Szép István református lelkész bejegyzése szerint: „Ezen
esztendőben – különösen Augusztus Honapban szertelen dühösködék Helységünkben a
Cholera, vagy Epekórság nevű nyavalya, mely erőszakos hányás, hasmenés és rettentő
görcsök által elébb elsenyvesztvén azután tsak hamar eloltván sokak életét, mintegy 4 hetek
alatt tsak a Protestáns részről a harangok szüntelen Zúgása közben mintegy 180an kisérettek
a Temetőbe. Leirhatatlan a gyász melyel az bé vonta a lakosokat, sok özvegyek és árvák
keserű jajjával töltvén meg a házak falait. – Az Úr őrizzen tőle ezentúl szegény
Helységünkben.”
Az árvíz, mely 1838. márciusában elpusztította Pestet, Tasst sem kímélte. Március 15-én a
jeges árvíz 48 házat rombolt le, és 180 lakosnak keletkezett kisebb-nagyobb kára, ide értve a
néhány tyúk eltűnésétől az egész ház elpusztulásáig terjedő károkat is.
A reformkor idején, Tasst akár a megye egyik „kis” központjának is nevezhetnénk, hiszen
ebben az időszakban a vármegyét 1832-36 között irányító alispán, bernátfalvi és földvári
Földváry Gábor, aki az első pesti Nemzeti Színház, a Vakok Intézete és az első hazai
takarékpénztár létrejöttében is kulcsszerepet játszott; a főszolgabíró (később alispán, majd
főispáni helytartó) mezőmadarasi Madarassy István; és a (fő)szolgabíró tassi Végh Ignác is
Tasson laktak, és a kor szokásainak megfelelően a hivatalos feladataik egy részét innen látták
el.
1846. július 18-án „…egy asszony bűnös vigyázatlansága miatt, ki mások intése datzára
folytatta, rozzant kéménye alatt a fűtést és tüzelést – tűz támadván, a borzasztó elem, az
iszonyú szélvész által segítve rövid perczek alatt több mint 40 házakat lángba borított, és
megemésztett. Hogy a templom, paplak, iskola megmenekült, egyedül Végh Bertalan huszár
Kapitány Úr lélekéberségének és lankadatlan munkásságának köszönhető, … A Lakosok,
kiknek házaik megégtek többnyire minden bent lévő vagyonkaikat elemésztve szemlélték. … Az
irgalmas Isten legott támasztott könyörülő sziveket is, melyek dús adakozásai által segítetve
még azon év őszén nagy részt felépíttettek a meg égett lakok. …” A fenti eset kapcsán még
megemlítendő az a furcsa esemény is, hogy a református templomban ekkor tört el az 1743ban készült úrasztala márvány fedlapja. Az egyik helybéli lakos babonaságból azt híve, hogy
ha az úrasztalát megfordítja, a tűz is megfordul, és nem pusztít tovább, bement a templomba
és feszítés közben eltörte a fedlapot, amelynek helyreállítási költségeit később teljes egészében
neki kellett megtérítenie. Azóta már új temploma van a reformátusoknak, de a fedlapon a mai
napig jól látszik a törés helye.
Az 1848-49-es forradalomés szabadságharc idejéből Tassról 57 nemzetőr, honvéd és tiszt
nevét ismerjük. Megemlítendő közülük az előbbi tűzvész kapcsán név szerint említett tassi
Végh Bertalan – a szabadságharc idején már – honvéd alezredes, aki gróf Vécsey Károly
tábornok – későbbi aradi vértanú – „karsegéde”, tehát segédtisztje, vagy mai szóhasználattal
vezérkari főnöke volt. 1850. február 15-én Aradon halálra, majd 1850. márc. 4-én 10 év
várfogságra ítélték. 1852. augusztusában kegyelmet kapott.
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1860-ban már fizetett orvosai volt Tassnak. A település első ismert orvosa Kálossi Márk volt.
A Helytörténeti Egyesület 2010. július 1-én – a Semmelweiss Emléknapon – az orvosi rendelő
várótermében elhelyezett emléktábla a felavatásával tisztelgett egykori és jelenlegi
gyógyítóink előtt.
Kiegyezést követően az egész országra jellemző felemelkedés Tasst sem kerülte el, annak
ellenére, hogy alapvetően mindmáig mezőgazdasági jellegű település maradt.
1888. szeptember 20-án szentelték fel az új, 54 m toronymagasságú, 800 férőhelyes
református templomot, melyet Benkó Károly budapesti műépítész tervezett. Az írásos
feljegyzések szerint ez már a harmadik „református” templom. Az első templom építési
idejéről, formájáról semmit nem tudunk, és elpusztulásnak/elpusztításának idejére is, csak egy
1641. január 31-én Budán kelt levélből következtethetünk. A levelet Müsä, budai beglerbég
írta Eszterházy Miklós nádornak, és a Tas falubeli csatározásról ír, melynek során a falu
temploma, és még néhány ház leégett. A második templomot a feljegyzések szerint 1644-ben
építették, és életveszélyes volta miatt 1886-ban bezárták és lebontották, de a bontás előtt, az
akkori lelkész, Dömötör Bertalan lefényképeztette az épületet. Neki köszönhető, hogy ma nem
csak a helyét tudjuk e templomnak, hanem azt is, hogyan nézett ki. (A harmadik templom
teljes külső-belső tatarozására 1988-ban került sor. Az új tetőzet 2006-ban készült el.)
1886. október 24-én 130 üzletrésszel és 40 taggal megalakult a hitelszövetkezet. 1920-ig 1
millió korona kölcsönt fizetett ki a tagjainak váltóra és kötvényre, és mivel a községben
rendezett pénzügyi viszonyokat teremtett, nem csak a tagjait segítette, hanem ha kellett, az
induló vállalkozásokat, helybeli építkezéseket is. 1919-ben 772 tagja volt, 984 üzletrésszel,
992.616 korona betétállománnyal.
1893-ban – a dömsödi patika fiókjaként – hozták létre az első tassi gyógyszertárat „Isteni
gondviselés” néven. Vezetője Csathó Gyula volt. 1895-ben Kőnig István vette át és
önállósította a máig is működő intézményt.
1898-ban létesült az első óvoda. (A mai óvoda 1977-ben épült fel.)
1903-ban Tassi székhellyel megalakult Dab-tassi nyárivédgát társulat. Célja az volt, hogy a
Dömsöd-pataji Dunavédgát társulat töltése és a Duna között Dabtól Tassig elterülő kb. 2300
hold területet a Duna nyári árvizeitől megvédje. Töltésvonalának hosszúsága 13 km.
Ugyanebben az évben alapították a Tassi Tejszövetkeztet is.
1906-ban épült fel a község első modernnek nevezhető iskolája, amit a mai napi „kis iskola”
néven ismernek és neveznek a helybéliek. (A ma is „nagy iskola” néven emlegetett felső
tagozatos iskolát 1967-ben építették, és teljes körűen 2010-ben újították fel.)
1913-ban, dr. Szelecsényi Zsigmond községi orvos kezdeményezésére és hathatós
támogatásával a falu központjába elkészült az első artézi kút. (A kút évtizedekig nem
működött, de 2009-ben egy helyi vállalkozó munkája nyomán megújulhatott, és azóta újra a
friss, kissé langyos, mindenki által kedvelt víz folyik belőle. A vízben bróm, jód, kén, vas,
kalcium stb. található, és jó hatással van gyomorra, vesére, szívre, májra. A vízéért a
szomszéd településekről is átjárnak.)
Az I. világháború 116 tassi férfi életébe került, ez a község összlakosságának több mint 4 %-a
volt. Az 1919-es Tanácsköztársaság Tasson is áldozatokat követelt, amikor is június 20-án a
Szamuely Tibor vezette megtorló brigád a Duna menti fehér felkelés leverése során
megfélemlítésül „az ellenforradalomban való aktív részvétel miatt” Dimola József, Bódogh
Lajos és Bodor Gábor tassi lakosokat 15-15 évi, Mandits Lajos tassi lakost 10 évi
kényszermunkára ítélte. Vörös István tassi és Kovács István szalkszentmártoni lakost kötél
általi halálra ítélték és az akasztást azonnal végre is hajtották. Vörös István sírja ma a
katolikus temetőben van, máig is álló sírkövét 1921-ben közadakozásból állították fel.
A község 1919. augusztus 2-től november 15-ig román megszállás alatt állt. Az akkori
iskolaigazgató, Sárközy Kálmán így emlékezett a megszállás időszakára: „A zaklatás, a
requirálás, vagyon elkobzás napirenden volt. Nehezen bár, de türtük ezt is, abban a
reményben, hogy soká nem fog tartani.”
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1924. augusztus 3-án a református templom kertjében felavatták az I. világháborús hősök
emlékszobrát, melynek árát a község lakossága közadakozás útján gyűjtötte össze. A szoborra
később a II. világháború tassi áldozatainak a neve is felkerült. (A szobrot és közvetlen
környezetét 2012-ben újították fel lelkes tassi lokálpatrióták.)
1924-27. között épült fel a Soroksári Dunaágat délről lezáró – mai is működő – hajózsilip,
illetve az 1956-os árvízben elpusztult vízerőmű. A Dunaág vízrendezésére az 1904. évi XIV.
tc. adott felhatalmazást, de a pénzhiány és az I. vh. következményei miatt a tassi építkezések a
törvény elfogadása után 20 évvel fejeződtek be.
1929-ben vezették be a villanyvilágítást. Ez nem csak járási, de megyei viszonylatban is az
elsők között történt.
1940-ben épült az Egészségház, amit – bár azóta már más funkciója van – még néhány évvel
ezelőtt is csak „Ződköröszt” néven emlegettek a tassiak, ezzel utalva arra, hogy a házban
1944-ig a Zöldkeresztes Védőnői Szolgálat, 1948-tól pedig a Védőnői Szolgálat működött.
1944. november 3-áról 4-re virradó éjszaka Kunszentmiklós felől jelentős szovjet erő érkezett
és megszállta a községet. Ellenállás nem volt, mivel a magyar és német csapatok már október
31-én elhagyták a falut. A szovjet csapatok bevonulása után nem sokkal ideérkezett a
Magyarország elleni hadműveletek második legfőbb vezetője Fjodor Ivanovics Tolbuhin
marsall, a 3. Ukrán Front parancsnoka, aki főhadiszállását egy időre a településünkön
rendezte be. A szovjet vezérkar itt dolgozta ki a Dunántúlra való átkelés tervét, és innen
irányította a Dunántúl megszállásának hadműveleteit. A település egészen 1945 januárjáig a
frontvonalban állt, amit ekkor a Duna jelentett. A II. világháború harci cselekményeiben – a
fronton illetve hadikórházban 31, a település frontvonal léte miatt pedig 12, összesen – 43
tassi férfi vesztette életét.
Az emberveszteségen túl a községben a háborús pusztítás következményeként odaveszett pl.
325 szarvasmarha, 1580 sertés, 385 db ló, 4500 juh, 9000 baromfi, 1000 tőke szőlő, 120
gyümölcsfa, 800 q búza és 2000 q takarmány. (A juh, baromfi, szőlő és takarmányveszteség
kerekítet érték!) Az 1945. augusztus 5-én készült jelentés írója, Horváth Lajos főjegyző
megjegyezte: „A felsorolt javak elvitele, megsemmisítése illetve kártalanítás nélküli elvitele
98%-ban az orosz katonaság által történt, 2%-ban a magyar honvédek és német katonai
alakulatok vitték el. A felsoroltakon kívül van még olyan állat és terményféle, mit nem jelentett
a kárt szenvedő, így az eltűnt mezőgazdasági javak száma bizonyára nagyobb.”
A veszteségek ellenére az emberek azt hitték, a borzalmas háború után egy szebb, boldogabb
korszak küszöbén állnak. Talán csak néhányan voltak, akik sejtették, hogy néhány éven belül
nem csak Tassra, de az egész országra is sötét idők várnak… még akkor is, ha azok a korábbi
életviszonyokhoz és életminőséghez képest összehasonlíthatatlanul jobbat hoztak.
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TASS településszerkezetének fejlődése, a településszerkezeti védelem indoklása
A helyi építészeti örökség helyi védelemre méltó elemeit:
településszerkezetet,
telekstruktúrát és az utcavonal-vezetést történeti térképek igazolják.
I. katonai felmérés 1782.

1800-as évek közepe
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1800-as évek második fele

Kataszteri térkép 1880.
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Temetők
Forrás: https://tassmultja.hu/temetok-es-temetkezesi-egyletek/
Katolikus temető (XIX. sz. k. – napjainkban is)
A katolikus temető a református temetőtől nem messze, a Kossuth körűt által körülhatárolt
részen fekszik. A szépen gondozott és karbantartott temetőn átvezető utat 1991-ben szilárd
burkolattal látták el.
Református temető v. új temető (1794 – napjainkban is)
Ma Tasson leginkább csak református temetőként ismerik (az 51-es főút, Dunai út, Kossuth
körút által körülhatárolt részeken helyezkedik el). A helyi emlékezet megtartotta, hogy a
temetőt a Tasson birtokos cecei Csilléry János (1755-1827) adományozta az
egyházközségnek, de ennek okirati nyoma ma már nem található meg. Az adományozó és
felesége, tassi Végh Ráchel (1758-1836) a temetőben nyugszanak, sírköveik jó állapotban a
mai napig láthatók.
A református lelkészek által írt Historia Domus az új temető nyitását, illetve a fontosabb
történéseket így örökítette meg:
„Meg telvén a régi Temető Testekkel az Ujj Temető 1794dik Esztendőben fogódott és keritődött fel Pap
Jósef Biroságában.”
„1826 esztendőben tavasszal a Temető egy darabbal megnagyobbittatott.”
Az 1831-es kolerajárvány áldozatait külön temetőrészbe temették, majd azt a részt lezárták,
temetésre azóta sem használták.
„Ezen esztendőben – különösen Augusztus Honapban szertelen dühösködék Helységünkben a Cholera,
vagy Epekórság nevű nyavalya, mely erőszakos hányás, hasmenés és rettentő görcsök által elébb
elsenyvesztvén azután tsak hamar eloltván sokak életét, mintegy 4 hetek alatt tsak a Protestáns részről a
harangok szüntelen Zúgása közben mintegy 180an kisérettek a Temetőbe. Leirhatatlan a gyász melyel az
bé vonta a lakosokat, sok özvegyek és árvák keserű jajjával töltvén meg a házak falait. – Az Úr őrizzen
tőle ezentúl szegény Helységünkben.”
1854-ben itt temették el bernátfalvi Földváry Gábort, (1787-1854) akinek nagyon sokat
köszönhet a település, de az ország is, hiszen vármegyei alispánként olyan intézmények
létrejöttének vagy működtetésének volt előmozdítója, mint pl. A Vakok Intézete, vagy a
Nemzeti Színház. A család kriptája ma is az egyetlen szilárd falú felépítmény a temetőben.
Keletkezésére nézve nem rendelkezünk pontos információval, de valószínűleg az 1850-es
években készült. A Vasárnapi újság 1886-ban így írt:
„Ha Dömsöd felől érkezik az utas Tassra, jobbra a megye-úttól a falu alatt, sűrű ákácz-lombok közül
fehérlik ki egy emlékszerű kis kápolna, négy’ szép kanadai nyárfa magaslik a négy szögletén, – mikor a
falubeli ember ide ér, megemelinti a kalapját, mert ez a «nagy alispán sírboltja! »”
A sírbolt ma községi ravatalozóként szolgál.
A temető 1875-re már teljesen elvadult képet mutatott.
„A temető vadjázminnal benőve, járhatatlan állapotban volt. Az 1819ben itt elhalt lelkész Németh Jósef
sírja … gazzal benőve gondozatlan elhagyatottságában élő szemrehányást mondott a gyülekezetre. Akkori
egyházi gondnok Szána Gábor segélyével, ki felvilágosult, országlátott, katonaviselt ember volt, telve jó
akarattal egyházi állapotainknak az elhagyatottság gyászából kiemelésére, – egy két öl szélességű bejáró
utat mértem ki a temetőn végig; majd onnét kettőt keskenyebbet keresztútnak; egyiket a Földváry sírbolttal
szemben, másikat Szép István volt lelkész családi temetkező helye előtt. Ezeket fákkal s orgona bokrokkal
szegélyeztük. S hogy a gyülekezet tagjaiban elhunyt kedveseik iránti kegyelet érzését felköltsük a síroknak
gondoztatása s virágokkal beültetett hantolások öntöztetése végett közadakozás útján kútat ásattam
1875ben. Az elhagyatott fentebb említett sírokat gondozás alá vétettem.”
1925-ben a temetőben alakíttatta ki sírkertjét a Darányi-család, melynek több tagja is itt
nyugszik. 1927-ben itt temették el Darányi Ignác volt földművelésügyi minisztert, a
„nemzetgazdát”, 1939-ben Darányi Kálmán miniszterelnököt, majd 2001-ben Hóman Bálint
kultuszminisztert, történészt.
A sírkert 2009-óta a Nemzeti Pantheon része.
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1929-ben „A Dunához vezető út közúttá való válásakor akként szabályoztatott, hogy Özv. Pataky
Józsefné földjéből kb. 1200 2 öl temetőnkkel lett határos, ezért temetőnk területének nagyobbítása
céljából azt a területet megvételre ajánlotta 2 ölenként 1.50 P.-ért. Így a területtel a temető
megnagyobbodott.”
1955-ben „… célba vettük a botrányosan rendetlen és járhatatlan temető rendezését is. De ez már nem
sikerül, mert az önkéntes munkára jelentkezők nem jelennek meg, és csupán 5-6 idősebb presbiter és 2-3
asszony buzgólkodik a temető utak némiképpeni járhatóvá tételén. …”
1970-ben annyira problémás volt a temető helyzete, hogy a lelkész kénytelen volt így írni:
„… kormányrendelet jelent meg a temetőről és a temetkezés rendjéről. Ez olyan szigorú feltételeket írt elő,
hogy a 8 holdat meghaladó temetőnk felajánlását latolgattuk. Puhatolózás során kiderült, hogy a község
nem fogadja el a felajánlandó temetőt, mert ugyancsak nem tud megbírkózni a nagy feladattal. Traktusunk
hivatalosainak rábeszélése után úgy döntöttünk, hogy végezzük a temetővel kapcsolatos feladatokat:
„ahogy lehet”. – Valóságos dzsungel volt a temető és csak kis részben volt gondozott. A kecskeméti
temetkezési vállalat évek óta tartó kifogásolására az e. megye esperese elrendelte olyan temetőút készítését,
amely halottszállító autóval járható. A község hivatalosaival megállapítottuk, hogy azt a régi útat kell a
bozóttól megtisztítani, amelyen a makadám útról egyenesen be lehet vinni a halottat a ravatalozóba (a
Földváry kriptába). Hozzá is fogtunk a munkához, ám kiderült, hogy keskeny az út, mert – a rendetlen
temetkezés miatt 1-2 sír abba „belelóg”, … Temetőbizottságunk ezt a helyszínen megállapította, és amikor
a kérdés mikénti megoldásán töprengett, egy érdekelt özvegy magából kikelve tiltakozott, hangoskodott,
majd sírháborítás szándéka miatt feljelentést tett a rendőrségen és a közs. tanácselnöknél s napokon át
faluszerte kígyót-békát kiabált az eklézsia hivatalosaira, s az évtizedeken át élenjáró missziói munkás
hátat fordított az egyházának. Elvakultságában még ilyen kijelentésre is fakadt: „az ilyen lelketlen papnak
nem jár a templomába.” – Pedig csupán arra kértük őt szép szóval, hogy a férje sírját kb. 25-30 cm-rel vigye
beljebb, hogy járható legyen kocsival az út.”
1991-ben a temető fő útjait szilárd burkolattal látták el. A 2000-es évek elejétől az ismét
elvadulni kezdő temetőt összefogással sikerült megtisztítani a mind sűrűbb orgonabozóttól, és
méltó nyughelyévé tenni az elhunytaknak. 2004-óta a régi sírkövek egy része a temető szélén
kialakított ún. Kegyeleti Parkban található.
Zsidó temető (XVIII. sz. k. – 1945 k.)
A környék egyik legrégebbi hitközsége volt a tassi, hiszen már a 16. században éltek itt zsidók.
A hitközség temetőjéről csak annyit lehet tudni, hogy az már legalább a második ilyen célt
szolgáló temető. Horváth Lajos Tass község története c. könyve szerint: „Régi temetőjük ott volt,
ahol most ifj. Bárány László kertje van.”
A Kossuth körúton elhelyezkedő, ma is látható temetőben nagyon régi, az 1790-es évek
közepéről származó sírkövek is találhatók. Sajnos azt nem tudjuk, hogy az előző temető
mettől-meddig volt használatban, mert erre utaló okirati anyag nem maradt fenn.
1945 után már nem volt temetés.
1949. január 28-án a Magyarországi Izraeliták Országos Irodája levelet írt a
belügyminiszternek, melyben közölték, hogy a Szentegyleti (ld. lent Chevra Kadisha) vagyon
zár alá vételének elrendelésekor „… a temetetőt és a ravatalozó helyiségeket is.” zár alá vették.
Kérték a minisztert, hogy hívja fel a törvényhatóságok figyelmét, hogy a jövőben „… a temetés céljára
szolgáló épületek zárolását mellőzzék.”
1949. július 28-án a telekkönyvi hatóság végzést hozott, mely a belügyminiszteri rendelet
alapján „… az ingatlanra a tulajdonjogot juttatás jogcímén: Magyarországi Izraeliták Országos Irodája
… javára kebelezze be.”
A ravatalozót az 1980-as években – miután állaga miatt életveszélyes állapotba került –
lebontották.
1990 után a gazos temetőt az önkormányzat az illetékes szervekkel együttműködve
kitakaríttatta és mai napig is gondoskodik a karbantartásról.

2.1.
Értékleltár helyi védelemre javasolt területre
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2. 2. ÉRTÉKLELTÁR HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÍTMÉNYEKRE

Dőlt betűvel a Tassi Helytörténeti Egyesület honlapjáról (https://tassmultja.hu ) átvett

2.2.
Értékleltár helyi védelemre javasolt építményekre

1

Sorszám: 1.
Bernátfalvi Bernáth (Szalay) kúria
védett érték helye
helyszínrajz
Alaptérkép

Tass
Egecsei krt.48. (hrsz: 48)
1880.

2022.

Fotó (2022.)

eredeti rendeltetés
használati mód (felvételkor)
védettségi kategória

Kúria
Szociális otthon
Helyi védettség, amely az eredeti boltozatos
szerkezetre terjed ki.

védelem rövid indokolása

A kúriát a Tasson több évszázadon keresztül vezető
szerepet betöltő bernáthfalvi Bernáth család
építtette. Az Abaúj vármegyei eredetű família
Bernáth Zsigmond Ung vármegyei alispán révén
került Pest vármegyébe, akit itt 1772-ben
táblabírónak is kineveztek. A família
mindenképpen 1814 előtt emeltette a klasszicista
stílusú épületet. Abban az évben ugyanis a Báthori
Gábor – volt tassi lelkész – református püspökké
szentelésére összegyűlt vendégsereg Bernáth
György kúriájában szállt meg.
Egészen az 1930-as évekig a család tulajdonát
képezte az épület. 1935-ben a kúria Szalay Gyula
birtokába került, aki 1955. október 1-ig lakott ott.
Szabadon álló, földszintes, hosszan elnyúló,
megközelítőleg téglalap alaprajzú épület, melyet
magas tető fed. utcai homlokzata 2+1+2 tagolású,
az oromzat nélküli középrizalit csak jelzésszerűen
lép ki a fal síkjából. Az ablakokat már újabb
típusú, háromosztásúakra cserélték. Az udvari
homlokzat oldalrizalitjain ma már nincs ablak, a
középső rész 1+3+1 tengelyes. A kúriát teljesen
átalakították, díszeitől megfosztották.

építészeti leírás

Sorszám: 2.
Végh kúria
védett érték helye

Tass
Kossuth krt 4.

helyszínrajz
Alaptérkép

1880.

(hrsz: 48)
2022.

fotó

eredeti rendeltetés
használati mód (felvételkor)
védettségi kategória
védelem rövid indokolása

építészeti leírás

Kúria
Lakóház
Helyi történeti érték
A tassi Végh família több tagja vármegyei táblabíró,
főszolgabíró vagy királyi táblai ülnök volt, Végh Bertalan
1848-49-ben honvéd ezredes. Kúriájuk a legtöbb tassi
középnemesi rezidenciához hasonlóan a XIX. század első
felében épült fel klasszicista stílusban. A XX. század első
felében Végh Béla tulajdonában állt az épület. Az
államosítás után lebontották a kúria nagyobbik felét, majd
lakásként használták az épület megmaradt részét, mely
napjainkban is magántulajdonban áll.
A kúriának ma már csak a kisebbik fele van meg, a
nagyobbik részét lebontották. Egykor szabadon álló,
földszintes, hosszan elnyúló, téglalap alaprajzú épület
volt, homlokzatán pillérek által tartott tornác futott végig.
Jelenleg L-alakú, a tornácból megmaradt 3 pillér által
tartott 4 nyílásos részt beüvegezték.

Sorszám: 3.
Horváth Kamenszky-kúria
védett érték helye
helyszínrajz
Alaptérkép

1880.

Tass
Széchenyi út 11.(hrsz: 282)
2022.

.
Fotó

(2022.)
eredeti rendeltetés
használati mód (felvételkor)
védettségi kategória
védelem rövid indokolása

építészeti leírás

Kúria
Lakóház
Helyi történeti érték
A kúria felépítése Horváth Ferenc földbirtokos nevéhez
fűződik, az építkezés idejét a XIX. század harmadik
negyedére tehetjük. Tőle került a Kamenszkyek
tulajdonába az épület. Dr. Kamenszky István orvos
nemeslevelét 1841-ben hirdették ki Pest vármegyében
az Esztergom vármegye által kiállított nemesi
bizonyítvány alapján. Valószínűleg fia volt az a szintén
Kamenszky István nevű gyógyszerész, aki Szerbbókáról
Tassra költözve az 1890-es években létrehozta az első
patikát a faluban. Az akkori viszonyok közt rendkívül
jól felszerelt gyógyszertárba járt a járás legtöbb
betege, ugyanis „itt mindig mindent meg lehetett
kapni.”
A XX. század első felében, valószínűleg 1917 után a
kúriát átalakították, mely során (neo)romantikus
stílusjegyeket kapott.
Földszintes, téglalap alaprajzú kúria, melyet mára
legtöbb díszétől megfosztottak. Az udvari oldalon álló
két pillér által tartott bejárati rész emlékeztet még
egykori külsejére. Legelső formájában 6 pilléren
nyugvó, mellvédes, magastetős, népies klasszicista
stílusú épület volt. Később (1917 után) a szélső
nyílásokat befalazták, középen bejárati részt alakítottak
ki, melynek oromzatát vakíves párkány díszítette, két
oldalán – a korábbról megmaradt – falsíkba simuló
tornác húzódott. Az épületet egykor díszkert övezte,
melyet az átépítés után alakíthattak ki.

Sorszám: 4.
Madarassy (Soltész) kúria
védett érték helye
Tass
Dózsa Gy.u.8. (hrsz: 1174/2)
helyszínrajz
Alaptérkép
1880.

2022.

fotó

eredeti rendeltetés
használati mód (felvételkor)
védettségi kategória
védelem rövid indokolása

építészeti leírás

Kúria
Lakóház
Helyi történeti, településképi, építészeti érték
A Gömör vármegyéből származó mezőmadarasi Madarassy
család 1578. április 12-én kapott címeres nemeslevelet,
eredeti neve Magyar volt. A XVIII. században két ágra
szakadt a família, az egyik ág Szatmár vármegyében
telepedett le, a másik pedig a Pest vármegyei Tasson. Ide
valószínűleg Madarassy István Gömör vármegyei alispán
felesége révén kerültek, az egerfarmosi Kandó családnak
ugyanis már korábban voltak itt birtokai. A Madarassyak
1800 körül építették fel kúriájukat Tasson.
Egy képeslap tanúsága szerint 1915-ben már a Soltész család
tulajdonát képezte az épület. Később a Dömsöd-pataji
Dunavédgát Társulat vásárolta meg a kúriát főmérnöki
lakásnak. (1929-ben már biztosan ezt a célt szolgálta.) 1945
után rövid ideig a községi általános iskolát helyezték el falai
között, jelenleg pedagóguslakások vannak a három részre
osztott kúriában.
Az épület stílusa későbarokk vonásokat mutat, a vidéki
kúriaépítészet egyik érdekes emléke. Szabadon álló,
magasföldszintes, alápincézett, téglalap alaprajzú kúria.
Főhomlokzatának közepén előreugró, négyzetes alapú,
sisakos tornyocska áll, melyhez lépcső vezet fel. A pince
vasalt ajtaja a lenti részen nyílik. A kúria hátsó homlokzatán
1+2+1 osztásban apró ablakok húzódnak. A falsíkból előlépő
rizalitot manzárdtető fedi. Az épülethez L-lakban csatlakozó
gazdasági szárny tornáca már a klasszicizmus korában épült.

Sorszám: 5.
Bernáthfalvi Földváry kúria
védett érték helye
Tass
Munkácsy 16. (hrsz: 781/1)
helyszínrajz
Alaptérkép
1880.
2022.

fotó

eredeti rendeltetés
használati mód (felvételkor)
védettségi kategória
védelem rövid indokolása

építészeti leírás

Kúria
Lakóház
Helyi történeti, településképi, építészeti érték
A híres család őse, Feöldwary Mátyás 1573-ban kapott Miksa
királytól címeres nemeslevelet bernáthfalvi előnévvel. A
századok folyamán a kiterjedt família tagjai komoly szerepet
játszottak a vármegye és az ország közéletében, alispáni,
főszolgabírói, táblabírói, főjegyzői, országgyűlési képviselői és
egyéb tisztségeket betöltve.
A család legismertebb, legkiemelkedőbb tagja bernáthfalvi és
földvári Földváry Gábor volt, aki a reformkorban komoly
közéleti-politikai szerepet játszott. Ő kezdeményezte az első pesti
magyar színház felépítését, és fáji Fáy Andrással közösen ő
hozta létre az első takarékpénztárat. Részt vett a Tiszaszabályozási ügyekben, és tevékenykedett a vakok intézetének
felállítása körül. Érdemei elismeréséül és kivételes
szervezőtehetsége miatt egyre magasabb közjogi méltóságokba
emelkedett: Pest vármegye alispánja, majd főispáni helyettese
lett, később Csongrád megye főispánjává (1843-46) nevezték ki.
1854-ben halt meg Tasson, ahol a református temetőben álló
Földváry-kriptában nyugszik. Életművét Vass Gereben
örökítette meg Egy alispán című regényében.
A családi hagyomány szerint a tassi Földváry kúria fölépítése
Földváry Gábor nevéhez fűződik, az építkezés idejét az 1830-s
évekre tehetjük.
1945 után lakóházként használták az épületet, napjainkban is
ezt a funkciót tölti be.
Az egykor klasszicista épületnek ma már csak az egyik fele áll,
az is a felismerhetetlenségig átalakítva. A földszintes épület
egykor L-alakú volt, mára csak a rövidebb, öttengelyes, utcára
néző szárnya maradt meg, a hosszabb, tornácos udvari szárnyat
lebontották. A tornác egy oszlopa és az elpusztult rész nyomai
azonban még ma is láthatóak a hátsó falon.

Sorszám: 6.
Alsószenttamási templom
védett érték helye
Tass
Alsószenttamás (hrsz: 0370/75)
helyszínrajz
Alaptérkép 1880.
2022.

Fotó (2022.)

eredeti rendeltetés
használati mód (felvételkor)
védettségi kategória
védelem rövid indokolása

építészeti leírás

Rk. templom
Rk. templom
Helyi tájképi érték
Egyszerű eszközökkel a templomról kialakult
hagyományos tömegformálásnak megfelelő épület a köré
épült közösségi épületek építészeti hangsúlya, a tájat
formáló művi elem
Egyhajós templom bejárati oldalán két zömök sátortetővel
fedett toronnyal.

Sorszám: 7.
Kohn Móric-féle üzlet
védett érték helye
helyszínrajz
Alaptérkép

1880.

Tass
Dózsa György út (hrsz: 58)
2022.

fotó

Hangyaszövetkezet épülete
eredeti rendeltetés
használati mód (felvételkor)
védettségi kategória

védelem rövid indokolása
építészeti leírás

Üzlet, Úri-kaszinó
Vendéglátó üzlet
Helyi történeti településképi, építészeti érték,
amely a polgáriasodó település központjának
meghatározó épülete.
Mezővárosias jellegű beépítés jellegzetes
épülete
1900-as évek első felében épült tömegében
eredeti üzletház az adott kor mintakönyvekből
vett homlokzati elemeit, építészeti tagozatait
tartalmazza.

Sorszám: 8.
Kis-iskola
védett érték helye
helyszínrajz
Alaptérkép

Tass
Dunai út 1. (hrsz: 1177/2)
1880.

2022.

fotó

eredeti rendeltetés
használati mód (felvételkor)
védettségi kategória

védelem rövid indokolása
építészeti leírás

Elemi Népiskola
Általános iskola
Helyi történeti, településképi, építészeti érték, amely a
polgáriasodó település központjának meghatározó
épülete.
Mezővárosias jellegű beépítés jellegzetes épülete
1900-as évek első felében épült tömegében eredeti
iskolaépület

Sorszám: 9.
Népi lakóház
védett érték helye
helyszínrajz
Alaptérkép

Tass
Széchenyi út 70. (hrsz: 507/1)
1880.

2022.

fotó

eredeti rendeltetés
használati mód (felvételkor)
védettségi kategória
védelem rövid indokolása
építészeti leírás

lakóház
lakóház
Helyi történeti, településképi, építészeti érték
Módos gazdaház egyetlen még fennmaradt példánya
Háromosztatú népi lakóház klasszicizáló
tornácoszlopokkal, barokkos oromzattal

Sorszám: 11.
Mezővárosias villaépület
védett érték helye
Tass
Széchenyi út 68.(hrsz: 7)
helyszínrajz
2022.
Alaptérkép
1880.

fotó

eredeti rendeltetés
használati mód (felvételkor)
védettségi kategória
védelem rövid indokolása
építészeti leírás

lakóház
lakóház
Helyi településképi, építészeti érték
Mezővárosias villaépület példája
Szabadonálló lakóépület kontyolt nyeregtetővel az
utcai oldalon oromzatos középrizalittal.

Sorszám: 12.
Berg Kúria
védett érték helye
helyszínrajz
Alaptérkép

Tass
Rákóczi út 9. (1136-1137 hrsz:)
1880.

2022.

fotó

eredeti rendeltetés
használati mód (felvételkor)
védettségi kategória
védelem rövid indokolása

építészeti leírás

Kúria
Lakás
Helyi történeti érték
A polgári származású Berg család a századforduló
táján építhette fel eklektikus stílusú kúriáját Tasson.
Egy képeslap tanúsága szerint 1910-ben már
biztosan állt az épület, mely akkor Berg Adolf
tulajdonát képezte.
Az államosított épület 1945 után pártház lett, később
két részre osztva lakóházként hasznosították.
Jelenleg is ezt a funkciót tölti be.
Szabadon álló, földszintes, téglalap alaprajzú kúria.
Főhomlokzata 2+2+2 osztású, érdekessége a
középtengelyben álló, félkör alapú toronyszerű
kiemelkedés, melyet manzárdos kupola fed. (Ennek
közepén egykor egy félköríves ajtó és két félköríves
ablak nyílt; a falak sávozottak voltak.) Hátsó
homlokzatán pilléreken nyugvó tornác húzódik,
melyet a bejárati rész felett timpanon díszít; a többi
nyílás mellvédes kiképzést kapott.
A tornác felépítése hasonlít a többi tassi kúriáéhoz,
így a Szerbith- és a Végh-kúriáéhoz.

Sorszám: 13.
Dr. Szelecsényi Zsigmond ártézi kút
védett érték helye
Tass
Széchenyi út (2 hrsz:)
helyszínrajz
Alaptérkép

fotó

eredeti rendeltetés
használati mód (felvételkor)
védettségi kategória
védelem rövid indokolása

ártézi kút
ártézi kút
Helyi ipartörténeti, településképi érték
Tass kulturális öröksége az 1913-ban, dr. Szelecsényi
Zsigmond községi orvos kezdeményezésére és
támogatásával elkészült, első artézi kút. A falu
központjában, a Polgármesteri Hivatal és a Borostyán
Gyógyszertár között található.
Évtizedekig nem működött, a 70'-es években tönkrement
csőrendszer miatt, azonban Pozsonyi Ferenc helyi
vállalkozónak köszönhetően 2009-ben megújult. A víz 276
m mélyről tör a felszínre, 21 ⁰C fok hőmérsékletű.
Jótékony ásványokban gazdag, bróm, jód, kén, vas,
kalcium lelhető fel benne, mely pozitív hatással van
gyomorra, vesére, szívre, májra. Távolabbi településekről
is járnak a vízéért.

