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1. BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ 

 

Arculati kézikönyvünk ahhoz nyújt segítséget, hogy hagyományainkból építkezve együtt 
formálhassuk Somberek község jövőbeni településképét, megőrizve az eddigi eredményeket. 

A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az 

útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. 

Bevezeti az olvasót, hogy a helyi értékek megőrzésével olyan házat tudjon építeni, ami valódi 
büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. 

Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, 
uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. 
A település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi 
szabadság megismertetése. 

A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást 
lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem 
folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy 
kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település 
egyaránt. 

 Az ajánlások iránymutatást adhatnak az építeni szándékozóknak, és alapul szolgálnak a településképi 
rendelet megalkotásához.  

A készítendő rendelet az ajánlások közül a lakosság, a helyi önkormányzati és civil szervezetek 
közreműködésével - egyetértésével - annyit érvényesít majd, ami minden érintett számára 
elfogadható.  Az viszont jogos települési együttélési elvárás, hogy az építési, környezetalakítási 
beavatkozások a kialakult állapotnál kedvezőtlenebb állapotot ne idézzenek elő, az építés és a 
tájrendezés a település vonzerejének erősítését segítse.  
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2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET 

 

 
 

 

 

 

Somberek környéke az itt talált régészeti leletek alapján az ősidőktől fogva lakott hely volt.  
Ezek közül a legrégibbek a rézkor korai szakaszából származó, az ún. Balatoni csoportra jellemző 
szórványos cseréptöredékek, melyek ma a pécsi Janus Pannonius Múzeumban találhatók. A Ruzsák-

malom környékéről a dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrájának edénytöredékei és egy agyagkarika 
került napvilágra. A szőlőhegyen a bronzkori zóki kultúrához tartozó edénytöredékeket találtak. A 
rómaiak ittlétét 1929-ben pinceásás közben előkerült sír és csontváz, emellett római 
településnyomok bizonyítják. Középkori település (Doboka) nyomait dúlták szét a XV. századi gótikus 
templomrom közelében, az Öregtemplom dűlőben. 
Brüsztle: Recensions c. könyve szerint Sombereket az 1382. évi 6921. sz. okmány említi először a 
Laczfi család birtokaként. A település neve sombokrokkal, fákkal benőtt helyre utal. Következő 
említése 1499-ből származik: Swmberek a Desewffy család birtoka, 1561-ben Macedóniai Péteré.  
Lakossága a török hódoltságig magyar, amit az itt élő családok nevei bizonyítanak (Gönye, Királ, 
Veres, Szántó, Racsai, Varga, Császár, Fazokas). A török uralom alatt a falu nem pusztult el, de a 
korabeli adólajstromok szerint kis településsé zsugorodott. A korábban színmagyar lakosságot 1690-

től a törökök bosszúja elől menekülő szerb lakosság váltotta fel. Somberek 1721-ben teljesen szerb 

falu és az is marad kb.1745-ig. Szerb parókiája is épül.  
1740 után érkeznek az első német telepesek Pfulda - Pfaltz, illetve Schwarzwald környékéről. 1752-

ből származó adatok szerint a településen 83 rác és 41 német lakóház található. 1728-ban a Sauska 

család tulajdona, és az is marad a ll. világháború utánig. 1757-ben már 359 katolikus él a településen, 
Szekcső plébánia fiókközsége. Saját katolikus templomát 1765-ben kezdte építtetni Sauska Antal. 
Önálló plébániával 1782-től rendelkezik. A templomot 1783-ban szentelik fel, de ekkor még nem kész 
a hajó, csak a szentély.  
1786-ban a földesúr Sauska Keresztély és Ferenc. Korabeli leírás szerint a község hegyes fekvésű, a 
falu völgyben terül el. Haszontalan talaja nincs, a művelésre kijelölt szántóföld első osztályú, a rétek 
másodosztályúak, kevés az erdő (1/10 rész), az sem alkalmas tüzelőnek, vagy építésre. A német 
lakosságnál 1 házban 1 család él, a szerbeknél 2-3 család. Van katolikus parókia. A kézművesek 
molnárok, ács, kádár, fazekas, takács, lakatos. 

1810-ben fejeződik be a plébániatemplom építése. Ekkor a faluban 1159 német és magyar (katolikus) 
és 739 illyr (görögkeleti) él. Az uraság két szobrot emeltetett: Nepomuki Szt. János és Szt. Flórián 
tiszteletére. A kálvária ekkor már áll, a településen tanítómester és bába működik. 
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1831-ben Sombereken kolerajárvány söpör végig, sok a halott.  
1864-es adatok szerint a lakosság 2515 fő, a hivatalos nyelv a német, a használt a német és a szerb. 
1869-ben a faluban 9 középület és 366 magánépület található, mind földszintes, a boltok száma hét. 
1889-ben Somberek 365 földszintes és 1 emeletes házának tetőzete nagyrészt cserép, kisebb részt 
szalma. A kutak száma 200. 
Az 1920-as években a szerb megszállás megszűnése után kitelepült mintegy 350 szerb helyére Tolna 
megyéből németek költöztek.  
 A közművesítés a század elején indul: 1909-ben sor kerül a járdák, és az átjárók kövezésére, 1928-

ban pedig villanyt kap a falu. 

1939-ben körorvosi székhely lesz, Cselegörcsöny, Cseledoboka és Bár községek tartoznak hozzá. 
A ll. világháború utáni kitelepítések következtében megüresedett német házakba Hadikfalváról 
székelyek, a Felvidékről magyarok érkeztek. 
Az első tsz 1950-ben alakult, de rövid időn belül meg is szűnt. A máig is jól prosperáló, csak időközben 
mezőgazdasági szövetkezetté alakult termelőszövetkezet 1960-ban kezdte meg működését. 
Az államosítás után a Sauska-kastélyban szociális otthont alakítottak ki, amely 1954-ben fogadta 

először a járás idős lakosságát. Funkcióját azóta is megtartotta. 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZET 

Somberek Baranya megye keleti részén, a 6. sz. utat az 56. sz úttal összekötő 5606. sz. út mentén 
fekszik. A legközelebbi város Mohács, a két település távolsága alig több, mint10 km. Igazgatási 
területe 5 településsel határos (Mohács, Görcsönydoboka, Palotabozsok, Dunaszekcső és Bár). 
Belterülete 165 ha, külterülete 2977 ha kiterjedésű. 
A település a mohácsi kistérséghez tartozik, körjegyzőségi székhely. A társtelepülés Görcsönydoboka. 
A környék felszínét észak-dél irányban kialakult völgyek szabdalják, a völgyekben patakmedrek 
alakultak ki. A település területét négy állandó vízfolyás is metszi: a Horpács-patak, amely még 
Somberek területén éri el a Csele-patakot, a Véméndi-patak és a beletorkolló Palotabozsoki vízfolyás. 
Az állandó vízfolyásokra halastavak települtek. A völgyek közötti hátakon mezőgazdasági művelés 
folyik. Nagyobb erdősült területek a település déli részén találhatók.  
A kiskertes gazdálkodás viszonylag szűkkörű, délkelet felől tömbszerűen csatlakozik a belterülethez. A 
valamikori nagyobb arányú szőlőművelés nyomai „Snéberg” és a „Szőlőhegyek” földrajzi elnevezésű 
településrészeken a mai napig fellelhetők. 
A külterületi tájban épített elemként a mezőgazdasági műveléshez szorosan kapcsolódó majorok 
jelennek meg. Az 5606 sz. útról nyíló északi majorhoz ipari gazdasági funkciók is társulnak. A 
belterülettől délre az összekötő útról farmgazdaságok nyílnak. 
A belterület szerkezetét alapvetően meghatározzák a domborzati viszonyok. A terület erősen 
szabdalt: a külterülethez hasonlóan völgyek és völgyhátak váltják egymást.  Somberek főutcája a 
települést észak-déli irányban kettészelő 5606 sz. összekötő út (Kossuth Lajos utca), amely északon 
mintegy 1 km hosszú szakaszon a vele párhuzamosan futó árok völgyében épült ki; a település déli 
részén viszont attól elválva egy másik völgyben halad Mohács irányába. A község mellékutcái a 
főutcáról lecsatlakozva, a természetes domborzatot követve a völgyekben haladnak, felfűzve a 
lakóterületeket. A lakótelkek „udvar” része viszonylag sík, míg a művelés alatt álló telekvégek 
többnyire meredeken futnak fel a domboldalakra. A lakóterületek mai formájukban a déli 
településrész kivételével gyakorlatilag a múlt század közepére kialakultak. Az 1860-as években 
készült térképek szerint a teljes Dózsa György, Rákóczi, Petőfi és Szabadság utca, valamint a Kossuth 
Lajos utca az 580-424 hrsz. ingatlanok vonaláig már akkor beépült. Ez az állapot fenn is maradt az 
1960-as évekig. Ekkor folytatódott a Kossuth Lajos utca dél felé történő beépítése, és folyamatosan 
kialakult és beépült a József Attila, Ady Endre és Arany János utca. A hetvenes években épültek a 
község déli lezárásául szolgáló sortársasházak. A nyolcvanas években az építési kedv megnövekedése 
újabb lakóterület kialakítását tette szükségessé. A Rákóczi és Kossuth Lajos utcák közötti völgyháton 
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megnyitották a Virág és Orgona utcákat, amelyek napjainkra szinte teljesen be is épültek. A település 
területén újonnan beépíthető üres lakótelek gyakorlatilag elfogyott. 
A település ősi magja az uradalmi központ köré (Kossuth Lajos - Rákóczi - Dózsa György utcák 
találkozása) szerveződött. Itt kaptak helyet az egyházi (katolikus és szerb templom) és világi 
(igazgatási és oktatási) intézmények, és itt épült fel az uradalmi kastély is.  
A Kossuth Lajos utcától nyugatra húzódó dombháton a korábbi rendezési tervben kijelölt gazdasági 
terület beépítése megindult.  
A településközponthoz kapcsolódva szintén ezen a dombháton alakították ki a község sportpályáját 
és ma működő temetőjét. A történeti, felekezetek szerinti (katolikus, szerb, zsidó) temetőkbe már 
nem temetkeznek, kegyeleti helynek tekintendők. 
 

 
Az Első Katonai Felmérésen (1763-87) atelepülésközponttól északra a Kossuth Lajos utca már 

jelentős hosszúságú, a Petőfi utca is majdnem mai hosszában betelepült. Biztosan felismerhető a két 
templom és a kastély épülete. A Véméndi patak mentén számos malom működött. 

 

 
A Második Katonai Felmérés idejére (1806-69) megjelenik a mai Szabadság utca, és néhány épület 
mutatkozik a Rákóczi utcában. A korábban patakvölgyként ábrázolt területeket most víz borítja, a 

malmok továbbra is jelen vannak. 



7 

 

Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

 
 

Harmadik Katonai Felmérés (1869-87). A Rákóczi 
utca nyugati oldala is betelepült. 

Magyarország katonai felmérése (1941).Szinte 

azonos az előzővel, a malmok még mindig 
működnek. 

 

 

Az 1866. évi kataszteri térkép már pontos telek és épületadatokat közöl, sőt a tulajdonviszonyokat is 
nyilvántartja. 
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A kinagyított részlet jól mutatja a térkép pontosságát. 

 

A TÁJ, A TELEPÜLÉSKÉP, ÉS AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

A település szerkezetének kialakulásában, a területhasználatban alapvető szerepe van a táji 
adottságoknak. Somberek a Mecsek és Tolna-Baranyai Dombvidék középtáj, és ezen belül a Dél-
Baranyai Dombság kistáj területén fekszik, annak a keleti felén. A kistáj a Mecsektől dél-délkeletre 
kiterebélyesedő, dombsági, de kis részben síksági kistáj, mely a Mecsek és a Villányi–hegység között 
helyezkedik el. A terület nagy része közepesen tagolt felszínű, völgyközi hátakra tagolt eróziós-

deráziós dombság, amelyet agyagos-löszös lejtőüledék takar.  
A korabeli térképen jól láthatók a meghatározó felszíni formációk, a dombhátak és a helyenként 
feltüntetett magassági adatok, melyek szerint 150-175 m tengerszint feletti magasság között változik 
a terep. A völgyek többnyire északnyugat-délkeleti irányúak. 

A völgybevágásoknak igen nagy a jelentősége a település kialakulásában. Somberek is ilyen 
völgybevágásban jött létre. A völgyre a mikrodomborzati változatosság jellemző, amitől a település 
kilátási-rálátási viszonyai sajátosan értékesek. A dombhátakról át lehet látni a falu másik utcájára. 

A falut közvetlenül határoló külterületek további domborzati változatossággal rendelkeznek. 

Távlatban azonban nyitott a táj, nagy kiterjedésű dombhátak jelennek meg, melyeken dominánsan 
szántóföldi növénytermesztés folyik. Ezt a jellegzetes dombhátas morfológiai alakulatot mutatja be 
az alábbi fotó.  
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A növényzet különbözősége is jól érzékelteti a domborzat milyenségét. 
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Vízállásos terület gazdag vegetációja. 

 

A talaj a községhatárban homogénnek mondható, ami azt jelenti, hogy a fizikai talajféleség 
tekintetében középkötött vályogtalaj, a talaj típusát tekintve többségében barnaföld. Csak a 

vízfolyásvölgyben fordul elő a réti öntéstalaj, de ennek területi aránya csekély. A talajvíz mélysége 

2-4 m között van. 
A táj sajátossága, hogy a település területét négy állandó vízfolyás is metszi, nevezetesen a Horpács-

patak, amely még Somberek területén éri el a Csele-patakot, a Véméndi-patak és a beletorkolló 
Palotabozsoki-vízfolyás.  
A vízfolyások adta lehetőséget kihasználva víztározók is létesültek a vízfolyások vízhozamára 
települve. 
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Az éghajlat a területen mérsékelten meleg, és mérsékelten nedves. Az évi középhőmérséklet 10,5  

fok, a csapadékmennyiség 650 mm körül van. Szántóföldi növénytermesztésre kiválóan alkalmas a 
terület így a külterület legnagyobb része szántó. Az erdőként hasznosított területek részaránya 
csekély. 

Az építés során alkalmazott beépítési módok az adott kor jellegzetességeit tükrözik, ezért 
szoros összefüggés fedezhető fel a településszerkezet kronológiai fejlődése, helyenként a településen 
élő népcsoportok szokásai és a beépítési mód között. 
Az ősi település (Kossuth Lajos utca, Rákóczi utca, Dózsa György utca, Petőfi és Szabadság utca) 
hagyományos, fésűs beépítésű, változatos, de általában meglehetősen keskeny, 10 méteres, vagy azt 
alig meghaladó szélességű, hosszan elnyúló szalagtelkekkel. A viszonylag sík lakóudvarok mögötti 
gazdálkodásra alkalmas telekvégek helyenként igen meredeken futnak fel a domboldalakra. Az 
épületek a Dózsa György utca egy szakaszának kivételével előkert nélkül, észak-dél irányú utca 
esetében az északi oldalhatárra, kelet-nyugat irányú utca esetében a nyugati-északnyugati 
oldalhatárra települtek. 
 

 

Helyi információk szerint a községre eredetileg a meglehetősen szerény méretű, kialakítású lakóházak 
voltak jellemzők. Ezek a II. világháború utáni, megnövekedett igényeket már nem tudták kielégíteni, 
így legtöbbjüket elbontották, helyükön új házat húztak fel, vagy tömegüket, homlokzatukat 
megváltoztatva átépítették. Emiatt Sombereken viszonylag kevés a fennmaradt régi épület. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

 A korabeli, módosabb házak tudtak megmaradni, melyeket tulajdonosaik a jelenkor követelményei 
szerint is használhatónak, lakhatónak ítéltek.  
 

 

A korabeli szerényebb épület állomány létét támasztja alá, hogy utcával párhuzamos gerincű 
„polgárház”, „módos gazda” ház alig látható - ezek nyilván fennmaradtak volna. Mindezeket a 

korabeli térképek is igazolják.    
A házak döntő többsége oldalhatáron álló, az utcára merőleges, 40-45 fok hajlásszögű nyeregtetővel, 
oromfalas lezárással. A módosabb házak az utcával párhuzamos épületszárnnyal befordultak. Ezt a 
tetőgerinc is követi. Az oromfalon kissé túlnyúló héjalás hagyományosan hódfarkú cserép, az 
átalakítások során ezt sok helyen sajtolt cserép váltotta fel. A kontyolás nem jellemző. 
Bár a településen az l. világháború végéig a nagyrészt sváb és magyar lakosság mellett igen jelentős 
volt a szerb nemzetiségűek száma, a lakóépületek külső megjelenése tulajdonosuk nemzetiségi 
hovatartozását nem, vagy csak alig tükrözi. A porták kialakításából inkább a gazda vagyoni helyzetére 
lehet következtetni. A jómódú gazdák házai magas kő, vagy vakolt tégla alapra épültek, a bejáratokat 
oldaltornác védte. A tornác kivétel nélkül oldaltornác, ami mindig szerves része az 
épületszerkezetnek, nem tetőmódosítással, - leeresztéssel készült toldalék.  
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

A tornác fölé nyúló tetőrészt tartó oszlopok sokfélék. Nem alakult ki uralkodó típus. Megtalálható a 
falazott, az előregyártott és az esztergált, faragott faoszlop egyaránt. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

Az oszlopok általában a tornác padozatától indulnak, de néha mellvédfalat építettek. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

A tornác utcai lezárása változó. Jellemző a tornác végén megjelenő, az utcai homlokzat nyílásaival 
azonos arányú ablak, de a nyílás nélküli tömör falszerkezet, és az utcára nyíló ajtó is előfordul.  
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

A legrégebbi ablakok szerény méretűek voltak, általában fatábla védte őket. Utána megjelentek azok 
a kettős ablakok, ahol a külső szárny, vagy zsalugáter a homlokzat síkján kapott helyet és kifelé nyílt. 
Ezt követően jöttek divatba azok a kétrétegű ablakok, ahol már mindkét szárny befelé nyílt, a 
homlokzati síkról beljebb került a szerkezet. 
 

          

Az eredeti utcai nyílásrend szerint az utcára két, többnyire zsalugáteres kis ablak néz, az udvari 
homlokzatra az utcaival megegyező arányú ablakok kerültek. Az eredeti utcai nyílásrend helyébe sok 
helyen a hármasablak lépett, megbontva a hagyományos homlokzatosztást. 
Az oromfalakat zömmel mészhabarcs vakolat védi, de előfordul néhány nyerstégla anyagú oromfal is. 
A díszítőelemek közül jellemzőek a vakolt téglapárkányok, a vakolatból kiképzett nyílás- és 
falsávkeretezések, az utcai ablakok felett megjelenő vakolatdíszek, a tornácot lezáró oromfal élén 
elhelyezett geometrikus dísz. Sajnos sok az átalakítások során lecsupaszított utcai homlokzatú épület 
is. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

Jellegzetes volt a tornácok hengerelt mintás, festett fala is. 

 

A hagyományos tömegüket őrző épületek földszintesek, építménymagasságuk a domborzati 
viszonyokat figyelembevéve 3,5-4,5 m között mozog. 
Az alaprajz egysoros, de részben kétsorossá is bővülhet. A nagyméretű gazdasági épület a lakóudvar 
végén gyakran keresztbefordul, különösen a Kossuth utca korai, településközponthoz közeli nyugati 
oldalán. 
  

 

Régi kerítés a településen csak elvétve - szinte alig - található, ezek vagy zárt, falazott-vakolt 

kialakításúak, vagy áttört faszerkezetűek. A jelenlegi kerítések döntő többsége áttört fémszerkezetű, 
vegyes összetételben. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

A ll. világháború utáni évtizedekben beépült, illetve átépült lakóépületeken a sátortető dominál.  
 

 

Az építménymagasság kismértékben nő, de a tetőtérbeépítés még nem jellemző. Az új utcákban 
általánossá válik az előkert, de az épületek változatlanul oldalhatáron állóak. 
A hetvenes évek végétől ismét általánossá válik a nyeregtető, ami alatt megjelenik a tetőtérbeépítés. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

 Sajnos az átépítések során sokszor nem törekedtek a szomszédos épületekhez való igazodásra, ez 
elsősorban a Kossuth Lajos utcában meglehetősen kusza utcaképet eredményezett. 
 

 

 Az építménymagasságok elérik a 4,5 m-t. A beépítési mód változatlan (oldalhatáron álló épület 
előkerttel), az újonnan kialakított (Virág utca, Orgona utca) telkek területe azonban jelentősen 
lecsökken, sok esetben a 800 m2-t sem éri el. Az új utcák egységes kialakításúak, és - bár az épületek 
különbözőek - kellemes, nyugodt, kertvárosias lakókörnyezetet biztosítanak. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

A településképet alapvetően meghatározza a változatos terepfelszín és a kanyargós utcarendszer, 
ahol a fésűs beépítésű szalagtelkeken zömmel az utcára merőleges illetve szórványosan a 

párhuzamosan álló lakóházak rendje a jellemző.  
A település utcái összességében rendezett képet mutatnak. Erre néhány helyzetben az épületek 
hasonlósága, rendje is rásegít, alapvetően azonban a település mintaszerű ápoltságának köszönhető.  

A településre általánosan jellemző, hogy az épületek jól karbantartottak, a porták ápoltak, 

rendezettek. A közterületek is messze az átlagon felül gondozottak. Kifejezetten szerencsés lenne az 
épületek előtti közterületi részeket is egységesen, tervezetten kezelni. 
Az elmúlt időszakban a település központjában nagyon sok fejlesztést hajtottak végre. Ezek még 
jobban kiemelik ennek a résznek a fantasztikus természeti adottságait, szépségét. A főutca 
környezetébe „Y” alakban becsatlakozó két mély, zölddel fedett völgy a kialakuló háromszög alakú, 

enyhe lejtésű domboldal, annak növényzetével, sétaútjaival és épületeivel a világon bárhol a 
település éke lehetne.      
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

3. ÖRÖKSÉGÜNK, A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 

MŰEMLÉKEK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görögkeleti szerb templom 

215 hrsz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. k. középkori templomrom  
066/1 hrsz. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Római katolikus templom 

Flórián és Mária szobor 

1/1 hrsz. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Római katolikus 
temetőkápolna  
607 hrsz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uradalmi magtárépület 
419 hrsz. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK: 

Építészeti örökség (H)  
 

H1 (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség 

1. Kossuth Lajos u. 68.  hrsz.: 658 lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés  

2. Kossuth Lajos u. 69.  hrsz.: 31 nyári konyha, gazdasági épület 

3. Kossuth Lajos u. 74.  hrsz.: 655 lakó- és gazdasági épület, kútház 

4. Kossuth Lajos u. 76.  hrsz.: 654 lakó- és gazdasági épület 
5. Kossuth Lajos u. 84.  hrsz.: 650 lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés 

6. Kossuth Lajos u. 107. hrsz.: 9  lakó- és gazdasági épületek, utcai kerítés 

7. Rákóczi u. 1.   hrsz.: 404 Hagyományok Háza 

régi szerb iskola, melléképületek, kerítések  

8. Rákóczi u. 18.   hrsz.: 395 lakó- és gazdasági épület 
9. Rákóczi u. 46.   hrsz.: 381 lakó- és gazdasági épület    

10. Petőfi u. 31.   hrsz.: 198 lakóépület 
11. Petőfi Sándor u.  hrsz.: 0241/4 kőkereszt 
12. Dózsa Gy. u. 10., 10/1  hrsz.: 244  lakó- és gazdasági épület, volt intézőház 

13. Dózsa György u. 19.  hrsz.: 127 szoc. otthon főépülete (volt Sauska-kastély) 
14. Dózsa György u.   hrsz.: 214/2 kápolna    

15. Dózsa György u. 21.  hrsz.: 129 lakó- és gazdasági épület 
16. Dózsa György u. 36.  hrsz.: 229 lakóépület 
17. szőlők   hrsz.: 936 présház 

18. szőlők   hrsz.: 0281/3 présház 

19. szőlők   hrsz.: 0281/10   présház 

20. szőlők   hrsz.: 0281/12   présház 

21. szőlők   hrsz.: 0281/13   présház 

22. szőlők   hrsz.: 0281/18   présház 

23. szőlők   hrsz.: 0281/25   présház 

24. szőlők   hrsz.: 946 képoszlop 

25. szőlők   hrsz.: 0281/41  képoszlop 

26.        hrsz: 1253/9 képoszlop 

 

HU (utcaképi védelem) 
 

1. Kossuth Lajos u. 80-88.  hrsz.: 648-652  utcaszakasz 

2. Kossuth Lajos u. 107-101.  hrsz.: 9-12  utcaszakasz 

3. Dózsa György u. 42-36.  hrsz.: 227-230  utcaszakasz 

4. Petőfi Sándor u. 36-46.  hrsz.: 295-300  utcaszakasz 

 

HELYI TERÜLETI VÉDELEM (HT) 
 

1. A volt szerb temető területe 352 hrsz. 

2. A volt zsidó temető területe 058/2 hrsz. 

3. Kálvária    124 hrsz. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

TÁJI ÉRTÉKEK: 

A településhez közeledve a belterület első táji értéke az út menti kőkereszt. A tujafák 
nyújtotta örökzöld háttér falszerűen jelenik meg a kereszt mögött. Ápolt, rendezett a közvetlen 
környezet, ami már előre vetíti a falura jellemző rendezettséget, ápoltságot is.  
 

     
 

A falu közepén, az út mellett alakították ki az 1848-as emlékparkot. Az útról jó a rálátás az 
emlékműre. A park fái fenyőfák. Sétánnyal jól bejárható a terület, pihenésre is alkalmas, mivel padok 
is elhelyeztek benne. Szépen, szakszerűen fenntartott a terület, méltó a történelmi emlékhez. A 

fenyők között jól karban tartott, egyenes sétány vezet az emlékműhöz, ami az útról is jól látható. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

A park déli, távolabbi pontján kőkeresztet helyeztek el, ugyancsak az úthoz közel eső területrészen. 
 

       
 

A belterületen, a temetőkön és a kálvárián kívül további kereszteket látunk, például a Kossuth utca 
északi és a Petőfi utca keleti végén. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

A római katolikus és a szerb templom mellett is állnak kőkeresztek. 
 

       
 

A keresztek mellett a különböző emlékművek, szobrok is meghatározó elemei a belterületi „tájnak”. 
A templom mellet áll az I. világháborús hősök emlékműve. A koros hársfa, és a pad kiemelik az 
emlékmű üzenetét. A szerb iskola fölött haladó sétány déli csatlakozásánál áll a szülőföldjükről 
elüldözöttek emlékműve. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

1956-os  emléket is látunk, Nagy Imre portréjával. A települési tájat olyan objektumok is gazdagítják, 
mint a településközponti sétánynál elhelyezett székely kapu „Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek 
gyökeréhez ne legyél hűtlen soha” felirattal. A település alkotó embereinek emlékoszlopokkal 
állítottak emléket. A sima, gyepes környezet kiemeli az oszlopokat, és a figyelem középpontjába 
helyezi. A kavicsból kirakott települési címer látványos, hangulatos elem. 
 

   

        

A belterületi táj nagyon értékes részlete a templom környéke. Az utóbbi évtizedek pályázati 
lehetőségei kapcsán ezt a történelmi negyedet a lehetőségek maximális kihasználása mellett a falu 
központi részévé fejlesztették. Fontos intézmények területe ez, továbbá itt van a település 
történelmét sugárzó katolikus templom, a szerb templom és a hagyományok háza is. 
A terület rendezése során, kihasználva a domborzat adta lehetőséget, és a meglévő kulturális értékek 
számára kínálkozó helyet, egy kis szoborparkot, ill. történelmi emlékhelyet alakítottak ki. A térkő 
burkolatú utakkal, rézsűkkel, gyepes felületekkel, fákkal rehabilitált terület valóságos kulturális 
centrum. A Kossuth Lajos és a Rákóczi utca a templom mellett párhuzamosan halad, csak a Rákóczi 
utca egy épületszintnyivel mélyebben. A művelődési ház és a templom közötti teresedés szintje a 
mélyebben fekvő utcához igazodik. A Kossuth utcáról lépcsősor vezet a rendezvényeknek is helyet 
adó térre. A szoborral díszített, térkövezett terület szépen karbantartott, rendezett. A környéken 

telepített, azonos megjelenésű kandeláberek itt is jelentkeznek. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

 
 

A római katolikus templomtól a postáig tartó park faállományában különleges, vagy ritka fafajok, 
faegyedek nincsenek, de a park értékeinek kiemelésében, a szép környezet biztosításában 
nélkülözhetetlenek. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

A belterületi táji értékek sorában, örökségként tekinthetjük a Granárium környezetét. Az épület előtt 
kialakított tér burkolatával, hozzá illő utcabútoraival remek. A burkolt felület szabadtéri 
rendezvények tartását is lehetővé teszi.  

 

A temetők egy település kiemelkedő tájképi elemei. A belterületi temetőket a történeti 
településrészt ismertető fejezetben mutatjuk be.  
A felhagyott zsidó temető a község déli végénél található. A terület - bár időnként kaszálják - lassan 

befásodik, a sírokat elnyeli az enyészet, beleolvad a természetbe. 

 

 



31 

 

Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

A kastélyban működő Szociális Otthon és környezete is a község történelmének szerves része. A 
kastély és a birtok a Sauska család tulajdonában volt, a család története Sombereken az 1720-1760-as 

évekre nyúlik vissza. A korszerűsített épület, a nagy kert kiválóan alkalmas az idős emberek 
gondozására, megfelelő életterük biztosítására.  
A kastély elhelyezkedése, a rávezető út kialakítása erősítik, hangsúlyozzák az épület méltóságát, 
továbbá a mai időkben is fontos szerepét. Az épület és a kert vizuálisam is szép, a település 
kimagaslóan látványos lakótáji eleme. Az impozáns épület beleágyazódik a park idős növényei közé. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

Az idős fák meghatározzák a kert jellegét, és természetes környezetet biztosítanak az ott lakóknak. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ ÉS TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP, 
ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

Történeti település 

 

A történeti településrész alapvetően a patakmedret követve alakult ki. A terület meghatározó 
„gerincét” az északnyugat-délkelet irányban haladó vízfolyás szakaszon a Kossuth utca, majd a patak 
keletre fordulását követően a Dózsa és a Petőfi utca adja. További utcái a Szabadság és a Rákóczi 
utca. A Kossuth utca mindkét oldali házsora a patak nyugati oldalára települt, a Petőfi utca esetében 
a két házsor a patak két oldalán helyezkedik el.  

A település központja  a patak irányváltásánál alakult ki. Ide települtek a templomok, iskolák és a 
kastély is. Amint már az általános ismertetésben is említettük, ez a rész egészen rendkívüli terepi, táji 
adottságokkal rendelkezik. A patakmederhez képest magasabban haladó Kossuth utcából két, 
egymással szöget bezáró, a völgyben összeérő bevágásban ereszkedhetünk le a sík részre. Így egy 
nagyjából háromszög alakú terület köré szerveződnek az objektumok - kivéve a kastélyt, mely már a 
sík részen épült. A területet az utóbbi időben rendkívül tudatosan és felettébb sikeresen rendezték. 
Ez egyaránt igaz az épület állományra, a parkosításra, burkolt felületekre. A terület nyugati, felső 
határa Kossuth utca keleti házsora: a művelődési ház, a római katolikus templom, az orvosi rendelő, 
az új községháza és a kissé hátrább húzott, már inkább a parkban épített posta épület. 

    

A háromszög terület északi csúcsánál a Kossuth utcáról a posta előtt kanyarodik lefelé egy út, ami 
gyalogos útvonallá szelidül - feltűnik a szerb templom. 
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A községháza mellett indul a szerb templom felé egy gyalogút. A postai parkolóból látjuk, hogy 
elhaladhatunk a községháza mellett, feltűnik a székely kapu a Kossuth utcával párhuzamos sétány 
bejáratként, a régi szerb iskola épülete, majd a templom. Mindenkit sétára invitál. 

    

A székely kapuval induló sétányt jobbról a községháza és az orvosi rendelő mögött kialakított park 

szegélyezi, mely a római katolikus templomig tart. Rézsűjében szobrokat helyeztek el. Balról a régi 
iskola szépen felújított épületét látjuk. A sétányt kandeláberek kísérik. 
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A központi háromszög déli sarka a művelődési ház és a katolikus templom közötti rendezvénytér. 
Ezen az oldalon a Rákóczi utca vezet le a patak síkjára. Balról a székely kapuval induló sétány 
csatlakozását látjuk. Középpontban a szerb templom.  

 

A völgybe érve a háromszög keleti csúcsához érünk, amit képzeletben a szerb templom kerítésére 
illeszthetünk. Visszanézve mindkét templomot látjuk. A kerítés önmagában is gyönyörű. Újra és újra 
bebizonyosodik, hogy a természetes anyagokból épített szerkezetek öregségükben is szépek 
maradnak… 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

A Dózsa utcáig elsétálva, a völgyből visszanézve látjuk az erre a részre jellemző, széles, zölddel fedett 
árkokat. 

 

Délkeletre fordulva kitárul a széles Dózsa György utca karbantartott zöldfelületeivel, mély árkával, 
patakmedrével. 
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A Rákóczi és Dózsa utcák déli sarkán értékes régi épület áll, szomszédságában kis kápolnával-
szoborfülkével. A szoborfülke sajátos megjelenésű, egyedi értéke a lakótájnak. A szobor értékein 
túlmenően a fülkét körül ölelő, fává növekedett borostyán különleges megjelenésű növényzetnek 
tekintendő. Mint egy képkeret, úgy nőtte körbe a szoborfülkét, biztosítva a sajátos, természet 
nyújtotta, ódon hangulatot.  
 

    

A történeti rész lakóutcái közül a Kossuth utca a legjelentősebb. Mint korábban írtuk, épület 
állománya jelentősen átépült. Hajdani megjelenésére - az épület tömegeket illetően - néhány 
megmaradt épület utal. 
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A homlokzatokhoz képest a tornácok viszonylag jobban megőrizték eredeti karakterüket. 

 

Az utca nyugati oldalán jellemző volt, hogy a lakóépület folytatásaként induló gazdasági épületek 
utolsó eleme keresztbe fordul. Sokukat átalakították, néhol második lakóépület létesült helyükön, de 
mutatóba azért maradt pár szép példány. 

     

Volt, hogy nem folyamatosan sorakoztak a gazdasági épületek, hanem tőlük függetlenül épült 
beforduló ólas góré, vagy présház. 
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Ritkábban a keleti oldalon is megtalálható ez a beépítési forma. Itt a telkek az utcától elfelé lejtenek. 

 

Ezen a részen inkább a sorolódó gazdasági épületek dominálnak, ezt a kert felőli fénykép mutatja. 

 

A történeti település Kossuth utcai részét a központtól kissé délebbre a volt uradalmi magtár épülete 
zárja. A jelentősméretű épületet az 1980-as években bővítették. Mellette szolgáltatóház létesült, 
hátrafelé az emeleti éttermet kiszolgáló konyhát építettek, az utcai szinten söröző, pincéjében 
tekepálya működött. Az épület ma inkább már csak rendezvény helyszínként működik. Legszebb 
eleme a bejárat  eredeti barokk homokkő kerete.  
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Az önkormányzat lehetőségei szerint karbantartja az épületet. A volt magtár nem közvetlenül a 
főutca mellett áll, hanem egy vele párhuzamos, kisebb utca túloldalán. Korábban az átutazó elől 
rejtve maradt. A közelmúltban a két utca közötti részt kinyitották, és az épület előtt szépen tervezett, 
igényesen kivitelezett teret hoztak létre. Ezzel a gesztussal a főutcához kapcsolták az épületet, az arra 
járó azonnal észleli; megvalósítása példa értékű döntés volt, a közterület fejlesztés mintája lehet 
mind elrendezését, mind anyaghasználatát tekintve.  

 

A keskeny telkek miatt Sombereken nem gyakori a főépülettel átellenes oldalon álló, utcai kisház. Egy 
ilyen mellett ágazik ki a Kossuth utcából a Dózsa György utca. A kisházhoz faszerkezetű tároló 
csatlakozik. 
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A patakon átkelve fordul délkeletre az utca, így párhuzamos lesz a főutcával. Egyoldalas beépítésű, a 
túloldalon a patakig a Kossuth utca telkei húzódnak le. A túlsó dombra felfutó telkeken fésűs 
beépítésű épületek állnak.  

 

Az utca ezen részén csak néhány épület áll, utána már a kastély parkja kezdődik. A templomok 
vonaláig eljutva meglátjuk a kastélyt. 
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A templomok felől érkező Rákóczi út csatlakozástól mindkét oldalon beépített, széles utcává alakul a 
Dózsa utca, közepén a patakkal. A vízfolyás szerinti bal oldalon szokatlan beépítéssel találkozunk. Az 
épületeket itt jelentős előkertekkel helyezték el. Itt látjuk az egyik legépebben fennmaradt portát. 
Eredeti nyílásrendje, tornáca, beforduló gazdasági épülete rendkívül szép. Nagyon fontos lenne 
ebben az állapotban történő megőrzése. 
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Az oldal további épületei változatos tömegű új házak. Az utcakép jól érzékelteti a településrész 
karakterét. Az ápolt zöldterületet határozott sávok tagolják. A kerítésekhez tapadó egyszerű 
betonjárda, a zöldbe ágyazott burkolt csapadékvíz elvezető árok, a burkolt útfelület, a széles 
zöldsávban haladó gyepes, fásított patakpart, majd a túloldalon a Dózsa utca második burkolt útja és 
több régi épületet megőrző, főutca felőli házsora,felidézve a korabeli utcaképet.  
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Az utca végén elérjük a Petőfi utcát. Itt ismét megmaradt néhány régi épület egymás 
szomszédságában, védendő utcaképet alkotva. 

 

Ebben az utcában két legrégebbi típusú épületet is felfedezhetünk. Tornác helyett megszélesített 
eresz védi az udvari nyílásokat. Az utcára két kis ablak néz, melyeket fatáblák, illetve zsalugáterek 

takartak. 
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A Petőfi utca a sok érdekességet felmutató, sajátos, fordított kérdőjel alakú Rákóczi utcába torkollik. 
A kastélytól indul, a templomok felé tart. A katolikus templom közelében a főutcával párhuzamos 
irányt vesz. Feltárja a templom és a művelődési ház közötti rendezvény teret. Átellenben a kevés, 
utcával párhuzamos tetőzettel kialakított polgárház közül kettő egymás mellett áll. Az egyik 
gyönyörű, faragott rátétekkel ékesített kapuval rendelkezik. 
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A település legnagyobb középület, az iskola következik a sorban. 

 

Viszonylag sík terepen folytatódik az utca, néhány megmaradt régi épülettel. A német településeken 
néhol gyakori, itt kevésbé jellemző téglaburkolatos homlokzatot is látunk. 
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A településen ritka utcai főépület és kisházas beépítés újabb példájával találkozunk. Az épületeket 
gondosan őrzik, ápolják. Különleges, hogy a kisház a szokásosnál jelentősebb méretű, tornácos 
kialakítású. 

 

A Petőfi utcai csatlakozástól emelkedni kezd a terep, és a település lakóutcáinak legizgalmasabb 
területére érünk. Számos értékes épület maradt fenn, amik önmagukban is szépek, de különösen 
tanulságos, ahogy a korabeli építők tiszteletben tartották a természetes terepet, telekviszonyokat, 
ehhez igazították a házakat. Ezt a gondolkodásmódot újra magunkává tehetnénk…   A település ezen 
részén több gazdasági épület maradt fenn, és az ívben forduló telkek miatt ezek jobban is láthatók. 
Egyszerűségük, praktikumuk követendő lenne. 
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Érdekes, szép a törtvonalú telekhatárt követő beépítés. 

 

A területen az izgalmas gazdasági épületek mellett szépen felújított lakóházat is látunk. 
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Az eredeti kerítések az idők során szinte mind elvesztek. Néhány részlet árulkodik arról, hogy 
milyenek is lehettek. Ritka, amikor egységében láthatjuk az egész kerítést. A kép további szép 
jellegzetességekről is tanúskodik, így a falazott tornác oszlopokról és a beforduló gazdasági épületről. 

 

A környező falvakhoz hasonlóan itt is gyakoriak lehettek az előregyártott beton kerítés oszlopok, 
melyeket figurális, vagy geometrikus díszekkel láttak el. A kapuk melletti pilléreket kerékvetővel 
látták el. A forma és a célszerűség remek ötvözése. 

 

Az egyik legszebb kerítés részlet az alábbi előregyártott pillér és öreg léckerítés együttese. A 
léckerítésnél rendkívül fontos annak magassága, a lécek és a hézagok mérete, aránya. Itt a lécek nem 
vastagabbak 5 cm-nél, a köztük lévő hézag ennél kicsit kevesebb. Mintául szolgálhatna. 
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A falazott kerítések ritkák. Ennél a különlegesen széles teleknél a kapuk híján megmaradt a 
téglakerítés és a kapu pillérek. Érdemes megemlíteni, hogy névtelen mestere milyen jó mértékkel, 
ízléssel alkalmazott néhány díszítő motívumot a célszerűen egyszerűség mellett. A figyelmes szemlélő 
felfedezheti, hogy a kapu pilléreknél bemélyedést alakítottak ki, ebbe ültek a kapuk. Így, amikor 
kinyitották őket nem szűkítették, akadályozták a bejárást.  
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A történeti településrészhez tartozik a település működő temetője. A település központjából indul 
egy keskeny, burkolt út nyugati irányba, a domboldalra. Visszanézve rálátunk a templomra és a falu 
völgyi részére.  

 

Először a szépen rendben tartott régi temetőt érjük el. Ez méreténél, gazdagságánál fogva is 
figyelemre méltó. Számtalan szép, régi sírkövet láthatunk. A temetőt a kápolnáig húzódó hársfa sor 
osztja ketté.  
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Néhány sírkövön egy adott korra jellemzően porcelán képet helyeztek el. Eldobható világunkban 
elgondolkodtató, hogy ezek közel száz év után is szinte épek… 
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Szép kőkeresztet is találunk, mögötte felsejlik a műemlék kápolna. 

 

A régi temető nyugati szélén áll a műemlék temető kápolna. 
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A kápolna közelében látható a II. világháborús emlékmű. A temetők és a hősi emlékmű együttesen 
nagyon értékes táji elemek. A nyitott tájban múltat és jelent összekapcsolva a hősöket tisztelve 
örökítik az emberi értékeket. 
 

 

Sajátos a terület kialakítása, hiszen a jelenkori és a régi temető egy térségben van. A két temető közti 
rét, jól elkülöníti, de össze is kapcsolja, és a tájba valóban beleilleszti a két temetkezési helyet.  
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A régi temetőtől nyugatra, egy utat keresztezve érjük el az új temetőt. A régihez hasonlóan ez is 
szépen gondozott terület. Szép felvezetést biztosít a temető környezetének a tizenegy darabból álló 
hársfasor. 
 

 

Közepén koros örökzöldekkel szegélyezett járda vezet végig.  
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A sétány megkerüli a keresztet, aminek környezete az egész temetőhöz hasonlóan ápolt. 

 

A ravatalozó a múlt század végének építészeti jegyeit viseli. Néhány éve déli irányban bővítették, de a 
bővítés nem tűnik idegen elemnek, igényes tervezői munka eredménye. Jó lenne ebben a formában 
megőrizni. 
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Az újabbkori területrésszel határosan (az Ady és az Arany János utca „folytatásában”), de a történeti 
részen, szépséges táji környezetben helyezkedik el a volt szerb temető.  
 

 

Ma már nem temetkeznek ide, de a terület gondozott; szép sírköveket fedezhetünk fel a lassan csak 
jelöletlen, pici föld dombokká alakuló sírhalmok között. Egy jó arányú kőkereszt is áll a volt 
temetőben. 
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Kulturális és szakrális, valamint falutörténeti értékek hordozója a tájban a kálvária. A hajdani, Sauska 

Antal féle kastély északi kerítése mentén közelíthetjük meg a gyepes, meredek domboldalra 
telepített stációkat és a három keresztet, melyeket 1880 körül emelhettek. A kálváriát a puritán 
egyszerűség jellemzi. A képoszlopok is egyszerű, fehérre meszelt építmények, kis festett képekkel. 
A helyről szép kilátás nyílik a település szemközti domboldalára, és viszont, a túloldali dombról remek 
látványt nyújt a kálvária.  
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A közterületek, az utcakép nagyon fontos elemei az épületeken és kerítéseken kívül az egyéb épített, 
vagy telepített műtárgyak. Ezek mind gazdagítják a településről kialakított képet, sokszor egy hasonló 
„apróság” marad meg a látogató emlékezetében. Ilyen az orvosi rendelő mögött, a parkban látható 

kerekeskút, ami a hajdani polgári olvasókör épületének udvarán állt, jelenlegi helyéhez közel. Az 
épületet az új községháza építésekor elbontották. Egy másik kor jellegzetes közterületi eleme a 

világoskék nyomós közkút. Ezek – ha már nem is működnek – kortörténeti emlékek, védendők, 
megőrzésük fontos és dicséretes. 
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Tájképi szempontból a történelmi településrész rendkívül rendezett, igen jó benyomást tesz a 
látogatóra. A Kossuth Lajos utca észak-déli irányban végig vezet a településen. Ennek az utcának az 
összképe a legmeghatározóbb elem. 
Egyöntetű utcafásításról nem lehet beszélni, ennek tárgyi okai vannak. Helyettesítő megoldásként 
rendkívül szépen növényesített, díszített az utcarészekkel találkozhatunk. 

  

 
   

A járda és az árok mellett dekoratívjelenség az örökzöld sövény, az úttest melletti, kis, gondozott 
ágyásokban mindig nyílik virág. 
 

 

 



64 

 

Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

 

 
 

A gyepes árkok értékes táji elemei a keleti településrésznek. A tágas útkereszteződésben rendezettek 
az árkok, és az útszegélyek is. 
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A játszóterek fontos szerepet töltenek be a települések életében, táji településképileg is fontos, 
rendszerint zöldbe ágyazott elemek. Sombereken több játszótér is a gyerekek rendelkezésére áll. 
Játszóteret találunk az Ady utca végénél. 
 

 
 

A Kossuth utca északi részén is létesítettek egyet.  
 

 
 

A Dózsa és Petőfi utcák sarkán lévő szabad területét is jól kihasználja a játszótér. 
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Ajánlások: 

 

Telepítés: 

A fésűs beépítésű telkek esetében új épületet az utcai telekhatárra, utcára merőleges tetőidommal, a 
szűkebb telkek esetében 7 méter, a szélesebbek esetében 8,5 méter épület szélességet nem 
meghaladóan javasolt elhelyezni. Meglévő épület bővítésénél is kívánatos, hogy az utcán jelentkező 
homlokzat és tömeg ne változzék. Keresztszárny létesítése nem javasolható.  

   
 

Amennyiben a korábbi beépítés utcával párhuzamos gerincű volt - és a telek szélesség a jelenlegi 
szabályzók alapján is lehetővé teszi - az új épületet is eszerint kell kialakítani. Az utcaképet figyelve 
mérlegelni kell, hogy áthajtós- zártsorú, vagy hézagos zártsorú kialakítás a szerencsésebb választás. 
Az épület tömege illeszkedjék az utcaképbe, különösen a szűkebb környezethez.  
Gazdasági épületeket a lakóház folytatásaként kívánatos létesíteni, lehetőleg azzal összeépítve. 
Amennyiben a létesítendő gazdasági épület abba a zónába kerül, ahol a településen a befordított 
épületek jelentkeznek, az új épület is befordítható. Az utcai kerítés és a közterületi út közötti 
zöldfelület megtartása fontos, nem szerencsés ezen a területen burkolt, vagy zúzottköves beállók 
kialakítása. Ugyanígy nem kívánatos az olyan mérvű utcafásítás, vagy magas, sűrű bokrok telepítése, 
ami kitakarja a mögöttes épülethomlokzatot.  

  
Előkertben a közműellátás esetleges műtárgyait leszámítva semmilyen építmény elhelyezése sem 
kívánatos. Telepítési kérdés is, hogy - különösen a fésűs beépítésű telkek kisebb épületeinél - az 

épületben utcáról megközelíthető gépjármű tároló helyiség létesítése nem javasolt.  

 

Terepalakítás: 

Lejtős terepen jelentős méretű bevágás és feltöltés nem kívánatos. A padlószint megválasztása a 
terep meredekségének, az épület hosszának, elrendezésének függvénye. A hagyományos fésűs 
beépítésű házaknál, amennyiben a telek az utcától elfele emelkedik, a padlószintet a leghátsó 
terepcsatlakozási ponthoz illesztették. Ezáltal méter körüli lábazati magasság jelentkezik az utcán. Ez 
a megoldás javasolható az új épületeknél is. Elképzelhető épületen belüli szintváltás is, de nem 
szerencsés, ha ez a tetőidomban is jelentkezik. 
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Magasság: 

A lakóépületek vonatkozásában általában a földszintes épületmagasság megtartása javasolt. 
Emeletes, többszintes épület az utcakép szempontjából nem kívánatos. Kis térdfal magasságú tetőtér 
beépítés elfogadható, amennyiben a kialakuló épületmagasság a környező épületektől csak kis 
mértékben (legfeljebb 50 cm) tér el.  

Tetőidom 

Egyszerű, felépítményektől, tetőbevágástól mentes, egyenes gerincű nyeregtető javasolható, mind az 
utcára merőleges, mind az azzal párhuzamos tető esetén. A tető túlnyúlása az oromfalaknál ne 
haladja meg a 15 cm-t; az eresznél is kerülendő a jelentős, 25-30 cm-t meghaladó túlnyújtás. 

   
Bár a telepítésnél is erősen ellenjavallt, a tetőforma szempontjából is kerülendők a bonyolult, 
összetett tetőidomok. 

  

 

Tető hajlásszög: 

A tető hajlásszögét illetően a 30-45 fok közötti tartomány a legszerencsésebb választás. 
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Színezés, anyaghasználat, homlokzat: 

Az épületek színezése vonatkozásában a törtfehér és a meleg, elsősorban föld színek nem túl telített 
pasztell változatai javasolhatók. Kerülendők a magas telítettségű, élénk, hideg színek, és azok, 
amelyek idegenek a hagyományos környezettől (pl. citromsárga, kékek, lilák, erőteljes zöldek, élénk 
rózsaszínek, stb.)  

  
 

A homlokzatok esetében leginkább a vakolt, festett felületek javasolhatók. A szemcsés, strukturált 
nemesvakolatok idegenek az utcaképben. Festéshez a hagyományos meszes, illetve szilikát bázisú 
anyagok javasolhatók. A lábazatok vonatkozásában elsősorban a vakolt, vagy más, homogén (pl. 
műkő) felület kívánatos, kerülendő a ragasztott kőlemez és kőhatású kis elemek, valamint a szeletelt 

tégla jellegű kéreg alkalmazása. A nyílászárók rendjében utcai oromfal esetében a hagyományos két, 
illetve három ablakos kialakítás preferálható. Utcával párhuzamos gerincű épület esetén az ablakok 
száma az épület hosszal legyen arányos. Kerülendők a fekvő arányú ablakok. Gépjármű tároló kapu 

nyitása az utcai homlokzaton nem javasolt, különösen a kis épületszélességű, utcára oromfalas 
kialakítású épületek esetében. Zártsorú beépítés esetén természetesen az áthajtó kapuja kivételt 
képez. 

  
 

Az egyébként nem igazán ajánlott tetőtér beépítés esetén utcai oromfalban terasz, erkély létesítése - 
különösen kis épületméret esetén - nem javasolt. 

 
A fésűs beépítéseknél természetesen örvendetes, ha a korábban a két utcai ablak helyett beépített 

„hármas” ablakot újra két álló formátumú, kisebb ablakra cserélnek vissza… A nyílászárók esetében a 
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fa szerkezetű ablak a legjobb megoldás, kerülve a túlzott méretet, négyzetes arányú, osztásmentes 
kialakítást. Igény esetén a zsalugáter alkalmazása javasolt, hagyományos szerkezetnek tekinthető. Az 
energiatudatos gondolkodás előtérbe kerülésével egyre gyakoribb az épületek utólagos külső 
hőszigetelése. Egy viszonylag kisméretű, tagozott, díszített eredeti homlokzat esetében 
megfontolandó, hogy van-e mérhető érdemi eredménye a díszek eltüntetésének a hőszigetelés által, 
mérlegelendő, hogy ez a csekély veszteség hol pótolható vissza. Épületen, különösen annak „utcai”, 
illetve onnan jól érzékelhető tetőfelületén és homlokzatain klíma kültéri egység elhelyezése 
semmiképpen sem javasolható. Ezeken a felületeken napelem, napkollektor elhelyezése sem 
szerencsés, ha van más elhelyezési lehetőség, válasszuk azt. Itt is jelezzük, mert fontos, hogy garázs 
bejárat létesítése utcai homlokzaton nem javasolt. A homlokzat része a tetőfelület. Természetes 
színű, sárgás, vöröses kerámia fedés javasolt. A jelentős plasztikájú, hullámos rajzolatú fedéseket 
kerüljük. 

 

Kerítés: 

Ahogy a terület ismertetésében olvasható, meghatározó, általánosan jellemző kerítésforma nem 
alakult ki, illetve nem maradt fenn. Így tehát a kerítés alapvető megjelenése tekintetében nem 
tennénk különösebb ajánlást. Falazott, vakolt felület esetén annak színe lehetőleg azonos legyen a 
lakóépület domináns színével, attól legfeljebb árnyalatában térjen el. A tömör kerítésben létesülő 
kapu lehet tömör, vagy tömör lábazati zóna fölött huzalháló betétes, vagy kovácsoltvas jellegű. 
Tömör kapu esetén legjobb a fa borítás. Áttört kerítés létesítése esetén lábazat és pillérek építése, 
alkalmazása javasolt. Kovácsoltvas, vagy keretre feszített, hullámfonatos mezők alkalmazása a jó 
megoldás. Amennyiben a korabeli kerítés elemei - rendszerint a kerítés pillérek - fennmaradtak, ezek 

beépítése az új kerítésbe szerencsés. Ipari jellegű, előregyártott, ponthegesztett kerítés elemek nem 

illeszkednek a védendő utcaképhez, alkalmazásukat kerüljük. Sövénykerítés telepítése sem 
javasolható, különösen a magasra növő, homlokzatot takaró fajtáké. Meglévő, áttört kerítés takaró 
borítása nádszövettel, ponyvával, fémlemezzel, stb. nem kívánatos. A kerítések magassága a 
történeti részen 140 és 180 cm közötti legyen. 

 

Járdák, burkolatok: 

A védendő épületekhez, hangulathoz, udvar karakterhez nem illeszkednek a kis elemekből 
összerakott, pláne mintás udvari térkő burkolatok, kivéve a fagyálló téglából készített felület 
alkalmazását, esetleg a tégla méretű, és annak színét utánzó beton elemek használatát. 
Ugyanez a közterületekre is igaz; az épületek utcai homlokzata mentén futó járdák esetében nem 
odaillők a kis, főleg egymásba kapcsolódó rajzolatú térkő elemekből kirakott, esetleg színes felületek. 
Az utcaképbe a hagyományos, dilatált betonjárda illik. Amennyiben mégis elemes járda készül, akkor 
a 40x40 cm-es, vagy annál nagyobb, szürke elemek, esetleg homogén színű téglány, vagy kőutánzatos 
fajták alkalmazása javasolt. A nagyobb közterületi burkolatok esetében is kerülendők a kis elemekből 
álló, sokszínű, díszítgetett felületek. A Granárium előtti burkolat lehet a minta… A település 
központjának közterületi fejlesztése az utóbbi években nagyon jó irányban alakult, továbbra is fontos 
ennek tervezett, tudatos folytatása. 
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Újabbkori településrész 

 

Ahogy a települést általánosságban ismertető részben írtuk, az újabbkori lakóterületek 
három, jól elkülöníthető részre oszthatók. Közülük elsőnek a Kossuth utca déli meghosszabbodása 
jött létre. Településképileg a terület az átalakuló magyar falu képét példázza, különböző megjelenésű 
épületek együtt élésével. Legmarkánsabb része a sorházak sora. Bár ez a beépítés nem igazán 
illeszkedik a hagyományos falusias képhez, egy időben szinte minden jelentősebb településen 
építettek sorházakat. Idegenszerűsége ellenére rendezettsége, ritmusa miatt a terület legjobb 
utcaképi részletét adja.  

 

A másik két új beépítésű rész kertvárosias jellegű. A korábban beépült József Attila, Ady Endre, Arany 
János utca egymással párhuzamos hálózatot alkot, szabályos telekosztással. Az Arany János utcában a 
családi házas övezetekben megszokott, szerényebb telekszélesség jelentkezik, a József Attila és az 
Ady utcában jelentős szélességű telkeket alakítottak ki, és az utca maga is szélesebb. Az Arany János 
utcára a sátortetős kockaházak a jellemzőek. A kerítések áttörtek, az egyszerű betonjárda a kerítések 
mentén halad. Az úttest és a járda közötti zöldsávban gyepesített árok halad. Az árok a járda közötti 
zöldsávban jó léptékű utcafásítást látunk: a növényzet nem takarja el a házakat. 
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Az egyoldali beépítésű József Attila utcában is a sátortetős házak dominálnak, az Ady utca képe 
vegyesebb. Az utca karakterek hasonlóak az Arany János utcához, rendezettek, ápoltak. 

 

A legújabb településrészek az egyoldali beépítéses Orgona utca és a Virág utca. Utóbbiban látjuk a 
község legújabb épületeit. Az előkertes beépítésű házak zöme utcára merőleges gerincű, tetőtér 
beépítéses. Itt is az áttört kerítéseket látjuk, csak napjaink trendje szerint ezek alacsonyabbak, mint a 
néhány évtizeddel ezelőttiek. Az utcák rendezettek, szemmel láthatóan a tulajdonosok is ügyelnek a 
porták és az előttük lévő közterület karbantartására.  
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Rendre bebizonyosodik, hogy egy utcaképnek milyen jót tesz, ha azonos karakterű, hasonló nagyságú 
épületek alkotják. A kép ettől nem lesz unalmas, mert mindegyik épület kicsit más, legalább színében 
eltérő. A növényzettel fedett előkertek is a sokszínűséget gazdagítják. Még a sokszor lenézett 
sátortetős kockaházak sora is kellemes, ha az épületek karban tartottak, a kertek rendezettek.  
 

Táji településképi szempontból vizsgálva a településrészt az újabb kori településrészen 
keresztül ér be a közlekedési út a faluba. Egyöntetű fásítás nem történt, de az út menti növényesítés 
szándéka megvan, az útpadkák rendezettek. 
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Az újabb kori településrész utcái is rendezettek, az út menti területek beültetése egyéni 
elképzeléseket tükröz. Az utcaszerkezet biztosítja a helyet a további  fásításra. 
 

 
 

A házak közelében jól funkcionál a természeti tájba illesztett játszótér. A település az Orgona utca 
keleti végén belesimul a tájba. 
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A Virág utca, Orgona utca elágazásánál lévő terület ad helyet a település legújabb játszóterének. 
 

 
 

A Virág utca végén létesített park dús növényzetű, szépen gondozott terület. 
 

 
 

 



75 

 

Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

A sportpálya fontos funkciót tölt be a település életében. Sportolásra, és közösségi rendezvények 
lebonyolítására is alkalmas. A temető mellett alakították ki, a nyitott tájban jelenik meg, körbefásítva, 
a tájba simulva. 
  

 
 

 

Ajánlások: 

Telepítés: 

Új épületet a területen kialakult előkerttel javasolt telepíteni. Az épület szélessége, tömege, 
tetőformája alkalmazkodjék a kialakult utcaképhez, különösen a szomszédos épületekhez.  

   

 

Gazdasági épületeket a lakóházzal azonos telekhatárra jó telepíteni. Az utcai kerítés és a közterületi 
út közötti zöldfelület megtartása fontos, nem szerencsés ezen a területen burkolt, vagy zúzottköves 
beállók kialakítása. Ugyanígy nem kívánatos az olyan mérvű utcafásítás, vagy magas, sűrű bokrok 
telepítése, ami kitakarja a mögöttes épület homlokzatot. Jellemzően sátortetős tömbben épület 
bővítése esetén az utcai megjelenés lehetőleg ne változzék, a bővítmény oldalt, vagy hátul létesüljön. 
Amennyiben más lehetőség híján a tető is át kell épüljön, akkor utcával párhuzamos gerincű tetőzet 
építése kívánatos. 
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Előkertben a közműellátás esetleges műtárgyait leszámítva semmilyen építmény elhelyezése sem 
kívánatos.  

 

Terepalakítás: 

Lejtős terepen jelentős méretű bevágás és feltöltés nem kívánatos. A padlószint megválasztása a 
terep meredekségének, az épület hosszának, elrendezésének függvénye. Elképzelhető épületen 
belüli szintváltás is, de nem szerencsés, ha ez a tetőidomban is jelentkezik. 

   
 

Magasság: 

Fontos, hogy egy utcában - legalább tömbönként - azonos magasságú, tömegű, jó esetben hasonló 
karakterű épületek létesüljenek. 

Tetőidom 

Egyszerű, lehetőleg felépítményektől mentes, egyenes gerincű nyeregtető javasolható. Lapostetős 
épület beillesztése az utcaképbe nem kívánatos. 
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Kerülendők a bonyolult, összetett tetőidomok.  

  
 

Tető hajlásszög: 

A tető hajlásszögét illetően a 30-45 fok közötti tartomány a legszerencsésebb választás. 

 

 

  
 

Színezés, anyaghasználat, homlokzat: 

Az épületek színezése vonatkozásában a törtfehér és a meleg, elsősorban föld színek nem túl telített 
pasztell változatai javasolhatók. Kerülendők a magas telítettségű, élénk, hideg színek, és azok, melyek 
idegenek a hagyományos környezettől (pl. citromsárga, kékek, lilák, erőteljes zöldek, élénk 

rózsaszínek, stb.)  

  
 

A homlokzatok esetében leginkább a vakolt-festett, vagy nemes vakolatos felületek javasolhatók. A 
lábazatok vonatkozásában elsősorban a vakolt, vagy más, homogén felület kívánatos, kerülendő a 
ragasztott kőlemez és kőhatású kis elemek, valamint a tégla jellegű kéreg alkalmazása.  
Az ablakok esetében lehetőleg kerüljük a négyzetes arányú, osztásmentes kialakítást. Igény esetén a 
zsalugáter, redőny alkalmazása javasolt, hagyományos szerkezetnek tekinthető. Redőny esetében 
mindenképpen a rejtett redőnytokot preferáljuk. Épületen, különösen annak „utcai”, illetve onnan jól 
érzékelhető tetőfelületén és homlokzatain klíma kültéri egység elhelyezése semmiképpen sem 
javasolható. Ezeken a felületeken napelem, napkollektor elhelyezése sem szerencsés, ha van más 
elhelyezési lehetőség válasszuk azt. A homlokzat része a tetőfelület. Természetes színű, sárgás, 
vöröses kerámia fedés javasolt.  



78 

 

Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

Kerítés: 

A kerítések átláthatók legyenek. Épített lábazat alkalmazása kívánatos. Az épületet kitakaró tömör 
kerítés, sövény létesítése nem javasolt. Ipari jellegű, előregyártott, ponthegesztett hálók nem 
kívánatosak egy lakóutca képébe. Meglévő, áttört kerítés takaró borítása nádszövettel, ponyvával, 
fémlemezzel, stb. az utcakép szempontjából nem jó megoldás. Kertvárosias területhez a 100-120 cm 

magas kerítések illenek.  

 

 

ELTÉRŐ KARAKTEREK A KÜLTERÜLETEN, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKEN 
 

                      

 
 

  

 

A külterület eltérő karakterű területei az eltérő tájhasználat kapcsán alakultak ki. 
A külterületen a talajminőség és a domborzati adottságokból adódik az a táji sajátosság, hogy az 
uralkodó tájhasználat a szántóföldi növénytermesztés. Ez a tájhasználat történelmileg alakult ki. Az 
1763 évi katonai térkép még más tájhasználatot mutatott. A településtől délre egybefüggő 

erdőállomány volt, és a szőlőterületek is déli irányban messze elhúzódtak. Az 1869-es katonai 

felmérésen, már csekély a szőlőterület, és az erdő területek is tagozódtak, és kisebb tömbökben 
alakultak ki. 1941-es felmérés szerint is a szőlőparcellák területe elenyésző. Legnagyobb területet a 
szántók foglalnak el, melyek kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek. Erdő területek is vannak de 
csekély területi aránnyal, a belterülettől déli és délnyugati irányban. A kistáj eredeti potenciális 
erdőtársulásai a gyertyános kocsányos tölgyesek, a gyöngyvirágos tölgyesek, a tölgy-kőris-szil 

ligeterdők, melynek fafajait célszerű telepíteni bármilyen fásítás, vagy erdőtelepítés esetén. A 
valamikori nagy szőlőterületek csak elszórt parcellákban maradtak meg. 
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Nagytáblás szántóföldi művelésű terület 

 

A közigazgatási terület javát ezek a területek teszik ki. A lustán hömpölygő dombhátak és völgyek 
ezáltal homogén felületekké válnak, de a domborzat szépsége miatt mégsem unalmasak. A völgyben 

Görcsönydoboka, háttérben az autópálya völgyhídja és a Mecsek látható.  
 

 
 

 

Vízfolyásvölgy tavakkal, erdőkkel 
 

Nagy szerepe van a tájban a vízfolyásoknak, és a vízfolyásokra épült tározóknak. Vizuális, gazdasági, 
és ökológiai értékük egyaránt nagy. A külterületi táj sajátos elemei. Ilyen a horgásztó. A falu 
idegenforgalmi centruma. Horgászatra és rekreációra kialakított terület, mely vonzza a látogatókat a 
tágabb környezetből is. Ez a létesítmény a tájpotenciál maximális kihasználását jelenti. 
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A kialakítás, használat igényességét mutatja, hogy a tóhoz vezető út mindkét oldalára fasort 
telepítettek. Ha korosabbá válnak a fák, jegyzett táji értékké válik. 

 

 
 

 

Mozaikos táj kertekkel, szántókkal, erdővel 
 

Ahogy neve is mutatja, ezek rendkívül változatos, tájilag gazdag területek, ahol gyors 
egymásutániságban váltja egymás szántó, erdő és telekosztásos kert, szőlő.   
 

 



81 

 

Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

A mozaikos karakterű területrész leginkább beépített, legérdekesebb része a Snéberg nevű terület. 
Ezen a környéken számos figyelemreméltó gazdasági épület - présház maradt fenn, sokuk az eredetit 
megközelítő állapotban. A présházak a domb keleti és nyugati oldalán csoportosulnak, utakra 
felfűzve.  A szép épületekben gazdagabb rész a keleti oldalon található, a Petőfi utca végétől érhetjük 
el. A présházak utcával párhuzamos gerincű tetővel állnak, mindegyikük elé tornácot is építettek. A 
tornácok közös jellemzője, hogy mindkét végükön a ház oromfala zárja a tornácot, oldalsó kilépési 
lehetőség nincs. A pillérek falazottak, vagy karcsúbb, előregyártott beton, vagy fa szerkezetűek. 
Sokukat festéssel díszítették. A pillérek fejezetén fordulnak elő tagozatok, néhány vakolat díszt is 
látunk. Itt-ott a nyílások fölött nyerstégla boltozat is feltűnik. A sok szép épület közül nehéz egy 
példát kiválasztani, álljon itt egy csokor belőlük. 
 

   
 

 
 

A nyugati oldal is tartogat szépségeket. 
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A présházak a lakóházakhoz képest többet megőriztek eredeti elemeikből, díszeikből. Szinte 
mindegyiküknél fellelhetők az eredeti ablakok, kapuk. Az ablakok esetében itt láthatjuk a klasszikus 
hatosztatú nyílásokat, zsalugátereket. Jó lenne, ha ezek minél tovább fennmaradhatnának, hogy az 
igényességet, ízlést hirdessék. 

 

      
 

Sok épület környezetében megmaradt az ásott kút. Ezek általában előregyártott kútkávával és 
lécezett kútházzal készültek. Kifejezetten hangulatos elemei a tájképnek, vigyázzunk rájuk!  
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A táji környezet is ragyogó, az őszi szántás barnás szürkéje a beúszó zöldekkel, kis fehér épületekkel 
festményt ihlethetne. 

 
 

 

 

Ajánlások: 

Telepítés: 

Új épületet a telek méretétől, domborzatától függően a meglévő, szomszédos épületek 
arányrendszeréhez, léptékéhez, tetőidomához igazodó tömeggel kívánatos létesíteni. Sombereken ez 
szinte mindig utcával párhuzamos gerincű épületet jelent.  

 

Terepalakítás: 

A terület terepviszonyaiból következik, hogy új épületet a hagyományokhoz hűen javasolt elhelyezni, 
vagyis a bejárat szintben csatlakozzék a környező, nem bolygatott terephez. A csapadékvíz elvezetés 
biztonsága szempontjából fontos, illetve a finom tereprendezésen kívül más területrendezés nem 
kívánatos. 
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Magasság: 

Általában a földszintes épületmagasság megtartása javasolt. 

   
 

Tetőidom 

Egyszerű, felépítményektől mentes, egyenes gerincű nyeregtető javasolható. Terasz, erkély létesítése 
nem kívánatos. 

 

Tető hajlásszög: 

A tető hajlásszögét illetően a megszokott 37-43 fok közötti tartomány a legszerencsésebb választás. 

 

 

 
 

Színezés, anyaghasználat, homlokzat: 

Az épületek színezésénél a sima vakolt felület fehérre festése a jó megoldás. A nyílászárók is festettek 
legyenek, a hagyományhoz hűen elsősorban a sötétzöldek, okkerek, barnák, vörösek és a német 
házakra jellemző, sajátos kék szín alkalmazásával. Présházak esetében kevéssé valószínűsíthető a 
szándék, de az épületen, különösen annak „utcai”, illetve onnan jól érzékelhető tetőfelületén és 
homlokzatain napelem, napkollektor, klíma kültéri egység semmiképpen sem javasolható. 

 

Kerítés: 

A területhasználat, beépítés jellegzetességéből kifolyólag kerítések telepítése nem javasolt. 
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Agyagbánya területe 

 

A korábbi agyagbánya területét mára rekultiválták, nem jelentkezik tájsebként. 
 

 

Üzemi terület 

 

Az üzemi területek arányaiban jelentős kiterjedésű területeket foglalnak el. Az északi részen 
az út keleti és nyugati oldalán is nagy területet elfoglaló majorok vannak, és a belterülettől délre 
ugyancsak két major található.  
Az Erdőföldi major a belterülettől délre helyezkedik el, az erdőkkel, szántókkal kertekkel tarkított 
tájban. Az út felől némi fásítás történt, de a major nagy része szabadon jelenik meg a tájban. 

 

 
 

A Tóni-major ugyancsak a déli területrészen van, nagy kiterjedésű, fasorral körbevett terület, így 
vegetációs időszakban a táj szerves része. 
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Az északi major épületei meghatározó elemei a tájnak. Nagy kiterjedésű, uralja az északi 
településhatárt. Tájba illesztése hiányzik. 
 

 
 

A délnyugati üzemi terület zömmel új létesítményekkel rendelkezik. 
 

      
 

 

 

Ajánlások: 

Az épületek egyszerű, 35 fokot meghaladó meredekségű magastetővel, a technológiai igényeket is 
figyelembe véve, inkább kisebb épületszélességgel, elnyújtott tömeggel jöjjenek létre. A tetőfedés 
színe a természetes cseréphez álljon közel, mindenképpen kerülendők a nem hagyományos (kék, 
zöld, sárga, élénk piros, fehér, szürke) színek. A függőleges térelhatároló szerkezeteknél, falazatoknál 
a vakolt, fehérre festett felületek lennének optimálisak. Természetesen a technológiai működéshez 
szükségesek lehetnek magasabb építmények. Ezek számát a lehető legalacsonyabb szinten kell 
tartani. Az üzemi területeken és kerítésük mentén a növényesítés, fásítás rendkívül fontos. 
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ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZATHOZ TARTOZÓ ÉS TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLETEK: 

 

A külterületi táj természeti értékekben gazdag. Somberek külterülete nem csak a 
földhasználat szempontjából fontos, hanem a természet védelme szempontjából is. Különféle 
természetvédelmi kategóriákba sorolhatók az egyes külterületi részek, amely azt jelenti, hogy ezekre 
a védett területekre rendeletek-előírások vonatkoznak, melyeket a területhasználat során be kell 

tartani. 
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Az egyes természeti kategóriák különféle céllal kerültek meghatározásra. 
Az ökológiai hálózat az ország egészére kijelölésre került. Célja, hogy természeti, természet közeli 
területek, valamint védett természeti területek és védőövezetek között a biológiai kapcsolatot 
ökológiai folyosókkal biztosítsa. Ezáltal élő szervezetek és életközösségeik, valamint ezek élettelen 
környezetének dinamikus egysége folyamatosan fennmaradjon. Az ökológiai hálózatnak több övezete 
van, Somberek község külterületén az ökológiai folyosó övezete található meg. Ezekre a területekre 
előírások vonatkoznak,  
A tájképvédelmi területekkel is rendelkezik Somberek közigazgatási területe, ezek is lehatárolásra 
kerültek. Ezek olyan területek, ahol a cél a tájkarakter és a történetileg kialakult tájképi értékek 
védelme, továbbá a hagyományos tájszerkezet, és a tájhasználat megőrzése. Mindezek mellett a 
tájképvédelmi területeken cél még a kilátás-rálátás szempontjából kedvező, nagy távolságból látható, 
ill. nagy távolságokat megnyitó tájképi területek védelme, és a vizuális szennyezés megakadályozása. 

Somberek község területe, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetébe 
tartozik. 

Különös figyelmet kell fordítani a területen lévő vízfolyások környezetére. Vannak állandó és 
időszakosan megjelenő vízfolyások, esetenként, vagy állandóan vizenyős területek.  
Továbbá fontosak a víztározók területei. Az itt megjelenő természetes növénytársulásokat, mint 
különleges és érzékeny ökológiai rendszereket védeni, őrizni kell a különféle beavatkozásoktól. 
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ 
AJÁNLÁSOK: KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA – 

UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK* 

*Az építészeti ajánlásokat az építészetileg meghatározó területek ismertetése fejezetben rögzítettük.  

 

Megfontolásra érdemes a kastély előtti parkrészen a fák tervszerű, tudatos ritkítása - különösen a 
fenyők vonatkozásában, mert kitakarják az épületet. 
 

Fásításra telepíthető öshonos fafajaink: Korai juhar (Acer platanoides), Éger (Alnus glutinosa), 
Közönséges nyír (Betula pendula), Kocsányos tölgy (Quercus robur), Gyertyán (Carpinus betulus), 
Magas kőris (Fraxinus excelsior), Virágos kőris (Fraxinus ornus), Kislevelű hárs 

(Tilia cordata), Nagylevelü hárs (Tilia platyphyllos), Fehér fúz (Salix alba), Fehér nyár (Populus alba) 
termőhely adottságaitól függően alkalmazva. Kis lombú fajként telepíthető: Csörgőfa (Koelreuteria 
paniculata), Gömbkőris ( Fraxinus excelsior Nana globosa). 

 

Nem telepíthető: Fehér akác: (Robinia pseudoacacia), Amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica) 
Bálványfa (Ailanthus altissima), Gyalogakác (Amorpha fruticosa) Ezüstfa (Eleagnus angustifolia), 
Bodza (Sambucus nigra). 

 

Cserjefajok közül a következők javasolhatók: Trombitafolyondár (Campsis radicans), Mályvacserje 
(Hibiscus siriacus), Cserjés pimpó (Potentilla fruticosa), Japán gyöngyvessző (Spiraea japonica), 
Kékszakáll (Caryopteris incana), Télzöld jázmin (Jasminum nudiflorum). 
 

A felsorolt fafajok a településen belül is különböző élőhelyek beültetésre alkalmasak, ezért bármilyen 
fásítási tevékenység nem mellőzheti az adott helyre, kertépítész szaktervező által készített 
növénytelepítési tervet. 
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, 
KERÍTÉSEK, KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA* 
*Természetesen a teljesség igénye nélkül... 
 

Új épületek: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új községháza 
településszerkezetileg rendezi 
környezetét. Utcafrontja a 
főutca vonulatába simul. Az 

„L” alakú épület északi sarka 
kijelöli a szerb templom felé 
vezető sétaút induló pontját. 
Az „L” alak utcára merőleges 
szára a templomtól induló, az 
orvosi rendelő mögött haladó 
parkosított tér lezárásaként 
működik. Az épület formálása 
a hagyományokon alapul, az 

épület szélesség, magasság, a 
tető hajlásszöge a falusi 
szokásokat, léptéket követi. A 
beforduló szárny „széles 
ereszes” tornáca az udvari 
bejáratot védi, szintén 
hagyományőrző, 
újraértelmezett építészeti 
elem. A ház tömege, formája 
szerint akár régi épület is 
lehetne, építészeti jegyei 
azonban nyilvánvalóvá teszik 
kortárs létét. 
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Épület átalakítások, felújítások, jókarban tartás: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden elemében szépen 
felújított épület, kerítés. A 

sétány felől az eredeti 
állapotot követi. Völgy felőli 
épített nyerstégla kapuja 
arányaiban, megjelenésében 
illeszkedik az ingatlan 

egészéhez. A hátsó oldali 
akadálymentes bejárat 
deklaráltan új szerkezet. 

Egyszerű, ízléses 
megoldásávalalázattal simul 
az eredeti épülethez. 



92 

 

Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szép, igényes felújítás. Az 

utcai lábazat eredetileg 
bizonyára vakolt volt. 
Anyagának megmutatása 
kortárs gesztus, igényes 
kivitelezésével méltó az 
öreg épülethez. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az épület felújítása igen 
szépen sikerült. A jelentős 
méretű, számú fehér 
tagozat szét tudjaverni 

egy épület homlokzatát, 
az itt kiválasztott színhez 
azonban jól illenek. A 

lábazat szürkéje is jó 
választás.Külön 
örvendetes, hogy a tetőn 
megtartották a szép, 

érett, régi cserepezést. A 
nyílászárók sötét okker 
színe jól harmonizál a 
fallal, és ráadásul 
hagyományőrző is… 
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Mintaszerűen felújított 
épület. Az egyszerű, fehér 
festés ellenére a finom 
árnyékok éltetik a 
homlokzat vakolat díszeit. 
A nyílászárók is eredeti 
szépségükben láthatók. Az 

újonnan készített, 
egyszerű rajzolatú, 

természetes színű kerámia 
cserépfedés követendő 
példa. A léckerítés is 
kitűnő választás. Egy picit 
karcsúbb, egyenes 
lécekből, sűrűbb 
kiosztással készített 
kerítés még szebb lenne… 
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A présház felújítása nagyon jól 
sikerült. Megőrizte minden 
fontos eredeti elemét. A fehér 
homlokzattal szépen 
harmonizál a halvány kakaó 
színű lábazat és az ívek válla 
fölötti falmezők. A kapu 
hasonló karakterű, de 
sötétebb színe szintén 
telitalálat. A zsalugáterek 
eredeti formák alapján 
újragyártott szerkezetek. A 
cserépfedés egyszerű 
rajzolatú hornyolt cserép, 
tökéletesen passzol az 
épülethez.   

 

 

 

 

 

 

 

A teljes felújítás mellett egy 
épület jókarban tartása 
legalább annyira fontos. A 
tornác eredeti elemeit őrzi, 
biztos műszaki állapotban. A 
fehér falakhoz a diszkrét 
szürke  finom eleganciával 
passzol. A tornác oszlopok és a 
nyílászárók azonos színezése 
egységessé teszi a 
megjelenést.  
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Az előzőhöz hasonló épület. 
Itt is jó a színválasztás, a 
sárgás, hengerelt falhoz jól 
illik a sötétzöld mázolás az 
ablakokon és a tornác 
oszlopokon. Itt is az eredeti 

szerkezeteket látjuk. A régi 
cserépfedés rendben van, 
érett megjelenése szép, még 
sokáig tudja gazdáját 
szolgálni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tulajdonos itt is az épület jó 
műszaki állagának 
megtartására törekszik. A 
színezésről az előzőekben 
leírtak igazak, az egyenes 
vágású, egyszerű cserép jól 
illik a nyugodt kis 

nyeregtetőhöz. 
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Ennek a présháznak az 
állapota is példaértékű. A 
fehér fal itt természetes. A 
tornác pillérek okker díszítése 
azonos színű a kapu 
keretezésével. Az ablakok és 
zsaluk szürkéskék színe szép a 
fehérrel is, de mind az okker, 
mind a szürkés kék remekül 
passzol a cserepezés színéhez.   

 

 

Részletek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meglévő ablak ápolása követendő példa. Vörös színe 
hagyományos, kiemeli az ablak rendhagyó, szép 
osztásrendjét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az újonnan gyártott ablak korabeli minta alapján készült. 
Színét jól választották ki, izgalmasan, szépen harmonizál a fal 
színével. 
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A vélhetően az eredeti osztásrenddel újragyártott nyílászáró 
igazi profi munka. A zsalugáter felső betétjének kis tulipános 
kivágása a ház építésének korához passzol, a zöldes szürke 
szín önmagában is szép - kicsit a szerkezet maiságát is sugallja, 
és jól illik az épület pasztell sárga színéhez is.   

 

Színezés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rokon pasztellszínek sora jó 
benyomást tesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korunk a harsányabb színeket 
kedveli. A hasonló színű, 
eltérő telítettségű házak jól 
mutatnak egymás mellett. 
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Kerítés: 

 

 

 

 

 

 

A történeti településrészhez 
jól illeszkedő egyszerű 
léckapu. A pálcák és a 
hézagok mérete, arány 
hibátlan.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falazott pillérek közötti 
kovácsoltvas szerkezet szintén 
illeszkedik a 

hagyományokhoz. A sötét, 
semleges színű, nem 
túldíszített vasszerkezet 
ízléses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új nyerstégla kerítésnek 
vannak hagyományai a 
településen. Az egyszerű 
fejezettel ellátott pillérekkel 
tagozott, álló tégla zárósorral 
ellátott szerkezet követendő 
példa lehet, de a 
településképet meghatározó 
mennyiségben történő 
létesítése nem kívánatos. 
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A terméskő pillérek között 
kialakított fa kerítés és kapu 
kifejezetten igényes, szép 
munka. Kicsit hajaz a 

korábban valószínűleg jelen 
lévő tömör fakapukra, 
ugyanakkor stílusában 
illeszkedik a mögötte álló 
épülethez. Zöldes szürke színe 
szép, nyugalmat áraszt, és az 
épület színéhez is passzol.  

 

 

Az újonnan beépült területen 
lévő kerítés alacsonyabb a 
főutcaiaknál, illeszkedik a 
kertvárosias hangulathoz. Az 
egyszerű fapálcás kerítés 
ízléses, jó arányú. Színe 
önmagában is hagyományos, 
szép, az épülettel is 

harmonizál.  
 

Zöldfelületek kialakítása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szokatlan növényesítés a 
Kossuth Lajos utcában, 
dekoratív, figyelemfelkeltő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ápolt rézsű, burkolt árok, 
gyepes útpadka, a 
rendezettség látványának 
feltételei.  
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyepes útpadka, gyepes 

árok, zárt lombos fasor, 
szépen kialakított, és 
rendben tartott utcakép. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A villanyoszlopon felfutó növényzet a sajátos megoldás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy virágos, rendezett kert 
Igazi falusias jelleg. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

 

 

 

 

 

 

 

A telken csak a szükséges 
felületeket látták el 
burkolattal, a többi rész 
gyepesített, ápolt. A lakóház 
járdája és az épület közé 
telepített virágos növények 
még barátságosabbá teszik az 
ingatlant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itt is minimális a burkolt 
felület, az udvar jelentős 
részét ápolt gyep fedi. A 
tornác mellé telepített szőlő 
hangulatos és a tornác nyári 
árnyékolását is biztosítja, télen 
viszont nem gátolja, hogy a 
nap megsüsse az épületet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennél a portánál is az ápolt 
gyep uralja az udvart, a jármű 
forgalmat csak nyomsávok 
biztosítják. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, 
REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 

 

Utcabútorok: 
 

   

 

 

 

 

A települési címerrel ellátott 
utcanév táblák és a község 
bejáratánál elhelyezett 
köszöntő tábla egységes, 
azonos kialakítású, jó léptékű. 

 

    

 

 

 

 

A község több pontján 
telepített tematikus 
információs tábla szépen 
kidolgozott, ízléses. Kettőzött 
lába célszerű műszaki 
megoldás, ugyanakkor kis 

egyediséget is ad a 
szerkezetnek. 

 

Közterületi korlát: 

 

 

 

 

Az árkokon, vízfolyásokon 

átvezető hidakat egységes 
csőkorláttal látták el. Egy 
településképnek minden 
olyan elem jót tesz, amiről 
látszik, hogy tudatos, 
tervezett, nem egyedi 

ötletelés eredménye… 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

Közterületi burkolat: 

 

 

 

 

 

 

 

A Granárium előtt kialakított 
tér burkolata kifejezetten jól 
sikerült. A semleges szürke 
szín nem vonja el a figyelmet 
a tér mögött álló épületről. A 
kőhatású elemek játékossága 
miatt a nagy felület sem válik 
unalmassá. 

 

Cégérek: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az épületekre felszerelt, nem 
túlzó méretű cégérek jól 
szolgálják a figyelem 
felkeltést, de nem bántóak az 
utcaképet tekintve. 

 

Adótorony: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adótornyok külterületi, 
természetvédelmileg nem 
értékes területen való 
elhelyezése szerencsés 
megoldás. 
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Somberek településképi arculati kézikönyve 

 

IMPRESSZUM 

 

 

 

Somberek Község Önkormányzata 

7728 Somberek, Kossuth Lajos u. 111. 

tel:+36-69-338-121 

honlap:www.somberek.hu 

 

 

Polgármester: Csoboth Tamás 

 

Önkormányzati főépítész: Balog Farkas Csaba 

 

A kézikönyvet összeállította:  
- Kokas és Társa Tervező Kft. – Kokas Ignác építész, Pap Zsuzsa településtervező 

- Lukács Vilmosné – kert- és tájépítész 

 

Fotók: Kokas Ignác, Balog Farkas Csaba, Lukács Vilmosné 

 

Forrás: 
- Örökségvédelmi hatástanulmány, 2012.  

- Balog Farkas Csaba - építészet, Kovaliczky Gergely - régészet 
- Hatályos Településrendezési Eszközök (Kokas és Társa Kft. – Pap Zsuzsa településtervező) 
- Internet 
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CÍM  

 
Somberek, Kossuth Lajos u. 68. 

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
658 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

lakó- és gazdasági épület, 
utcai kerítés 

 

   

 
 

 
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A fésűs beépítési mód szerint épült falazott 
tornácos hagyományos lakóépület, folytatá-
sában a keresztben álló gazdasági épülettel 
és az utcai meszelt téglakerítéssel jelentős 
építészeti egységet alkot. Az épületek 
tömege, udvari nyílásrendje és nyílászárói 
eredeti állapotúak. Védendő érték a teljes 
együttes. 

A következő felújításkor javasolt az eredeti 
utcai nyílásrend helyreállítása és a kerítés 
kapuk cseréje korabeli szerkezetre. 
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CÍM  
 

Somberek, Kossuth Lajos u. 69. 
 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
31 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
nyári konyha, gazdasági épület 

 

   

 
 

 
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A Kossuth és Dózsa utca sarkán, a 
lakóépülettel szemben álló nyári konyha és 
gazdasági épület a településkép része. 
Védendő érték az épületek egésze. 

A nyári konyha utcai nyílásrendjének 
helyreállítása. A fa szerkezetű gazdasági 
épület hullámpala fedésének a cseréje, 
bontott cserépre. 



4 
 

 
CÍM  

 
Somberek, Kossuth Lajos u. 74. 

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
655 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
lakó- és gazdasági épület, kútház 

 

   

 
 

 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A fésűs beépítési mód szerint épült faragott 
fa tornácos hagyományos lakóépület, 
folytatásában a gazdasági épülettel jellemző 
építészeti egységet alkot. Az épületek 
tömege, udvari nyílásrendje és nyílászárói 
eredeti állapotúak. Védendő érték a teljes 
együttes, az udvaron álló kútházzal együtt. 

A lakóépület utcai nyílásrendjének és 
homlokzatképzésének helyreállítása. A pajta 
kapu helyreállítása és az épülettől idegen 
előtető elbontása. Hagyományos utcai kerítés 
építése. 
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CÍM  

 
Somberek, Kossuth Lajos u. 76. 

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
654 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
lakó- és gazdasági épület 

 

   

 
 

 
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A fésűs beépítési mód szerint épült 
hagyományos lakóépület, folytatásában a 
gazdasági épülettel jellemző építészeti 
egységet alkot. A felújított utcai homlokzaton 
a vakolati díszítést példa értékűen 
helyreállították. Az épületek tömege, udvari 
nyílásrendje és nyílászárói eredeti állapotúak. 
Védendő érték a teljes együttes. 

Az utcai tömör kerítés átépítése, lefedésének 
átalakítása a településen található minták 
alapján. A lemezelt kapu cseréje 
hagyományos szerkezetűre. 
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CÍM  

 
Somberek, Kossuth Lajos u. 84. 

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
650 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

lakó- és gazdasági épület, 
utcai kerítés 

 

   

 
 

 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A fésűs beépítési mód szerint épült tornácos 
hagyományos lakóépület, folytatásában a 
gazdasági épülettel és az utcai 
nyerstéglakerítéssel jelentős építészeti 
egységet alkot. Az épületek tömege,  
nyílásrendje, nyílászárói és az utcai 
homlokzat díszítései eredeti állapotúak. 
Védendő érték a teljes együttes. 

Felújítás, állagmegóvás. Az utcai kapuzatok 
fa, vagy kovácsoltvas szerkezetre 
cserélendők. 
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CÍM  

 
Somberek, Kossuth Lajos u. 107. 

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
9 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

lakó- és gazdasági épületek, 
utcai kerítés 

 

   
 
 
 

 
 
 
 

 
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A fésűs beépítési mód szerint épült 
körpilléres tornácos hagyományos lakóépület, 
a szemben álló gazdasági épületekkel  
jellemző építészeti egységet alkot. Az utcai 
ablakrácsokon az 1889-es építési évszám 
olvasható. Az épületek tömege, nyílásrendje 
és nyílászárói eredeti állapotúak. Védendő 
érték a teljes együttes az utcai tömör 
kerítéssel együtt. 

A felújítás során készített ragasztott 
kőburkolat és a balusztrádos mellvéd idegen 
az épülettől. A sárga homlokzatfestés a barna 
párkány átfestése egységes világos színre.  
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CÍM  
Somberek, Rákóczi u. 1.  

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
404 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

Hagyományok Háza 
régi szerb iskola épülete, melléképületek, 

kerítések 

 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
A településközpontban álló régi iskola épület 
a melléképületeivel és a nyerstégla kerítéssel 
példa értékűen fel lett újítva. 2007 nyarán 
ünnepélyesen átadott Hagyományok Házával 
új funkciót kapott a korábban romló állapotú 
épületegyüttes. Védendő érték az épület 
egésze a kerítéssel együtt. 
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CÍM  
 

Somberek, Rákóczi u. 18. 
 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
395 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

Sombereki Tájház 
lakó- és gazdasági épületek 

 

   

 

 
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A fésűs beépítési mód szerint épült falazott 
tornácos hagyományos lakóépület, folytatá-
sában a gazdasági épülettel jelentős 
építészeti egységet alkot. Az épületek 
tömege, nyílásrendje és nyílászárói eredeti 
állapotúak. A 2001 évi értékvizsgálat óta az 
épülethez illeszkedő utcai kerítést kapott. 
2009 óta a település tájháza, melyben a 
Kisebbségi Önkormányzat irodája is működik 
Védendő érték a teljes együttes. 

Karbantartás, állagmegóvás. 
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CÍM  

 
Somberek, Rákóczi u. 46. 

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
381 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
lakó- és gazdasági épület 

 

   

 
 

 

 
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

Széles telken fésűs beépítési mód szerint 
épült falazott tornácos hagyományos 
lakóépület, folytatásában a keresztben álló 
gazdasági épülettel jelentős építészeti 
egységet alkot. Az épületek tömege, 
nyílásrendje és nyílászárói eredeti állapotúak. 
Védendő érték a teljes együttes. A korábbi 
léckerítés helyett, napjainkban épült rusztikus 
deszkakerítés nem illeszkedik az épületek-
hez. 

A következő felújításkor javasolt a korabeli 
léckerítés visszaállítása. 
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CÍM  

 
Somberek, Petőfi u. 31. 

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
198 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
lakóépület 

 

   

 
 

 
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A fésűs beépítési mód szerint épült falazott 
tornácos hagyományos lakóépület a 
település szépen felújított épülete. Tömege, 
nyílásrendje, nyílászárói és homlokzati 
díszítései eredeti állapotúak. A homlokzaton 
olvasható évszám alapján 1937-ben épült. 
Védendő érték az épület egésze. 

Az utcai koros örökzöld nem illeszkedik a 
településképbe és az épületet is eltakarja. 
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CÍM  

 
Somberek, Petőfi Sándor utca 

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
0241/4 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
kő kereszt 

 

   

 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
A Petőfi Sándor utca végén 1887-ben állított 
kő kereszt a településkép része, védendő 
érték. 

Sürgős karbantartás. 
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CÍM  
 

Somberek, Dózsa György u. 10., 10/1 
 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
244 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
lakó- és gazdasági épület (volt intézőház)

 

   
 
 

 
 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
A Dózsa és Rákóczi utca sarkán, a kastéllyal 
szemben álló korábbi intézői ház és 
gazdasági épület a településközpont jellemző 
épületegyüttese. A gazdasági épület előtt áll 
a szintén védelemre javasolt kápolna. Az 
épületek tömege, nyílásrendje, nyílászáróinak 
egy része eredeti állapotú. Védendő érték a 
teljes együttes. 

A lakóépület utcai nyílásrendjének és 
homlokzatképzésének helyreállítása az 
épület 10/1 számú részének megmaradt 
eredeti nyílászárója és vakolattagozatai 
alapján. Hagyományos kerítés kapu építése. 
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CÍM  
 

Somberek, Dózsa György u. 19. 
 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
127 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

szociális otthon főépülete 
(volt Sauska-kastély) 

 

   

 
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A volt Sauska-kastély épületének tömege, 
nyílásrendje, nyílászárói és díszítései 
védendő értékek a kastélypark növényze-
tével együtt. Építését Sauska Keresztély 
kezdte az 1760-as évek közepén, de az 
eredeti tervek nem valósultak meg, mivel a 
család generációkon keresztül nem fejezte 
be az építését. Befejezését az 1950-es évek 
elején a Baranya Megyei Tanács végezte, 
mikor az épületet szociális otthonná 
alakította. Az épületet 1981-ben bővítették 
és újították fel.  

A déli homlokzathoz tapasztott féltető idegen 
az épülettől, bontása szükséges. 
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CÍM  
 

Somberek, Dózsa György u. 
 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
214/2 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
kápolna 

 

   
 
 

        
 

 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
Az oromzatos épülettömeg - korábbi intéző 
ház - elé épített kis kápolna a település-
képben egyedi érték. Építése valószínű 1783, 
de lehet, hogy korábbi. A kápolnában 
Nepomuki Szent János szobra áll. Védendő 
az épület tömege, nyílásrendje, arányai és 
vakolati díszítése.  

Állagmegóvás. A kápolnára futó növényzet 
már zavaró, karbantartása szükséges. 

 



21 
 

CÍM  
 

Somberek, Dózsa György u. 21. 
 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
129 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
lakó- és gazdasági épület 

 

   
 

 
 
 

 
 
 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
A fésűs beépítési mód szerint épült fa- 
tornácos hagyományos lakóépület, folytatá-
sában a keresztben álló gazdasági épülettel  
jellemző a település építészetére. Az 
épületek tömege, nyílásrendje, nyílászárói és 
homlokzati díszítései eredeti állapotúak. 
Védendő érték a teljes együttes. 

Felújítás, karbantartás. Az épülethez illesz-
kedő léckerítés emelné az épületegyüttes 
értékét. 

 



22 
 

 

CÍM  
 

Somberek, Dózsa György út. 36. 
 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
229 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
lakóépület 

 

   

 
 

 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
A fésűs beépítési mód szerint épült fa- 
tornácos hagyományos lakóépület jellemző a 
település építészetére. Az épület tömege, 
nyílásrendje és nyílászárói eredeti állapotúak. 
Védendő érték az épület egésze. 

Karbantartás. Javasolt a kerítés cseréje 
korabeli szerkezetre. 

 



23 
 

CÍM  
 

Somberek, szőlők  
 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
936 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
présház 

 

   

 
 

 
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A dűlőúttal párhuzamosan álló, falazott 
tornácos présház tömege, nyílásrendje, ajtaja 
és homlokzatképzése eredeti állapotú. Az 
ajtó fölötti felülvilágító rácsán az 1938-as 
építési évszám olvasható. Két ablakát 
cserélték és a tetőt újra cserepezték. 
Védendő érték az épület egésze. 

Karbantartott épület. 
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CÍM  

 
Somberek, szőlők  

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
0281/3 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
présház 

 

   

 
 

 
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A dűlőúttól távolabb álló faragott fa tornácos 
présház tömege, nyílásrendje, ajtaja és 
homlokzatképzése eredeti állapotú. Védendő 
érték az épület egésze. 

Karbantartás, állagmegóvás. 
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CÍM  

 
Somberek, szőlők  

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
0281/10 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
présház 

 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
A dűlőúttal párhuzamosan álló, falazott 
tornácos présház tömege, nyílásrendje, ajtaja 
és homlokzatképzése eredeti állapotú. Az 
ajtó szemöldökén az 1941-as építési évszám 
olvasható. Védendő érték az épület egésze. 

Az épület melletti féltetős toldalék bontása. 
Karbantartás, állagmegóvás. 

 



26 
 

 
CÍM  

 
Somberek, szőlők  

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
0281/12 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
présház 

 

   
 
 

 

 
 
 

 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
A dűlőúttal párhuzamosan álló, körpillér 
tornácos présház tömege, nyílásrendje, ajtaja 
és homlokzatképzése eredeti állapotú. 
Vélhetően a szőlők egyik legrégebbi 
présháza. Védendő érték az épület egésze. 

Karbantartás, állagmegóvás. 
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CÍM  

 
Somberek, szőlők  

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
0281/13 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
présház 

 

   
 

 

 
 

 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
A dűlőúttal párhuzamosan álló, falazott 
tornácos présház tömege, nyílásrendje, 
nyílászárói és homlokzatképzése eredeti 
állapotú. Védendő érték az épület egésze. 

A hiányzó vakolatok pótlása. Karbantartás, 
állagmegóvás. 

 



28 
 

 
CÍM  

 
Somberek, szőlők  

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
0281/18 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
présház 

 

   
 
 
 

 
 
 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
A dűlőúttal párhuzamosan álló, faragott fa 
tornácos présház tömege, nyílásrendje, 
nyílászárói és homlokzatképzése eredeti 
állapotú. Védendő érték az épület egésze. 

Karbantartott épület. 

 



29 
 

 
CÍM  

 
Somberek, szőlők  

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
0281/25 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
présház 

 

   

 
 

 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
A dűlőúttal párhuzamosan álló, falazott 
tornácos présház tömege, nyílásrendje, 
nyílászárói és homlokzatképzése eredeti 
állapotú. Védendő érték az épület egésze. 

Karbantartott épület. 

 



30 
 

 
CÍM  

 
Somberek, szőlők  

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
946 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
képoszlop 

 

   

 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
Az alsó falu feletti dombon állított képoszlop a 
település egyedi értéke, védendő érték. 

Karbantartott építmény. 

 



31 
 

 
CÍM  

 
Somberek, szőlők  

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
0281/41 

  

H1 
 

    
FUNKCIÓ  

 
képoszlop 

 

   

 
 

 
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A Snéberg tetején állított képoszlop a 
település egyedi értéke, védendő érték. 

A körítőfal vakolása, festése. 

 



32 
 

 
CÍM  

 
Somberek, Kossuth Lajos u. 80-88. 

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
648-652 

  

HU 
 

    
FUNKCIÓ  

 
utcaszakasz 

 

   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
Az utcai épületek oldalhatáron álló fésűs 
beépítési módja, tömegarányai jellemzőek a 
település hagyományos épített környezetére. 

Az utcai nyílásrend helyreállítása. 

 



33 
 

 
CÍM  

 
Somberek, Kossuth Lajos u. 107-101. 

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
9-12 

  

HU 
 

    
FUNKCIÓ  

 
utcaszakasz 

 

   
 

 
 

 
 
 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
Az utcai épületek oldalhatáron álló fésűs 
beépítési módja, tömegarányai jellemzőek a 
település hagyományos épített környezetére. 

Az utcai nyílásrend helyreállítása. 

 



34 
 

 
CÍM  

 
Somberek, Dózsa György u. 42-36. 

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
227-230 

  

HU 
 

    
FUNKCIÓ  

 
utcaszakasz 

 

   
 
 

 

 
 
 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
Az utcai épületek oldalhatáron álló fésűs 
beépítési módja, tömegarányai jellemzőek a 
település hagyományos épített környezetére. 

Az utcai nyílásrend helyreállítása. 

 



35 
 

 
CÍM  

 
Somberek, Petőfi Sándor u. 36-46. 

 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
295-300 

  

HU 
 

    
FUNKCIÓ  

 
utcaszakasz 

 

   
 
 

 

 
 

 
 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 
Az utcai épületek oldalhatáron álló fésűs 
beépítési módja, tömegarányai jellemzőek a 
település hagyományos épített környezetére. 

Az utcai nyílásrend helyreállítása. A Petőfi 
Sándor utca 44. számú lakóházat a korábbi 
védelem ellenére lebontották és az 
utcaszakaszba nem illeszkedő, nagyobb 
építménymagasságú és ereszkinyúlású házat 
építettek helyette. 

 

 



36 
 

 

CÍM  
 

Somberek, Orgona u. 
 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
352 

  

HT 
 

    
FUNKCIÓ  

 
szerb temető  

 

   

  
 

 
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A régi szerb temető területe a magmaradt 
sírkövekkel és kőkeresztekkel a település 
egyedi értéke. 

Rendszeres kaszálás, karbantartás. Szak-
szerű környezet-rendezéssel a település-
képbe illesztést javítani szükséges. 

 



37 
 

 

CÍM  
 

Somberek, külterület 
 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
058/2 

  

HT 
 

    
FUNKCIÓ  

 
zsidó temető  

 

   

 
 

 
 

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A település kultúrtörténetéhez hozzátartozó 
régi temető területileg védendő érték. 

Rendszeres kaszálás, karbantartás. A 
fellelhető sírkövek feltárása. 



38 
 

 

CÍM  
 

Somberek, Dózsa György u. 
 

    
HELYRAJZI 

SZÁM 

 JAVASOLT 

VÉDETTSÉG 

 

 
124 

  

HT 
 

    
FUNKCIÓ  

 
kálvária 

 

   

 

 
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK KORREKCIÓS JAVASLATOK 

A meredek domboldalra felfutó keskeny 
telken kialakított kálvária, helyzete folytán a 
településközpont képéhez hozzátartozik. 
Építése az 1700-as évek második felére 
tehető, felújítva 1994-ben volt. A stációk mai 
képei 2006-ban készültek. Védendő a teljes 
együttes. 

A stációk felújítottak és a terület rendezett, de 
a kálvária megközelítését és a bejárat 
kialakítását szakszerű környezet-tervezéssel 
javítani kell. 

 



1 
 

Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…………………….. önkormányzati rendelete 

a településkép védelméről 
 
Somberek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek és a 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 12/2017.(IX.12.) önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
I. FEJEZET 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések 
 
1.§  
(1) A rendelet célja Somberek Község (a továbbiakban: Község) építészeti, településképi, 

és természeti értékeinek védelme és igényes alakítása 
 

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmének (a továbbiakban: helyi 
védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás és a védelem megszüntetés 
szabályozásával, 

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

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabályozó-rendszer érvényesítése elősegíti a Község 

történeti múltját, építészeti kultúráját, az itt élők lakóhelyük iránti szeretetét és 
önbecsülését elősegítő építmények, utcák, terek, köztéri alkotások megőrzését a jövő 
nemzedékei számára. 

 
2.§ A rendelet hatálya 
 
(1) A rendelet területi hatálya Somberek Község közigazgatási területére terjed ki. 
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely a rendelet hatálya alá 
tartozó területen 

 
a) jogszabályban meghatározott építési tevékenységet végez, vagy azzal 

összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készít, 
b) reklámfeliratot, illetve hirdető-berendezést helyez el, tart fenn, vagy kíván 

elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakít ki, 
c) meglévő építmény rendeltetését részben vagy egészben megváltoztatja. 
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II. FEJEZET 
A HELYI VÉDELEM 

 
2. A helyi védelem feladata, kategóriái 

 
3.§  
(1) A helyi értékvédelem feladatai 
 

a) a településszerkezeti, településképi, táji, természeti, építészeti, néprajzi, 
településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-ipari-agrár szempontból 
védelemre érdemes 

aa) településszerkezetek, 
ab) épületegyüttesek, 
ac) építmények és építményrészek, 
ad) utcaképek és látványok, 
ae) műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek, 
af) védelemre érdemes növények, fasorok, facsoportok, területek 

felkutatása. 
b) a védett értékek körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, 

dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő 
megismertetése, 

c) a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve 
megújulásuk elősegítése. 

 
(2) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet, ami természeti vagy építészeti 

értékre vonatkozhat. 
 
(3) A helyi védelem alá tartozó értékek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. 

 
3. Helyi védettség keletkezése és megszűnése 

 
4.§  
(1) A helyi védelem alá helyezés folyamata a Polgármesternek címzett, papír alapon postai 

úton vagy a korjegyzoseg@somberek.hu e-mail címre benyújtott kérelemre vagy 
hivatalból indul. 

 
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és a tulajdonos nevét, címét, a védendő 

érték megnevezését, leírását, fotódokumentációját és a védelem elrendelésének 
indokolását. 

 
(3) A beérkezett kérelmet az Önkormányzat képviselő-testülete 60 napon belül bírálja el, 

melyről értesítést küld a kérelmezőnek és a tulajdonosnak. Támogató döntés esetén a 
polgármester a kérelmező költségére lefolytatja e rendelet módosításának a vonatkozó 
jogszabály szerinti véleményezési eljárását és elkészítteti a 6.§ szerinti értékvizsgálatot. 

 
5.§ 
(1) A védendő értéket helyi védelem alá helyezést megelőzően helyszíni 

szemrevételezésen alapuló, tervezői jogosultsággal rendelkező építész által készített 
értékvizsgálattal kell meghatározni.   

 
(2) Az értékvizsgálatnak tartalmaznia kell térképen történő azonosítással, fényképpel, 

megnevezéssel, számozással a felvett érték egyértelmű térbeli azonosíthatóságát, 
valamint a védendő érték leírását, a védettség indokoltságát. 
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6.§ 
(1) A hivatalból indult helyi védelem alá helyezés folyamata az erre vonatkozó képviselő-

testületi döntéssel indul, melyről értesíteni kell a védendő érték tulajdonosát. 
 
(2) A védendő érték tulajdonosa az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül 

észrevételt tehet, véleményt nyilváníthat. Amennyiben a védendő érték tulajdonosa a 
megadott határidőn belül írásban nem reagál, úgy egyetértőnek kell tekinteni. 

 
(3) Az egyetértő észrevétel, vélemény alapján a polgármester lefolytatja e rendelet 

módosításának a vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési eljárását és elkészítteti 
a 6.§ szerinti értékvizsgálatot. 

 
7.§ 
(1) A helyi védelem megszüntetésének folyamata a védett érték tulajdonosának a 

Polgármesternek címzett, papír alapon postai úton vagy a korjegyzoseg@somberek.hu 
e-mail címre benyújtott kérelmére vagy hivatalból indul. 

 
(2) A tulajdonosi kérelemnek tartalmaznia kell a tulajdonos nevét, címét, a védett érték 

megnevezését, leírását, fotódokumentációját és a védelem megszüntetésének 
indokolását. 

 
(3) A beérkezett kérelmet az Önkormányzat képviselő-testülete 60 napon belül bírálja el, 

melyről értesítést küld a kérelmezőnek. Támogató döntés esetén a polgármester a 
kérelmező költségére lefolytatja e rendelet módosításának a vonatkozó jogszabály 
szerinti véleményezési eljárását és amennyiben a védett érték műszaki állapota 
lehetővé teszi, elkészítteti a védett érték fotódokumentációját. 

 
8.§ 
(1) A helyi védelem hivatalból indult megszüntetésének folyamata az erre vonatkozó 

képviselő-testületi döntéssel indul, melyről értesíteni kell a védett érték tulajdonosát. 
 
(2) A védett érték tulajdonosa az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül 

észrevételt tehet, véleményt nyilváníthat. Amennyiben a védett érték tulajdonosa a 
megadott határidőn belül írásban nem reagál, úgy egyetértőnek kell tekinteni. 

 
(3) Az egyetértő észrevétel, vélemény alapján a polgármester lefolytatja e rendelet 

módosításának a vonatkozó jogszabály szerinti véleményezési eljárását és amennyiben 
a védett érték műszaki állapota lehetővé teszi, elkészítteti a védett érték 
fotódokumentációját. 

 
9.§ 
(1) A helyi védettség elrendeléséről és megszüntetéséről értesíteni kell: 
  

a) az érdekelteket: 
aa) a helyi védettség kezdeményezőjét, 
ab) az érintett ingatlan tulajdonosát, 
ac) az érintett ingatlan kezelőjét, ha az nem azonos a tulajdonossal,  

b) az illetékes Földhivatali Osztályt,  
c) az illetékes 1. fokú építésügyi hatóságot, 
d) az illetékes építésfelügyeleti hatóságot,  
e) helyi területi védelemnél az érintett utat-, közműveket létesítő és üzemeltető 

szerveket,  
f) az érintett közterületek fenntartóit.  
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(2) A helyi védelem megállapítását követően az önkormányzat jegyzője 15 napon belül az 
ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a védelem jogi jellegként való feljegyzését. 

 
(3) A helyi védelem megszüntetéséről szóló döntést követő 15 napon belül az 

önkormányzat jegyzője az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a védelem jogi 
jellegként való feljegyzésének törlését. 

 
(4) A bejegyzés esetleges elmaradása esetén a helyi védettségre jóhiszemű harmadik 

jogszerzővel szemben nem lehet hivatkozni.  
 

4. A helyi védelem alatt álló értékek fenntartása, hasznosítása, fenntartásának 
támogatása 

 
10.§ 
(1) A képviselő-testület a helyi védelem alatt álló érték megóvásának, fennmaradásának, 

megőrzésének elősegítése érdekében az Önkormányzat éves költségvetésében 
pénzügyi keretösszeget hozhat létre. 

 
(2) A helyi védelem alatt álló érték tulajdonosának kérelmére (továbbiakban: kérelmező) a 

szokásos jókarbantartási kötelezettségen túlmenően, a védettséggel összefüggésben 
szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok utólagos finanszírozásához az 
önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújthat, amennyiben a tárgyévi 
költségvetésében az erre a célra létrehozott (1) bekezdés szerinti keretösszeg szerepel. 

 
(3) A vissza nem térítendő támogatás mértéke ingatlanonként az elszámolható költségek 

legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 150.000 forint. 
 
(4) A kérelmet Somberek Község Önkormányzata címére (7728 Somberek, Kossuth Lajos 

u. 111.), magyar nyelven, papír alapon vagy a korjegyzoseg@somberek.hu e-mail 
címre elektronikusan lehet benyújtani az (5) bekezdésben részletezett tartalommal, 
tárgyév április 30.-ig. 

 
(5) A kérelemnek tartalmaznia kell 
 

a) a kérelmező nevét és állandó lakhelyének címét, 
b) a kérelemmel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,  
c) amennyiben a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos hozzájárulását, 
d) az elvégezni kívánt építési tevékenység műszaki ismertetését és költségbecslését, 
e) a beruházás megvalósítása előtti állapot műszaki ismertetését és 

fotódokumentációját. 
 
11.§ 
(1) A benyújtott kérelmek a benyújtás sorrendjében, folyamatosan kerülnek feldolgozásra.  
 
(2) Helyi védelem alatt álló értékenként tárgyévente egy pályázat benyújtására van 

lehetőség.  
 
(3) A kérelem beérkezését követően a Polgármesteren keresztül a Jegyző megvizsgálja, 

hogy a befogadási kritériumoknak megfelel-e a kérelem, ennek keretében vizsgálja, 
hogy  

 
a) a kérelmet a benyújtási határidőn belül nyújtották-e be és  
b) a kérelmező jogosult-e a támogatásra. 
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(4) A befogadási kritériumoknak megfelelő kérelem befogadásra kerül, a befogadási 
kritériumoknak nem megfelelő kérelem visszautasításra kerül. 

 
(5) A Jegyző a kérelmezőt a kérelem befogadásáról vagy visszautasításáról a beérkezéstől 

számított 8 napon belül írásban értesíti. 
 
(6) Ha a kérelmező a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a Jegyző 

megfelelő határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – 
írásban felszólítja a kérelmezőt az ellentmondások feloldására, a hiányosságok 
pótlására. 

 
(7) Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. Ha a kérelmező a hiánypótlást hibásan, 

hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a 
szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos kérelem a rendelkezésre bocsátott 
adatok alapján kerül bírálatra. 

 
12.§ 
(1) A befogadott kérelmek esetében a 11.§ (4) bekezdés szerinti benyújtási határidőtől 

számított 3 hónapon belül a Képviselő-testület dönt a kérelem  
 

a) támogatásáról vagy 
b) elutasításáról. 

 
(2) A Jegyző a kérelmezőt a döntésről a döntés meghozatalát követő 15 napon belül 

írásban értesíti. 
 
(3) A támogatás folyósításának feltételei  
 

a) A kérelmező a támogató döntés kézhezvételétől számított két éven belül a 
kérelemben szereplő építési tevékenységet befejezi, 

b) az építési tevékenység elvégzését igazoló  
ba) költségszámlákat és az azok kifizetését igazoló bizonylatokat, átutalás 

esetén bankszámla kivonatokat,  
bb) az építési tevékenység elvégzését követő állapot fotódokumentációját 

      Somberek Község Önkormányzata címére benyújtja. 
 
(4) A (3) bekezdés szerinti feltételek teljesítését követő 15 napon belül az Önkormányzati 

Főépítész igazolja, hogy az építési tevékenység a kérelemben szereplő tartalommal 
készült-e el. 

 
(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti igazolás szerint az építési tevékenység a kérelem 

szerinti tartalommal készült el, az igazolás kiadásától követő 30 napon belül a 
támogatás teljes összege folyósításra kerül a kérelmező bankszámlájára történő 
utalással. 

 
(6) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti igazolás szerint az építési tevékenység nem a 

kérelem szerinti tartalommal készült el, az önkormányzat a támogatást nem folyósítja. 
 

5. A védett értékek nyilvántartása 
 

13.§ 
(1) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás 
nyilvános, abba bárki betekinthet.  
 
(2) A nyilvántartás tartalmazza a védett érték  
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a) megnevezését,  
b) pontos helyét (helyi egyedi védelem esetén utca, házszám, helyrajzi szám, helyi 

területi védelem esetén területi hatály, a határoló közterületek megnevezésével)  
c) helyszínrajzot,  
d) a rendeltetés és használati mód megnevezését,  
e) eredeti tervdokumentáció másolatát vagy felmérési terveit (ha ez rendelkezésre 

áll),  
f) a védelem elrendeléséről szóló képviselőtestületi döntés számát, a jóváhagyás 

dátumát, a hatályba lépés időpontját,  
g) a védettségi kategória meghatározását,  
h) fotódokumentációját,  
i) a védelem szakszerű, rövid indokolását.  

 
(3) A nyilvántartás vezetéséről a Jegyző gondoskodik.  
 

 
III. FEJEZET 

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 
 

6. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása 
 

14.§ 
(1) Somberek településképi szempontból meghatározó területei a község jellegzetes 
építészeti és táji arculatot, településkaraktert hordozó településrészei. 
 
(2) A településképi szempontból meghatározó területek felsorolását a 2/A. melléklet, az 
azok lehatárolását ábrázoló térképet a 2/B. melléklet tartalmazza. 

 
 

IV. FEJEZET 
A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK 

 
7. Építmények anyaghasználatára vonatkozó, a Község teljes közigazgatási 

területén betartandó általános építészeti követelmények 
 

15.§ 
(1) Tetőfedő anyagként utcai épületen gazdasági terület és mezőgazdasági üzemi terület 
kivételével hullámpala, bitumenes hullámlemez nem alkalmazható. 
 
(2) A Község belterületén gerendaház, rönkház nem építhető. 
 
(3) Hullámpala, bitumenes hullámlemez, műanyag és fém anyagú sík-, hullám- és 
trapézlemez, mázas kerámia, nádfonat és nádpalló anyagú kerítés nem építhető. 
 

8. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és 
egyedi követelmények 

 
16.§  
Az 1. jelű területen (védendő lakóterület) betartandó építészeti követelmények 

 
(1) Területi építészeti követelmények 
 

a) Kerti építményt - hinta, csúszda, homokozó, lugas, terasz, tereplépcső és lejtő 
kivételével - az építési helyen belül kell elhelyezni. 
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b) Az előkertet a közműcsatlakozás műtárgyai és kerekes kút kivételével szabadon 
kell hagyni. 

c) Az utcai építési vonal az utcasoron kialakult állapothoz igazodjon. 
d) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén 

da) észak-déli, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkeken 
az építési hely a telek északi oldalhatárára tapadjon, ha a szabályozási 
terv nem jelöli másként, 

db) kelet-nyugati, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési 
telkeken az építési hely a történetileg kialakult állapothoz igazodjon, 
ennek hiányában a keleti telekhatárra tapadjon, ha a szabályozási terv 
nem jelöli másként. 

e) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén 
ea) az utcai épületek a d) szerinti oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1,0 m-

távolságra épüljenek, 
eb) az udvari épületek az utcai épületekkel azonos oldalhatárra, vagy attól 

legfeljebb 1,0 m távolságra épüljenek.  
 
(2) Egyedi építészeti követelmények  
 

a) A homlokzatokon a Községben hagyományos színezéstől (fehér festés-
meszelés, vagy a meleg színek világos árnyalatai, különösen homoksárga, 
okkersárga, drapp, szürke, világosbarna) eltérő színezés nem alkalmazható. A 
hideg és erős színek használatát kerülni kell (különösen kék, lila, citromsárga). 

b) Vakolt kerítés esetén annak színezése legfeljebb árnyalatában térhet el az utcai 
épület színezésétől.  

c) Utcai, vagy az utcáról látható lábazaton és homlokzaton a nyílászárók körül 
díszítő elemként szabálytalan kontúrú, ragasztott hasított kőburkolat nem 
helyezhető el. 

d) A területen lapostetős épület nem építhető. 
e) Utcai épület esetében 35 foknál kisebb és 45 foknál nagyobb hajlásszögű 

magastető nem építhető. 
f) Utcai lakóépület esetén hagyományos színezésű cserépfedéstől eltérő tetőfedő 

anyag nem alkalmazható.  
g) Utcai épület szélessége helyi egyedi védelemmel nem érintett épület esetén 

közhasználatú épület vagy a hajlított ház utcai épületszárnyának kivételével 9,0 
m-nél nagyobb nem lehet. 

h) Garázs és lakás az utcáról közvetlenül nem nyitható. 
i) Utcai telekhatáron álló épület esetén az utca felé erkély, terasz nem nyílhat. 
j) Közterület felőli kerítés kialakítása az alábbi előírásoktól nem térhet el:  

ja) intézményi célú különleges területen épített jellegű, legfeljebb 2,5 m 
magas legyen a településen hagyományos építőanyagok, formák és 
díszítések felhasználásával, 

jb) lakóterületen épített jellegű, 1,5 - 2,0 m magas legyen. 
k) Közterületi zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél az 1. 

függelékben felsorolt fás szárú növényektől eltérő növényállomány telepítése 
legfeljebb 30%-os arányban megengedett a termőhelyi viszonyok és a 
növényalkalmazás általános szakmai szempontjainak figyelembe vételével. 

l) Műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények  
ka) Klímaberendezés utcai homlokzaton, valamint szomszédos beépíthető 

ingatlanra néző, a közös telekhatáron, vagy attól legfeljebb 1,0 m-re lévő 
homlokzaton és tetőfelületen nem helyezhető el. 

kb) Gáznemű égéstermékek nem vezethetők ki a műemléki környezetben 
lévő, helyi egyedi védelem alatt nem álló épületek utcai homlokzatán, 
valamint a helyi egyedi védelem alatt álló épületek összes homlokzatán. 
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kc) Szerelt kémény (a tetősíkból kiállók kivételével) utcai homlokzaton nem 
építhető. 

kd) Napelem, napkollektor szabályos négyszög befoglaló kontúrtól eltérő, 
szabálytalan elrendezésben nem helyezhető fel.   

ke) Parabola-antenna közterületre néző tetőfelületen nem helyezhető el. 
Közterületről látható tetőfelületen parabola-antenna elhelyezése a 
közterületi határvonaltól számított 15 m-en túl megengedett. 

 
17.§  
A 2. jelű területen (egyéb lakóterület) betartandó építészeti követelmények 

 
(1) Területi építészeti követelmények 
 

a) Kerti építményt - hinta, csúszda, homokozó, lugas, terasz, tereplépcső és lejtő 
kivételével - az építési helyen belül kell elhelyezni. 

b) Az előkertet a közműcsatlakozás műtárgyai és kerekes kút kivételével szabadon 
kell hagyni. 

c) Az utcai építési vonal  
ca) kialakult lakóterületen az utcasoron kialakult állapothoz igazodjon 
cb) új beépítésű területen a Szabadság utca keleti oldalának kivételével a 

szomszédos épületekétől legfeljebb 2 m-rel térhet el, de az utcai 
telekhatártól legfeljebb 5 m-re lehet, a Szabadság utca keleti oldalán az 
utcai telekhatártól számított 5 m. 

 
(2) Egyedi építészeti követelmények  
 

a) A területen lapostetős épület nem építhető. 
b) Kialakult lakóterületen utcai épület esetében az utcasoron kialakult állapottól 

eltérő tetőidomú és hajlásszögű magastető nem építhető. 
c) Közterület felőli kerítés kialakítása az alábbi előírásoktól nem térhet el:   

ca) a Kossuth Lajos utcai és a Virág utcai sorházak kivételével épített jellegű, 
1,5-2,0 m magas legyen,  

cb) a Kossuth Lajos utcai és a Virág utcai sorházak esetében 1,5-2,0 m 
magas élősövény telepítendő.  

d) Közterületi zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél az 1. 
függelékben felsorolt fás szárú növényektől eltérő növényállomány telepítése 
legfeljebb 30%-os arányban megengedett a termőhelyi viszonyok és a 
növényalkalmazás általános szakmai szempontjainak figyelembe vételével. 

e) Műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények  
da) Klímaberendezés utcai homlokzaton, valamint szomszédos beépíthető 

ingatlanra néző, a közös telekhatáron, vagy attól legfeljebb 1,0 m-re lévő 
homlokzaton és tetőfelületen nem helyezhető el. 

db) Gáznemű égéstermékek nem vezethetők ki a műemléki környezetben 
lévő, helyi egyedi védelem alatt nem álló épületek utcai homlokzatán, 
valamint a helyi egyedi védelem alatt álló épületek összes homlokzatán. 

dc) Szerelt kémény (a tetősíkból kiállók kivételével) utcai homlokzaton nem 
építhető. 

 
18.§  
A 3. jelű területen (üzemi terület) betartandó építészeti követelményeket  
 
Egyedi építészeti követelmények  
 

a) Közterület felőli kerítés kialakítása az alábbi előírásoktól nem térhet el: 
aa) épített jelleg,  
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ab) 1,8 – 2,5 m magasság 
b) A telken belüli zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél az 1. 

függelékben felsorolt fás szárú növényektől eltérő növényállomány telepítése 
legfeljebb 30%-os arányban megengedett a termőhelyi viszonyok és a 
növényalkalmazás általános szakmai szempontjainak figyelembe vételével. 

 
19.§  
A 4. jelű területen (temetők) betartandó építészeti követelményeket a 24.§ tartalmazza. 
 
20.§  
Az 5. jelű területen (rekreációs terület) betartandó építészeti követelmények 
 
(1) Egyedi építészeti követelmények  
 

a) A telken belüli zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél az 1. 
függelékben felsorolt fás szárú növényektől eltérő növényállomány telepítése 
legfeljebb 30%-os arányban megengedett a termőhelyi viszonyok és a 
növényalkalmazás általános szakmai szempontjainak figyelembe vételével. 

b) Burkolatépítés, felújítás során a kiselemes térburkolatokat kell előnyben 
részesíteni, helyszíni öntött betonburkolat nem építhető. 

c) A köztéri berendezések, bútorok egységes karakterűek legyenek.  
 
21.§  
A 6. jelű területen (beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági terület) betartandó 
építészeti követelmények 
 
(1) Területi építészeti követelmények 
 

a) Épület földszintes vagy földszint + tetőtérbeépítéses legyen.  
 

(2) Egyedi építészeti követelmények 
 

a) A külterületi táj építési hagyományaitól eltérő kialakítású épület nem építhető. A 
külterületi táj építési hagyományaihoz illeszkedő épület egyszerű tömegű, a 
lejtővel párhuzamos gerincű, legalább 35, de legfeljebb 45 fok hajlásszögű 
magastetővel fedett, a tetőhéjalás hagyományos színezésű cserép, a homlokzati 
kialakítás telihézagolt nyerstégla, vagy hagyományos színezésű simított vakolat, 
a tetőfelületet tetőfelépítmény nem bontja meg.  

b) Kertes mezőgazdasági területen 8 m-nél szélesebb épület nem építhető. 
c) Műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények  

ca) Klímaberendezés utcai homlokzaton, valamint szomszédos beépíthető 
ingatlanra néző, a közös telekhatáron, vagy attól legfeljebb 1,0 m-re álló 
homlokzaton és tetőfelületen nem helyezhető el. 

cb) Gáznemű égéstermékek nem vezethetők ki a műemléki környezetben 
lévő, helyi egyedi védelem alatt nem álló épületek utcai homlokzatán, 
valamint a helyi egyedi védelem alatt álló épületek összes homlokzatán. 

cc) Szerelt kémény (a tetősíkból kiállók kivételével) utcai homlokzaton nem 
építhető. 

cd) Napelem, napkollektor szabályos négyszög befoglaló kontúrtól eltérő, 
szabálytalan elrendezésben nem helyezhető fel.   

ce) Parabola-antenna közterületre néző tetőfelületen nem helyezhető el. 
Közterületről látható tetőfelületen parabola-antenna elhelyezése a 
közterületi határvonaltól számított 15 m-en túl megengedett. 
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22.§  
A 7. jelű területen (beépítésre nem szánt egyéb terület) betartandó építészeti 
követelmények 
 
(1) Területi építészeti követelmények 
 

a) Épület földszintes vagy földszint + tetőtérbeépítéses legyen.  
 

(2) Egyedi építészeti követelmények 
 

a) A külterületi táj építési hagyományaitól eltérő kialakítású épület nem építhető. A 
külterületi táj építési hagyományaihoz illeszkedő épület egyszerű tömegű, 
legalább 35, de legfeljebb 45 fok hajlásszögű magastetővel fedett, a tetőhéjalás 
hagyományos színezésű cserép.  

b) A telken belüli zöldfelületek fás szárú növényállományának létesítésénél az 1. 
függelékben felsorolt fás szárú növényektől eltérő növényállomány telepítése 
legfeljebb 30%-os arányban megengedett a termőhelyi viszonyok és a 
növényalkalmazás általános szakmai szempontjainak figyelembe vételével. 

 
9. A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó 

követelmények 
 

23.§  
Helyi területi védelem 
 
(1) A temetők területére vonatkozó előírások 
 

a) A temetőkben található régi sírkövek megőrzendők. 
b) A temetők fásítása a fásszárú növények telepítési illetve kivágási szabályai 

szerint történjen, az 1. függelékben foglaltak figyelembe vételével.  
c) A terület még fel nem használt részein az előfásítást, az utak, parcellák előzetes 

kialakítását kertépítészeti tervek alapján el kell végezni. 
d) Közterület felőli kerítés épített jellegű, tömör, hagyományos anyagú és díszítésű, 

legfeljebb 2,5 m magas legyen, vagy legfeljebb 2,5 m magas élősövény 
telepítendő. 

 
24.§ 
Helyi egyedi védelem 
 
(1) Helyi védettségű épületen végzett bármilyen építési munka esetén a védett homlokzati 
és tömegarányok, párkány- és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a 
homlokzati tagozatok megőrzendők. 
 
(2) Helyi védettségű épület úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati 
kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon. 
 
(3) Utcai épület bővítése az épület mögött, fésűs beépítés esetén az oldalhatár mentén 
hosszirányban történhet. Oldalhatárral párhuzamosan álló utcai épülethez keresztszárny 
nem építhető.  
 
(4) A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell 
megoldani. 
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10. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése, kialakítása 
 

25.§  
(1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési 
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek: 
 

a) Azok a külterületi mezőgazdasági területek, amelyek  
aa) nem tartoznak országos vagy helyi védelem alá,  
ab) nem részei az országos ökológiai hálózatnak és tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő területnek, 
ac) nem tartoznak a településképi szempontból meghatározó területek 

közé 
b) Az erre a célra a szabályozási terven kijelölt területek 

 
(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési 
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alapvetően nem alkalmas területek: 
 

a) Országos és helyi védelem alá tartozó területek 
b) Országos ökológiai hálózathoz tartozó területek 
c) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek az erre a célra a 

szabályozási terven kijelölt területek kivételével 
d) Településképi szempontból meghatározó területek az erre a célra a 

szabályozási terven kijelölt területek kivételével 
 

(3) Településképi szempontból meghatározó területen új távközlési antennatorony 8 m-nél 
magasabb nem lehet. Fejlesztés a meglévő építmények igénybevételével történhet.  
 
(4) A belterületen új vezetékes energiaellátási és elektronikus hírközlési hálózatokat 
földalatti elhelyezéssel kell megépíteni.  
 
(5) Utcabútorok kialakítására vonatkozó követelmények 
 

a) Kioszk szélességi mérete 3 m-nél, hosszanti mérete 4 m-nél nagyobb nem 
lehet. A kioszkot tilos a közlekedésbiztonsági előírások, valamint a közterület 
kezelhetőségének, tisztántarthatóságának figyelmen kívül hagyásával 
elhelyezni. Egyedi tervezésű építmények építésekor az utcaképi illeszkedést 
figyelmen kívül hagyó építőanyagok és formák alkalmazása tilos. 

b) Utasvárók szélességi mérete 3 m-nél, hosszanti mérete 5 m-nél nagyobb nem 
lehet. Egyedi tervezésű építmények építésekor az utcaképi illeszkedést 
figyelmen kívül hagyó építőanyagok és formák alkalmazása tilos. 

c) Információs célú berendezések a település belterületén funkciócsoportonként 
egységes kialakításúak legyenek.  

 
11. A reklámhordozókra és a tájékoztató eszközökre vonatkozó településképi 

követelmények 
 

26.§  
(1) Reklámok közzététele, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések 

elhelyezése közterületeken és magánterületeken a településkép védelméről szóló 
törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló, 
valamint a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú berendezések közutak 
melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló jogszabályok figyelembe vételével 
történjen. 
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(2) A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabály 1. és 2. mellékletében rögzített 
előírásoktól az önkormányzat helyi népszavazás, rendezvény, vagy a település 
szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében annak időpontját 
megelőző három, és az azokat követő egy hét időtartamban eltérhet. 

 
(3) Köztulajdonban lévő intézmény utcai homlokzatán és nyílászáróin hirdetmény, reklám, 

bármiféle ragasztott felirat nem jelenhet meg.  
 
(4) Köztulajdonban lévő intézmény esetében hirdetmények, reklámok elhelyezésére az 

intézmény előtti közterület gyalogos és közúti közlekedést nem zavaró részén 
információs célú berendezés helyezhető el a 25.§ (5) c) pontjának figyelembe vételével.  

 
(5) Hirdetmények, reklámok utasváró és kioszk oldalfalain nem helyezhetők el. 
 
(6) Tájékoztató eszköz cégenként 1 db, legfeljebb 1,50 m2 területű lehet, kialakítása, 

anyaga és színezése egyedileg, településképi szakmai konzultáció keretében 
határozandó meg. 

 
(7) Az épületeken elhelyezhető reklámhordozó felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve 

fényvisszaverő kialakítású nem lehet.  
 
(8) Fényreklám kialakítására vonatkozó előírások: 
 

a) a reklámok csak alacsony fényintenzitásúak lehetnek, max.100.lumen 
b) fényreklám nem alakítható ki villogó effektussal 
 

(9) Üzlethelyiségenként legfeljebb egy db álló 1,0 m2-es méretű kétoldalas vagy fordított 
„V” alakú mobil reklámtábla helyezhető el a közterületen, mely az üzlet kirakatától 
maximum 1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat nem akadályozó módon. 

 
(10) Épületre, építményre szerelt reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy 

reklámcélú építmény, cégér, kirakatszekrény tartó-, illetve hordozó felületeit úgy kell 
kialakítani, hogy azok méretei, arányai, alkalmazott anyagai és színezése illeszkedjen 
az adott épület, építmény építészeti karakteréhez. 

 
(11) Tetőfelületen reklám- és hirdetőtábla, berendezés, építmény nem helyezhető el. 
 
(12) Országos védettségű építmény és annak műemléki környezetében lévő, valamint 

helyi védelem alatt álló építmény falán, valamint utcai kerítésén reklám- és hirdetőtábla, 
berendezés, építmény nem helyezhető el. 

 
(13) 1m2-t meghaladó felületnagyságú óriásplakát, illetve reklámhordozó a Község 

közigazgatási területén nem helyezhető el. 
 

(14) Az elhasználódott, felújítandó, aktualitását vesztett egyéb reklámhordozót a 
tulajdonosnak 15 napon belül el kell távolítania. 
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V. FEJEZET 
TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKMAI KONZULTÁCIÓ 

 
12. Rendelkezés a településkép-védelmi tájékoztatásról és a szakmai konzultációról 

 
27.§ 
(1) A településképi követelmények egyeztetése céljából az építtető, illetve az általa 

megbízott tervező szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a 
továbbiakban szakmai konzultáció) kezdeményezhet. A szakmai konzultáció az 
Önkormányzati főépítész, illetve amennyiben Önkormányzati főépítész 
foglalkoztatására nem kerül sor, a Polgármester feladata. 

 
(2) A szakmai konzultáció keretében lehetőség van a településképi követelmények 

egyeztetésére valamint a tervezés során felmerült megoldások értékelésére. A szakmai 
konzultáció a hatályos településrendezési eszközben foglalt előírásokra is kiterjedhet. 

 
(3) Kötelező a szakmai konzultáció a következő esetekben: 
 

a) helyi védettség alatt álló építményt érintő építési tevékenység, 
b) egyszerű bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek új épület építése 

esetén. 
 
28.§ 
(1) A szakmai konzultációt a tervezéssel érintett ingatlan, valamint a tervezett tevékenység 

megjelölésével az építtető, illetve az általa megbízott tervező kezdeményezi a 
Polgármesternek címzett, papír alapon postai úton vagy a korjegyzoseg@somberek.hu 
e-mail címre elküldött, 3. függelék szerinti levélben. Építési tevékenység esetén a 
levélhez mellékelni kell a megértéshez szükséges tartalmú tervdokumentációt pdf 
formátumban. 

 
(2) A polgármester a beérkezett kérelmet haladéktalanul továbbítja a Főépítésznek, aki 

válaszlevelében a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belüli időpontra kitűzi a 
konzultációt. 

 
(3) Építési tevékenység esetén az egyeztetett időpontban megtartott szakmai 

konzultáción a tervezőnek a konzultáció napjára dátumozott, a megértéshez szükséges 
tartalmú, papír alapú tervdokumentációt kell bemutatnia.  

 
(4) Az építtető, illetve az általa megbízott tervező a szakmai konzultáció során 

elhangzottakról emlékeztetőt készít, melyet szerkeszthető formátumban, ellenjegyzés 
céljából meg kell küldenie a Polgármesternek, aki azt haladéktalanul továbbítja a 
Főépítésznek. A Főépítész az emlékeztetőt – változatlan tartalommal vagy indokolt 
esetben szöveges kiegészítésekkel – ellenjegyzi, és 8 napon belül megküldi az 
építtetőnek, tervezőnek. 

 
(5) A szakmai konzultációkról készített emlékeztetők, valamint az azokhoz – azonosítható 

módon – tartozó tervdokumentációk nyilvántartásáról a helyben szokásos módon 
gondoskodni kell. 

 
(6) A tervezés során ugyanazzal az építési tevékenységgel kapcsolatban az építtető, 

illetve az általa megbízott tervező több szakmai konzultációt is kezdeményezhet. 
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VI. FEJEZET 
TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS 

 
13. Rendelkezés a településképi véleményezési eljárásról 

 
29.§ 
(1) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott (2) bekezdés 
szerinti engedélyezési eljárásokat megelőzően, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) foglalt feltételek teljesülése esetén a Község 
polgármestere településképi véleményezési eljárást folytat le településképi szempontból 
meghatározó területen, helyi védelem alatt álló területen és H1 jelű helyi egyedi védelem 
alatt álló épület telkén 
 

a) új építmény építésére 
b) meglévő 

ba) közterületi építmény, 
bb) magánterületen álló utcai épület  

bővítésére, átalakítására 
 

irányuló eljárásokban, amennyiben azok építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési 
munkára vonatkoznak. 

 
(2) A Polgármester véleményét a Főépítész szakmai álláspontjára alapozza. 
 
(3) A véleményezési eljárás során vizsgálni kell 
 

a) a településképi rendeletbe foglalt településképi követelményeknek való 
megfelelést, 

b) a közterület mentén az épület kialakításának módját és feltételeit, 
c) közterületen folytatott építési tevékenység végzése esetén a közterület 

burkolatának, műtárgyainak, köztárgyainak, növényzetének, továbbá a 
díszvilágító berendezések és reklámhordozók kialakítását. 

 
30.§ 
(1) A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) 4. függelék szerinti 

kérelmét papír alapon nyújtja be, és a véleményezendő építészeti-műszaki 
dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított 
elektronikus tárhelyre feltölti, melyhez a polgármesternek hozzáférést biztosít. 

 
(2) A kérelemhez az (1) bekezdés szerinti építészeti-műszaki dokumentációt kell mellékelni 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal. 

 
(3) A Polgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul bekéri a Főépítész 

szakmai állásfoglalását, aki szakmai álláspontját az e rendeletben foglalt 
követelmények figyelembe vételével, valamint a településképi arculati kézikönyvben 
foglalt megállapítások, ajánlások ismeretében alakítja ki. 

 
(4) A Polgármester véleményében 
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a) engedélyezésre - feltétel meghatározásával vagy feltétel nélkül - javasolja a 
tervezett építési tevékenységet, vagy 

b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha 
ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg a (1) és (2) bekezdésben 
meghatározottaknak, vagy 
bb) a Főépítész szakmai álláspontja a tervezett építési tevékenységet nem 
támogatja. 

 
(5) A Polgármester véleménye tartalmazza: 
 

a) a kérelmező (építtető) adatait, 
b) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi 

számát, 
c) az (4) bekezdés szerinti véleményét és annak részletes indokolását. 

 
(6) A Polgármester a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi véleményét 

az építtetőnek vagy a kérelmezőnek, továbbá véleményét elektronikus formában feltölti 
az elektronikus tárhelyre. 

 
(7) A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi 

hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható. 
 
 

VII. FEJEZET 
TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 

 
14. Rendelkezés a településképi bejelentési eljárásról 

 
31.§ 
(1) A Polgármester - a nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő, az 

örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez 
kötött tevékenység kivételével - településképi bejelentési eljárást folytat le az építésügyi 
és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott építési engedélyhez 
nem kötött építési tevékenységek közül a település közigazgatási területére 
vonatkozóan 

  
a) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása 

valamint bővítése, amelynek beépített alapterülete az építési tevékenység után 
meghaladja a 12 m2-t, 

b) közterületi kerítés építése, 
c) 12 m2 alapterületet meghaladó kerti építmény építése, 
d) előtető létesítése, 
e) az utcai épület külső megjelenését befolyásoló építési tevékenység, 
f) helyi védelem alatt álló építményre vonatkozóan a védendő értéket érintő építési 

tevékenység esetén. 
 
(2) A Polgármester települési bejelentési eljárást folytat le a Község közigazgatási 

területére vonatkozóan 
 

a) közterületen reklám és reklámhordozó, információs célú berendezésnek 
minősülő építmény építése, átalakítása, bővítése, megváltoztatása 

b) magánterületen közterületről észlelhető módon, vagy épület közterületről látható 
homlokzatán reklám és reklámhordozó, információs célú berendezés vagy 
tájékoztató eszköz elhelyezése 
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      esetén. 
 
(3) A Polgármester döntését a Főépítész szakmai álláspontjára alapozza. 
 
(4) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a Polgármesternek címzett, papír 

alapon postai úton vagy a korjegyzoseg@somberek.hu e-mail címre benyújtott, 5. 
függelék szerinti kérelemre indul.  

 
(5) A postai úton benyújtott kérelemhez 1 példány településképi követelményeknek való 

megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet és leírást és az ugyanezt pdf 
formátumban tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.  

 
(6) Az elektronikusan benyújtott kérelemhez a településképi követelményeknek való 

megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet és leírást kell mellékelni pdf formátumban. 
 
(7) A településképi bejelentési eljárásért a kérelmezőnek 3000.-Ft igazgatási szolgáltatási 

díjat kell fizetnie. A díjat Somberek Község Önkormányzata bankszámlájára kell 
befizetni a „Településképi bejelentési eljárás” közlemény megadásával. A díj 
befizetését igazoló bizonylatot az eljárás kérelméhez mellékelni kell. 

 
32.§  
A Polgármester a kérelem beérkezését követően haladéktalanul bekéri a Főépítész 
szakmai állásfoglalását és a bejelentést követő 15 napon belül hatósági határozatban 
 

a) a tervezett építési tevékenységet, reklám és reklámhordozó, információs célú 
berendezés, tájékoztatási eszköz elhelyezést - feltétel meghatározásával vagy 
anélkül - tudomásul veszi, ha a bejelentés 

aa) megfelel a 31.§ (5) és (6) bekezdésben meghatározott 
követelményeknek, és 
ab) a tervezett építési tevékenység illeszkedik a településképbe és megfelel 
a településképi követelményeknek,  
ac) a tervezett reklám és reklámhordozó, információs célú berendezés, 
tájékoztatási eszköz elhelyezése illeszkedik a településképbe, megfelel a 
településképi követelményeknek, valamint a reklám-elhelyezési rendeletben 
foglalt elhelyezési követelményeknek, 

b) megtiltja a tervezett építési tevékenységet, információs célú berendezés, 
tájékoztatási eszköz elhelyezését, és - a megtiltás indokainak ismertetése 
mellett - figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli 
elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha a bejelentés 

ba) nem felel meg a 31.§ (5) és (6) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek, vagy 
bb) a tervezett építési tevékenység nem illeszkedik a településképbe, vagy 
nem felel meg a településképi követelménynek, 
bc) reklám és reklámhordozó, információs célú berendezés, tájékoztatási 
eszköz elhelyezése esetén nem illeszkedik a településképbe, nem felel meg 
a településképi követelménynek vagy nem felel meg a reklám-elhelyezési 
rendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek. 

 
33.§ 
A Polgármester ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését és a bejelentett 
tevékenység folytatását, és ha bejelentési eljárás lefolytatásának elmulasztását észleli, a 
tevékenység folytatását a bejelentési eljárás során megtiltotta vagy azt tudomásul vette, de 
attól eltérő végrehajtást tapasztal, 
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a) a 34.§ szerint jár el, vagy 
b) reklám és reklámhordozó, információs célú berendezés, tájékoztatási eszköz 

elhelyezése esetén 15 napon belül értesíti a megyei kormányhivatalt. 
 
 

VIII. FEJEZET 
TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG 

 
15. Rendelkezés a településképi kötelezésről 

 
34.§ 
(1) A Polgármester településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági 

döntéssel – az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, 
átalakítására vagy elbontására kötelezheti a következő esetekben: 

 
a) e rendeletben megfogalmazott településképi követelmények be nem tartása  
b) a településképi véleményezési, illetve bejelentési eljárás során meghozott 

döntésben foglaltak megszegése, 
c) a településképi bejelentés elmulasztása 
d) a szakmai konzultáción megfogalmazott, a településkép védelmével kapcsolatos 

elvárások be nem tartása 
 
(2) A településképi kötelezési eljárás hivatalból vagy kérelemre indul, azt a Polgármester a 

mindenkor hatályos közigazgatási eljárási törvény szabályai szerint folytatja le. 
 
(3) A településképi kötelezésről a Polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz 

településképi kötelezettségről szóló határozat formájában. 
 

16. Rendelkezés a településkép-védelmi bírságról 
 
35.§ 
(1) Az az ingatlantulajdonos (továbbiakban: tulajdonos), aki e rendeletben foglalt 

előírásokat nem tartja be, településkép-védelmi bírsággal sújtható. 
 
(2) A településkép védelméről szóló törvényben előírtakon túl a településkép-védelmi 

bírság kiszabására a Képviselő-testület jogosult. 
 

(3) A településkép-védelmi bírság kiszabása esetén a polgármester a közigazgatási 
szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási 
eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes 
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvény alapján, majd a hatályba 
lépését követően a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény alapján 
dönt a bírság összegéről. 

 
(4) A bírságot a bírság összegét megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 

napon belül az önkormányzatnak a Magyar Államkincstárnál vezetett - és a 
határozatban is megjelölt - előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási 
megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton befizetni. 
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IX. FEJEZET 
ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

 
17. Hatálybalépés 

 
36.§ 
Ez a rendelet az elfogadást követő 15. napon lép hatályba. Előírásait a hatálybalépést 
követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 
 
 18. Hatályon kívül helyező rendelkezések  

 
37.§ 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  
 
(1) a helyi építési szabályzatról szóló 8/2012.(V.12.) önkormányzati rendelet  
 
2.§ (1) bekezdése, 7.§-a, 8.§ (1) „a faluképbe illően,” szövegrésze, 8.§ (2) „, hagyományos 
építőanyagok felhasználásával” szövegrésze, 11.§ (3) bekezdése, 11.§ (4) e) ea) „a 4.§ (2) 
bekezdés szerinti építési helyen belül az építési vonal az oldalhatártól legfeljebb 1 m-re” 
szövegrésze, 11.§ (4) h) „az utcai építési vonal ha)településkép-védelmi területen az 
utcasoron kialakult állapothoz igazodjon hb)településkép-védelmi területen kívüli területen a 
Szabadság utca keleti oldalának kivételével a szomszédos épületekétől legfeljebb 2 m-rel 
térhet el, de az utcai telekhatártól legfeljebb 5 m-re lehet hc)a Szabadság utca keleti 
oldalán 5 m” szövegrésze, 11.§ (5) h) „az utcai építési vonal a kialakult utcaképhez 
igazodjon” szövegrésze, 11.§ (6) h) „az utcai építési vonal a kialakult utcaképhez 
igazodjon” szövegrésze, 11.§ (7) h) „az utcai építési vonal a kialakult utcaképhez 
igazodjon” szövegrésze, 11.§ (8) h) „ezen belül az utcai építési vonal az utcai telekhatártól 
számított 5-8 m-re legyen” szövegrésze, 11.§ (9) h) „ezen belül az utcai építési vonal az 
utcai telekhatártól számított 5-8 m-re legyen” szövegrésze, 12.§ (3) j) pontja, 12.§ (4) a) és 
b) pontja, 13.§ (3) j) pontja, 13.§ (5) a) és b) pontja, 14.§ (3) a) ae) „az utcai építési vonal a 
szomszédos épületekétől legfeljebb 1,5 m-rel térhet el, de az utcai telekhatártól legfeljebb 5 
m-re lehet” szövegrésze, 14.§ (3) a) ai)-al) alpontja, 14.§ (3) b) bi) alpontja, 14.§ (3) c) ci) 
alpontja, 14.§ (3) d) dh) „a terület még fel nem használt részein az előfásítást, az utak, 
parcellák előzetes kialakítását kertépítészeti tervek alapján el kell végezni” szövegrésze, 
14.§ (3) d) di) alpontja, 14.§ (3) e) ei) és ej) alpontja, 14.§ (3) f) fj)- fl) alpontja, 14.§ (3) g) 
gi)- gk) alpontja, 14.§ (3) h) hk), hm) és hn) alpontja, 15.§ (1) b) bb) és bc) alpontja, 17.§ (2) 
d) pontja, 17.§ (2) f) fb) alpontja, 19.§ (3) f) pontja,  19.§ (3) g) ga) „földszintes” 
szövegrésze, 19.§ (3) g) gb) és gc) alpontja, 19.§ (3) h) hb) és hc) alpontja, 20.§ (3) f) 
pontja, 20.§ (3) g) ga) alpontja, 20.§ (3) h) hb) alpontja, 21.§ (3) d) pontja, 21.§ (4) e), f) és 
h) pontja, 23.§ (3) c) pontja, 23.§ (7) f) pontja, 24.§ (3) és (4) bekezdése, 1. függeléke, 
 
(2)A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 14/2017.(XII.11.) önkormányzati 
rendelet. 
 
Somberek, 2018. …………………… 
 
 ……………………………..     ………….………………….. 
           polgármester                   jegyző 
      
Záradék:  A rendelet Somberek községben 2018. ……………….. napján kihirdetésre került. 
 
Somberek, 2018. ………………………. 
 
                    ……………………………. 
                                 jegyző 
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1. melléklet a …./2018. (…………….) önkormányzati rendelethez 
 

A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségének jegyzéke 
 

1/A. Építészeti örökség – területi védelem (HT) 
 
1. Védett területek 
 
1. A volt szerb temető területe  352 hrsz. 
2. A volt zsidó temető területe  058/2 hrsz. 
3. Kálvária     124 hrsz. 
 
2. Védett utcaszakaszok 
 
1. Kossuth Lajos u. 80-88.  hrsz.: 648-652   
2. Kossuth Lajos u. 107-101. hrsz.: 9-12   
3. Dózsa György u. 42-36.  hrsz.: 227-230   
4. Petőfi Sándor u. 36-42.  hrsz.: 297-300   
 
 
1/B. Építészeti örökség – egyedi védelem (H)  
 
H1 (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség 
 
1. Kossuth Lajos u. 68.  hrsz.: 658 lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés  
2. Kossuth Lajos u. 69.  hrsz.: 31 nyári konyha, gazdasági épület 
3. Kossuth Lajos u. 74.  hrsz.: 655 lakó- és gazdasági épület, kútház 
4. Kossuth Lajos u. 76.  hrsz.: 654 lakó- és gazdasági épület 
5. Kossuth Lajos u. 84.  hrsz.: 650 lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés 
6. Kossuth Lajos u. 107. hrsz.: 9 lakó- és gazdasági épületek, utcai kerítés 
7. Rákóczi u. 1.   hrsz.: 404 Hagyományok Háza 
                                                                      volt szerb iskola, melléképületek, kerítések 
8. Rákóczi u. 18.   hrsz.: 395 lakó- és gazdasági épület 
9. Rákóczi u. 46.   hrsz.: 381 lakó- és gazdasági épület    
10. Petőfi u. 31.   hrsz.: 198 lakóépület 
11. Petőfi Sándor u.  hrsz.: 0241/4 kőkereszt 
12. Dózsa Gy. u. 10., 10/1  hrsz.: 244  lakó- és gazdasági épület, volt intézőház 
13. Dózsa György u. 19.  hrsz.: 127 szoc. otthon főépülete (volt Sauska-kastély) 
14. Dózsa György u.   hrsz.: 214/2 kápolna    
15. Dózsa György u. 21.  hrsz.: 129 lakó- és gazdasági épület 
16. Dózsa György u. 36.  hrsz.: 229 lakóépület 
17. szőlők   hrsz.: 936  présház 
18. szőlők   hrsz.: 0281/3  présház 
19. szőlők   hrsz.: 0281/10   présház 
20. szőlők   hrsz.: 0281/12   présház 
21. szőlők   hrsz.: 0281/13   présház 
22. szőlők   hrsz.: 0281/18   présház 
23. szőlők   hrsz.: 0281/25   présház 
24. szőlők   hrsz.: 946  képoszlop 
25. szőlők   hrsz.: 0281/41  képoszlop 
26.        hrsz: 1253/9  képoszlop 
 
 
1/C. Helyi értékvédelmi kataszter  
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2. melléklet a …./2018. (…………….) önkormányzati rendelethez 
 

A településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke 
 
2/A. A településképi szempontból meghatározó területek felsorolása 
 
1. Védendő lakóterület 
2. Egyéb lakóterület 
3. Üzemi terület 
4. Temető 
5. Rekreációs terület 
6. Beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági terület 
7. Beépítésre nem szánt egyéb terület  
 
2/B. A településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolása  
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1. függelék a …./2018. (…………….) önkormányzati rendelethez 
 

Ültetésre javasolt és nem javasolt növényfajok jegyzéke 
 
 

1. Fásításra javasolt fafajok:  
 

 Korai juhar (Acer platanoides),  
 Éger (Alnus glutinosa),  
 Közönséges nyír (Betula pendula),  
 Kocsányos tölgy (Quercus robur),  
 Gyertyán (Carpinus betulus),  
 Magas kőris (Fraxinus excelsior),  
 Virágos kőris (Fraxinus ornus),  
 Kislevelű hárs (Tilia cordata),  
 Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos),  
 Fehér fűz (Salix alba),  
 Fehér nyár (Populus alba) termőhely adottságaitól függően alkalmazva.  
 Csörgőfa (Koelreuteria paniculata),  
 Gömbkőris (Fraxinus excelsior Nanaglobosa), 
 Hússzínű vadgesztenye (Aesculus x carnea 'Briotii) 
 Közönséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) 
 Gömbakác kertészeti fajta (Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera') 

 
2. Ültetésre javasolt cserjefajok:  
 

 Trombitafolyondár (Campsis radicans),  
 Mályvacserje (Hibiscus siriacus),  
 Cserjés pimpó (Potentilla fruticosa),  
 Japán gyöngyvessző (Spiraea japonica),  
 Kékszakáll (Caryopterisincana),  
 Télzöld jázmin (Jasminum nudiflorum), 

 
3. Nagyobb felületek növényesítésére, park kialakítására, felújítására nagyobb tömegben 
ajánlott fa- és cserjefajok:  
 

 Vérszilva (Prunus cerasifera 'Woodii'),  
 Közönséges platán (Platanus x acerifolia),  
 Télzöld jázmin (Jasminum nudiflorum),  
 Levendula (Lavandula angustifolia),  
 Levendula (Lavandula angustifolia ’Nana Alba’)  ,  
 Kecskerágó (Euonymus europaeus ’Emeralden Gold’),  
 Piros levelű borbolya (Berberis thunbergii ’Atropurpurea Nana’),  
 Nyári orgona (Budleae davidii ’Pink’),  
 Orbáncfű (Hypericum calycinum),  
 Gyöngyvirágcserje (Deutzia scabra ’Plena’),  
 Törpe fagyal Ligustrum ovalifolium’Nünü’,  
 Japán Díszcseresznye (Prunus serrulata ’Kanzan’),  
 Hamvas cipruska (Santolina chamaecyparissus),  
 Fürtös gyöngyike (Muscari armeniacum),  
 Örökzöld zabfű (Helictotrichon sempervirens),  
 Csíkos pántlikafű (Phalaris arundinacea ‘Picta’),  
 Tollborzfű (Pennisetum alopecuroides),  
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 Bordó levelü júdásfa (Cercis canadensis 'Red Force'),   
 Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum),  
 Piros virágú vadgesztenye (Aesculus x carnea),  
 Babérmeggy (Prunus laurocerasus 'Schipkaensis'),  
 Magnólia (Magnolia x soulangeana),  
 Pompás gyöngyvessző (Spiraea bumalda „Anthony Waterer’),  
 Mirtuszlonc (Lonicera nitida ’Elegant’),  
 Ezüsthárs (Tilia tomentosa ’Szeleste’),  
 Gömbkőris (Fraxinus ornus ’Mecsek’),  
 Törpe ezüstborbolya (Berberis candidula ’Jytte’),  
 Fehér som (Cornus alba ’Sibirica Variegata’),   
 Sárga vesszőjű som (Cornus stolonifera ’Flaviramea’),  
 Hóbogyó (Symphoricarpos × chenaultii).  

 
3. Kerti építmények befuttatására javasolt növényfajok: 
 

 Vadszőlő (Parthenocissus tricuspidata),  
 Borostyán (Hedera helix),  
 Lila akác (Wisteriasinensis),  
 Iszalag (Clematis jackmanii),  
 Lonc-fajok 

 
4. Ültetésre nem javasolt, intenzíven terjedő fa- és cserjefajok 

 
 Amerikai (vörös) kőris (Fraxinus pennsylvanica)  
 Aranyribiszke (Ribes aureum)  
 Bálványfa (Ailanthus altissima)  
 Ezüst juhar (Acer saccharinum)  
 Fehér akác (Robinia pseudoacacia)  
 Gyalogakác (Amorpha fruticosa)  
 Kései meggy (Padus serotina)  
 Közönséges orgona (Syringa vulgaris)  
 Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia)  
 Közönséges vadszőlő (Parthenocissus inserta)  
 Lepényfa (Gleditsia triacanthos)  
 Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis)  
 Parti szőlő (Vitis riparia)  
 Torzsás ecetfa (Rhus typhina)  
 Zöld juhar (Acer negundo)  
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2. függelék a …./2018. (…………….) önkormányzati rendelethez 
 

Fogalom-meghatározások 
 

1.Cégér: valamely mesterségre vagy tevékenységre utaló tárgyat, figurális elemet, 
címerszerű ábrát tartalmazó épülettartozék; 
 
2.Cégtábla: kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó létesítmény nevét és az ott 
folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla, illetve felirat 
 
3.Címtábla: az intézmény vagy vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla, 
névtábla. 
 
4.Egyéb műszaki berendezés: épületre szerelt műszaki eszköz; 
 
5.Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre 
szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és 
kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a 
terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, 
beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma). 
 
6.Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel 
részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott 
rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres 
munkavégzés, illetve tárolás céljából. 
 
7.Épületszélesség: 
 

a)Téglalap alaprajz esetén a rövidebb alaprajzi méret. 
b)Épületszárnyakkal tagolt (L, T stb.) alaprajz esetén az épületszárnyak szélességi 
mérete. 

 
8.Hirdetőoszlop: kör alaprajzú, vertikálisan tagolt, szélesség-magasság arányát tekintve 
közel 1:3 arányú, kombinált anyagú reklámhordozót tartó berendezés, melynek a 
reklámhordozó kihelyezésének módjától függően különböző típusai vannak; 
 
9.Információs vagy más célú berendezés: minden olyan, a településképi rendeletben 
meghatározott berendezés, amely részben reklámnak nem minősülő információs cél vagy 
egyéb cél megvalósításával közérdeket is szolgál; 
 
10.Kioszk: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény 3. § n) pontja szerinti sajtótermék kiskereskedelmi 
forgalmazására, vagy hideg, illetve meleg étel és ital árusítására, vagy virág, ajándék 
árusítására, illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló tevékenység folytatására 
szolgáló, nem mozgó, más üzletektől elkülönült, közterületen elhelyezett, önálló építmény, 
létesítmény; 
 
11.Közművelődési célú hirdetőoszlop: olyan hirdetőoszlop, amely létesítésének célját 
tekintve kizárólag közművelődési intézmények által akár tartósan, akár adott időszakban 
vagy adott alkalom erejéig önállóan, vagy több közművelődési intézmény által együttesen 
folytatott közösségi közművelődési tevékenység, illetve e közösségi közművelődési 
tevékenység keretében szervezett egyes kulturális programok, rendezvények 
népszerűsítésére irányuló reklámok közzétételére szolgál és kizárólag e célra használják; 
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12.Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően 
nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, 
folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások). 
 
13.Tetőtér-beépítés: tetőtérben helyiség (helyiségek), helyiségcsoport (helyiségcsoportok) 
vagy önálló rendeltetési egység építésével új építményszint (emeletszint) létrehozása. 
 
14.Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, 
közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a 
bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, 
valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, 
sajátos technológiájú építmények, amelyek létesítésekor - az építményekre, építési 
tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési 
követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű 
építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van 
szükség. 
 
15.Utasváró: a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevétele érdekében az 
utasok várakozására szolgáló fülke, illetve legalább részben épületszerkezettel körülzárt 
épületrész, vagy egyéb építmény, létesítmény; 
 
16.Utcabútor: az utasváró, a kioszk, a közművelődési célú hirdetőoszlop és az információs 
vagy más célú berendezés; 
 
17.Utcai épület: az építési telek előkerttel meghatározott utcafrontján álló, vagy oda 
tervezett, az adott területfelhasználási egységben az építési övezeti előírások szerinti fő 
funkciójú épület. 
 
18.Udvari épület: az utcai épület mögött, esetenként mellett álló, vagy oda tervezett, az 
adott területhasználat fő funkcióját kiegészítő, kiszolgáló funkciójú (gazdasági épület, 
garázs) épület. 
 
19.Tájékoztató eszköz: cégér, cégtábla, a címtábla, vendéglátó egységek kihelyezett 
étlapja. 
 
20.Illeszkedés elve: a település építészeti karakterét megőrző, a környező meglévő 
építmények paramétereit, karakterét, elhelyezkedését figyelembe vevő, a település 
egészének arányrendszerét szem előtt tartó, anyaghasználatában és színezésében 
környezetéhez alkalmazkodó tervezői metódus.  
Illeszkedőnek tekinthető az építmény, amennyiben az alábbi követelményeknek együttesen 
eleget tesz: 

a) környezetéhez igazodik, 
b) a település építészeti karakterét megőrzi, 
c) a meglévő formakultúrát megtartja, 
d) léptékhelye épülettömeget eredményez, 
e) a környezetét figyelembe vevő építési anyagot és színezést alkalmaz. 
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3. függelék a …./2018. (…………….) önkormányzati rendelethez 
 

A településképi követelményekről való szakmai tájékoztatás és szakmai konzultáció 
kérelme 

 
 

KÉRELEM 
településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kezdeményezéséhez 

 
 
 

Kérelmező 
(tulajdonos, tervező, 
beruházó) 

neve: 
értesítési címe/székhely címe: 
telefon/fax száma: 
e-mail címe: 

 
Tervező neve: 

kamarai jogosultsági száma: 
 

Érintett ingatlan 
adatai 

címe: 
helyrajzi száma: 
jellege (közterület/magánterület): 
a tulajdonos neve: 
értesítési címe: 
telefon/fax száma: 
e-mail címe: 

 
A településképi 
követelményekről 
való szakmai 
tájékoztatás és 
szakmai konzultáció 
kérelmezett témája 

megjelölése: 
rövid leírása: 
 
 
 
 
 

Előzmények  
Mellékletek A rendeletben meghatározott dokumentáció, 

 
 
 
 
 
 

Kérelmező aláírása 
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4. függelék a …./2018. (…………….) önkormányzati rendelethez 
 

A településképi véleményezési eljárás kérelme 
 
 

KÉRELEM 
településképi véleményezési eljárás kezdeményezéséhez 

 
Kérelmező 
(tulajdonos, tervező, 
beruházó) 

neve: 
értesítési címe/székhely címe: 
telefon/fax száma: 
e-mail címe: 

 
Felelős tervező neve: 

kamarai jogosultsági száma: 
értesítési címe/székhely címe: 
telefon/fax száma: 
e-mail címe: 

 
Társ tervező, 
munkatárs 

neve: 
értesítési címe: 

 
Érintett ingatlan címe: 

helyrajzi száma: 
 
A véleményezésre 
benyújtott 
tevékenység 

megjelölése: 
rövid leírása: 
 
 
 
 

ÉTDR azonosító  
Előzmények  
Mellékletek A rendeletben meghatározott dokumentáció 

 
 
 
 
 
 

Kérelmező aláírása 
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5. függelék a …./2018. (…………….) önkormányzati rendelethez 
 

A településképi bejelentési eljárás kérelme 
 

KÉRELEM 
településképi bejelentési eljárás kezdeményezéséhez 

 
Kérelmező 
(tulajdonos, tervező, 
beruházó) 

neve: 
értesítési címe/székhely címe: 
telefon/fax száma: 
e-mail címe: 

 
Tervező neve: 

kamarai jogosultsági száma: 
 

Érintett ingatlan 
adatai 

címe: 
helyrajzi száma: 
jellege (közterület/magánterület): 
a tulajdonos neve: 
értesítési címe: 
telefon/fax száma: 
e-mail címe: 

 
A bejelenteni kívánt 
tevékenység 

megjelölése: 
rövid leírása: 
 
 
 

A tevékenység 
tervezett időtartama 
(év, hó, nap-tól 
év, hó, nap-ig) 

 

Előzmények  
Mellékletek A rendeletben meghatározott dokumentáció 

a szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum 
 
Tulajdonjogi nyilatkozat: alulírott………….……...…………(anyja neve:….……….……….…..; 
lakcím:……….……………..………..........................…; sz.ig.szám: ………..…………..………)  
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti kérelemmel érintett ingatlanra 
tulajdonosként van építési jogosultságom. 
 
 

Tulajdonos aláírása 
 
 

Kérelmező aláírása 
 


