
28/2003. (XII. 23.) Tárnok Nagyközség Önkormányzati  rendelet 

az építészeti emlékek helyi védelméről 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. 

§ (3) bekezdése, valamint az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 

66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet 1. § -a alapján az építészeti értékek helyi védelmére a 

következő rendeletet alkotja: 

Általános rendelkezések 

1. § (1) E rendelet célja Tárnok Nagyközség településképe és történelme szempontjából 

meghatározó - a hatályos műemlékvédelmi jogszabályok által nem védett - épített értékek 

védelme, a település építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való 

megtartása, a védett értékek fenntartása és helyreállítása. 

(2) Tárnok Nagyközség épített értékei - tulajdonformára való tekintet nélkül - a nemzeti 

közös kulturális kincs részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és 

megfelelő bemutatásuk közérdek. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése érdekében az 

Önkormányzat a település épített értékeit helyi védettség alá helyezi. 

(4) A helyi értékvédelem feladata különösen: 

a) a különleges oltalmat igénylő, építészeti, építészettörténeti, településtörténeti 

szempontból védelemre érdemes épületek, épületegyüttesek, épített környezetek 

(továbbiakban együtt: védett érték) körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, 

dokumentálása és a közvéleménnyel történő megismertetése; 

b) a védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, illetve a bekövetkezett károsodás 

csökkentése vagy megszüntetése. 

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Tárnok Nagyközség közigazgatási területén minden 

olyan épített értékre, melyet az önkormányzat Képviselő-testülete építészeti, 

településszerkezeti, művészeti, történelmi, néprajzi, esztétikai értéke miatt védendőnek 

minősít és külön jogszabály alapján nem áll védelem alatt. A védendő érték lehet: épület, 

építmény, épületrész, homlokzat, kilátás, szobor, emlékmű. 

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a műemléki védettség alatt álló értékekre. 

3. § E rendelet alkalmazásában: 

a) Védett épületek, építmények: azok az épületek, épületrészek, műtárgyak, berendezési 

tárgyak, közterületi létesítmények, amelyek építészeti, művészeti, történelmi, néprajzi, 

esztétikai, tudományos vagy társadalmi szempontból a hagyományos településkép megőrzése 

szempontjából jelentős alkotások, ideértve a hozzájuk tartozó belső és külső díszítő elemeket. 

b) Védett építmény közvetlen környezete: a védett épülethez, építményhez tartozó 

ingatlanra (park, udvar, kerítés, támfal, melléképítmény) terjed ki. 

c) Védett épület, építmény tágabb környezete: a védett épülettel szomszédos ingatlanokra, 

közterületekre, a zavartalan érvényesülést biztosító építészeti és tájképi környezetre terjed ki. 

d) Védett érték károsodása: minden olyan beavatkozás, ami a védett érték teljes vagy 

részleges megsemmisülését, építészeti karakterének részleges, vagy előnytelen 

megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi. 



A helyi védelem fajtái 

4. § (1) A helyi védelem a település és környezetének egészére vagy összefüggő részeire, 

valamint egyes építményeire, ezek részleteire terjedhet ki, tehát területi és egyedi lehet. 

(2) A helyi értékvédelmi területekre vonatkozó szabályokat Tárnok Nagyközség 

Önkormányzatának A helyi építési szabályzatról, és szabályozási tervről szóló rendelete 

rögzíti. 

(3) Helyi egyedi védett tárgy lehet többek között épület, épületrész (anyaghasználat, 

szerkezet, színezés, stb) építmény, műalkotás. 

A helyi védelem irányítása 

5. § (1) A helyi védelem irányítása az önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe 

tartozik. 

(2) A helyi védelem szakigazgatási, hatósági és szakhatósági feladatait szakirányú 

végzettséggel rendelkező önkormányzati hivatali dolgozó útján a jegyző látja el. 

(3) A helyi védelmi javaslatokhoz és fenntartási munkákhoz a helyi társadalmi szervezetek 

segítségét is igénybe kell venni. 

A helyi védettség keletkezése és megszűnése 

6. § (1) A helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről a Képviselő-

testület rendelettel dönt. 

(2) A helyi védettség alá tartozó értékek listája e rendelet mellékletét képezi. 

7. § (1) A védetté nyilvánítást, illetve a védelem megszüntetését megelőzően szakértői 

vizsgálatot (értékvizsgálatot) kell készíteni az Önkormányzat megbízására és költségére. 

Ehhez ki kell kérni a Tárnoki Faluvédő és Szépítő Egyesület, valamint a védett érték 

tulajdonosának véleményét. 

(2) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes és 

jogi személy írásban kezdeményezheti a jegyzőnél, mint első fokú építésügyi hatóságnál. A 

javaslat alapján a védendő érték tulajdonosa véleményének figyelembe vételével a 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tesz előterjesztést a Képviselő-testülethez. 

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

– az épület vagy építmény megnevezését, szükség esetén körülhatárolását 

– a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész) 

– az épület vagy építmény rövid ismertetését, leírását 

– a kezdeményezés indokolását 

(4) A kezdeményezések testületi döntésre történő előkészítéséről a jegyző gondoskodik. 

8. § (1) A helyi védettség alá helyezés, illetve annak megszüntetése iránti eljárás 

megindításáról az érdekelteket értesíteni kell. Az értesítésről a jegyző gondoskodik. 

(2) Érdekeltnek kell tekinteni a következő személyeket, illetve szerveket: 

– a javaslattal érintett ingatlan tulajdonosa, illetve képviselője, a tulajdonosi jogok 

gyakorlója és az ingatlan használója 

- a jegyző 

- az illetékes főépítész 

- a kezdeményező 

(3) A használók értesítése a tulajdonos útján történik. 

(4) Az értesítést az önkormányzat hirdetőtábláján 30 napra közszemlére kell tenni. 



(5) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését kezdeményező 

előterjesztéseket úgy kell előterjeszteni, hogy azokról a Képviselő-testület évente legalább két 

alkalommal dönteni tudjon. Az érdekeltek észrevételeiről a Településfejlesztési Bizottság a 

Képviselő-testületet az előterjesztésben tájékoztatja. 

9. § (1) A helyi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről az érdekelteket 

értesíteni kell, illetve az erről szóló rendeletet a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az 

értesítésről a jegyző gondoskodik. 

(2) Érdekeltnek kell tekinteni a 8. § (2) bekezdésében felsoroltakon túlmenően az 

alábbiakat: 

– Érdi Körzeti Földhivatal 

– Országos Műemlékvédelmi Hivatal 

– helyi területi védelem esetén az érintett utak, közművek üzemeltetőjét, kezelőjét 

– Tárnoki Faluvédő és Szépítő Egyesület 

(3) A helyi védettség, illetve annak megszüntetése az azt elrendelő önkormányzati rendelet 

hatálybalépésének napjától érvényes. 

10. § (1) A helyi védettség alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. 

(2) A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet. 

(3) A nyilvántartás naprakész vezetéséről a jegyző gondoskodik. A nyilvántartásnak 

tartalmaznia kell: 

– a védett érték megnevezését, leírását, pontos helyét (helyrajzi szám), tulajdonosát, 

használóját, fényképét 

– védettségi kategóriáját 

– a védelmet megállapító rendelet számát 

– a védelem rövid, szakszerű indokolását 

– a védett érték rendeltetésének és használatának módját 

– a fenntartás legfontosabb szabályait 

– az ellenőrzés tapasztalatait 

– a javaslattevő nevét 

11. § (1) A helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlan- 

nyilvántartásba be kell jegyeztetni. 

(2) A helyi védettség fennállásának tényét a hivatalos helyszínrajzon fel kell tüntetni. 

(3) Az ingatlan-nyilvántartási, illetve a helyszínrajzi bejegyzésről a jegyző gondoskodik. A 

bejegyzés esetleges elmaradása a védettség tényét nem érinti. 

12. § (1) Amennyiben helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a 

Képviselő-testület a helyi védettséget megszünteti, a műemléki védettségről szóló döntés 

hatálybalépése után. 

(2) Ez esetben az érdekeltek véleményét nem kell kikérni. 

(3) A helyi védettség megszüntetésének előkészítéséről - a műemléki hatóság értesítése 

alapján - a jegyző gondoskodik. 

A helyi védelem alatt álló értékek jelölése 

13. § (1) A védelemben részesített építményt meg kell jelölni. 

(2) Az épületre kerülő táblán fel kell tüntetni a védett érték megnevezését, a védettség 

tényét és a védelem alá helyezés idejét. 

(3) A jelzés elhelyezéséről és karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. 



Eljárási szabályok 

14. § (1) A helyi védelem alatt álló értékek használata és fenntartása során biztosítani kell 

azok megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti. 

(2) Védett épületet és részeit rendeltetésének megfelelően kell használni, az épület 

használati módjának megváltoztatásához az építtetőnek hatástanulmányt kell készíteni. 

(3) A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében - a hatályos építésügyi jogszabályok 

keretei között - az illetékes első fokú építésügyi hatóság kötelezheti a védelem alatt álló 

épületek, illetve építmények tulajdonosát(ait), használóját(ait): 

– a jókarbantartásra, fenntartásra való kötelezettség teljesítésére, 

– az azokat eléktelenítő, idegen részek eltávolítására 

– a védett értékek jellegének kifejezésére irányuló munkálatok elvégzésére. 

(4) A (3) bekezdésben jelzett munkálatok elvégzése a tulajdonos feladata. Ehhez - a 

tulajdonos kérésére az önkormányzat pályázati formában támogatást adhat. A támogatási 

rendszert a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza. 

15. § (1) A védett épületek, illetve építmények tágabb környezetében az adott környezetbe 

illeszkedő megoldások alkalmazása érdekében az illetékes építésügyi hatóság 

– megtagadhatja bontási engedély kiadását 

– előírásokat, kikötéseket tehet 

(2) A helyi védelem alatt álló épület, illetve építmény bontására engedély csak a védelem 

feloldása után adható ki. A védelem feloldásának feltételeként egyes épületrészek vagy 

tartozékok megőrzése, illetve az új épületbe való beépítésének kötelezettsége előírható. 

16. § (1) Az illetékes építésügyi hatóság a védett értékkel kapcsolatos intézkedéseinek 

végrehajtását - az építési hatósági ellenőrzés szabályai szerint - ellenőrizheti. 

(2) A kötelezett (megbízottja) az ellenőrzést tűrni köteles. 

(3) Az ellenőrzés tapasztalatait és a megtett intézkedéseket a 10. § (3) bekezdés szerinti 

nyilvántartásban jelölni kell. 

A helyileg védett épületen, építményen végezhető építési, átalakítási munkák 

17. § (1) A helyi védelem alatt lévő építményeket eredeti formájukban meg kell őrizni. 

Épületek esetében azok beépítési módját, tömegét, tetőformáját, homlokzati kialakítását meg 

kell őrizni. Bontás vagy szerkezeti elem cseréje előtt az eredeti állapotot dokumentálni kell, és 

azt vissza kell állítani. A helyi védettségű épületeken bármilyen külső változtatást érintő 

építési tevékenység, bővítés, átépítés (homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró-csere, tető 

felújítás, tetőtér beépítés) csak részletes értékvizsgálaton alapuló engedélyezési terv alapján 

lehetséges. 

(2) A helyi védelem alatt lévő építmények környezetében, a védett épület jellegétől és 

tömegétől jelentősen eltérő, illetve a hagyományos beépítéstől eltérő építmény nem 

engedélyezhető, a kialakult telekviszonyok meg nem változtathatók. Az új építmény 

magassága nem lehet nagyobb, mint a védett építményé. 

(3) A védett építmény használati módjának megváltoztatásához a Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság véleményezése alapján az elsőfokú építésügyi hatóság engedélye 

szükséges. 

(4) Az elsőfokú építésügyi hatóság engedélye szükséges a védett épületen történő külső és 

belső felújítási, korszerűsítési, átalakítási, bővítési, bontási, víz- és kertépítési, képző-és 

iparművészeti, restaurálási, továbbá a védett épület jellegét és megjelenését bármely módon 

érintő egyéb munkák elvégzéséhez. 



(5) Az építési munkák engedélyezésére irányuló kérelemhez az egyes építményekkel, 

építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendeletben foglaltakon kívül csatolni kell 

– bontás és átalakítás esetén a fotódokumentációt és a felmérési rajzokat, 

– homlokzati átalakítás esetén a meglévő és a tervezett színmintát 

– a 14. § (2) bekezdésében előírt hatástanulmányt. 

Vegyes és záró rendelkezések 

18. § (1)-(3)
1
 Hatályon kívül 

(4) Ez a rendelet Tárnok Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 

szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. 

(5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

(6) A rendelet mellékletében szereplő védett értékek listáját évente felül kell vizsgálni. 

Dr. Gergely István  Bayer Margit 

polgármester  jegyző  

A rendelet kihirdetése 2003. december 23-án megtörtént. 

Szegedi Zsuzsanna 

testületi ea., titkárnő 

 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2006. június 8-án. 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 

 

 

 

 Dr. Gergely István    Bayer Margit 

    polgármester         jegyző 
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 Hatályon kívül helyezte: 10/2012.((III.23.) számú rendelet   Hatályát veszti: 2012.04.16-tól 
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1. számú melléklet az építészeti emlékek helyi védelméről szóló 28/2003. 

(XII. 23.) rendelethez 

 

 
 

 

 

 

 

 

VÉDETT ÉPÜLETEK 

TÁRNOK 

         2003. 
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 Megállapította: 17/2006. (VII. 11.)  rendelet 1. §-a Hatályos: 2006. július 11-től 



 

 

 

 

1. 

(143 hrsz. ) 

       Fő u. 9. sz. alatti épület  

utcai kőhomlokzata 

 

       Az utcai homlokzat sóskúti kőből készült,  

melyen különleges, fából faragott díszítés látható. A homlokzaton álló tábla 

szerint Poszmik József és Gedi Róza építette 1928-ban. 

 

 

  

 

       

 

       

       

 

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

2. 

(350 hrsz.) 

Fő utca 16. sz. alatti épület 

 

Helyi védelem alatt áll az egész ház, valamint a kerítés is. 

Az 1935-ben épült kőház a falu egyik legmódosabb családjáé volt (Viczing 

Ferenc), amely a felhasznált anyagokban, a ház nagyságában és díszítésében 

is megnyilvánul. Nyitott gangján kör keresztmetszetű oszlopok sorakoznak, 

csipkésen faragott ereszdeszkával, az utca felé kosáríves bejárattal, melynek 

ívét kőkeret hangsúlyozza ki. Nyílászárói eredetiek. Különösen szép a 

kovácsoltvas kerítés és a kerítésoszlopok faragott záróköve. 
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3. 

(389 hrsz.) 

Fő utca 38. sz. alatti épület 

 

Az épület egésze helyi védelem alatt áll. 

Jól karbantartott ház, utcai homlokzata sóskúti kőből készült, 

nyitott gangján négyzet keresztmetszetű oszlopsor húzódik. Az 

ereszdeszka csipkésen faragott, a nyílászárók eredetiek 

4. 

(87 hrsz.) 

Fő utca 59. sz. alatti épület 

 

A Plébánia egész épülete helyi védelem alatt áll.  Az épület a 

templommal csaknem egyidős „I” alakú udvarral és mellvédes ganggal 

rendelkezik. 



 

       

 

 

 

 

       

    

 

 

         

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

5. 

(437 hrsz.) 

Fő utca 74. sz. alatti épület  

 

A ház egésze védelem alatt áll. Kőház, eredeti nyílászárókkal, 

nyitott, oszlopos ganggal. Ereszdeszkájának faragott motívuma 

egyedi, Tárnokon csak itt fordul elő. 

6. 

(492/1 hrsz.) 

Kossuth utca 2. sz. alatti épület utcai homlokzata és kiskapuja  
 

Ennek a kőháznak Kiss Vince volt az egykori gazdája. Utcai 

homlokzatának egyhangúságát falba épített pillérek, ún. pilaszterek 

oldják fel. Egyedi a csipkésen faragott kiskapu a kosáríves 

bejáratban. 
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² Hatályon kívül helyezte: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 17/2006. (VII.11.)  rendelete 

7. 

(485 hrsz.)  

Kossuth utca 13. sz. alatti épület 

A ház egésze védelem alatt áll.  

Különösen szép a csipkésen faragott kiskapu és a  

kör keresztmetszetű oszlopokkal szegélyezett 

mellvédes gang. 
 

8.² 



 

 

 

 

 

 

         

              

             

  

  

 

 

 

 

 

 

             

    

 

   

   

  

 

 

  

 

 

9. 

(477 hrsz.) 

Kossuth u. 29. sz. alatti épület kerítése és 

pincéje 

 

Az 1895-ben épült ház udvarán, mely 

hajdanában a Pátrovics és Zámecsnik család 

tulajdona volt, jellegzetesen tárnoki, udvari 

pince található.  A kerítés különleges 

díszítőelemei miatt érdemes  a védelemre. 

(a kerítés mintázata rózsabimbó és szív 

találkozását adja. 

 

 
 

10. 

(507 hrsz.)  

Kossuth u. 32. sz. alatti épület  

 

Az utca egyik legrégebbi épülete, mely teljességgel megőrizte eredeti 

jellegét, így megérdemli a védelem alá helyezést. A homlokzatán lévő 

felírás: P.J. 1876 



 

 

 

 

 

 

     

     

 

     

      

     

          

 

 

 

  

 

 

 

     

  . 

 

  

    

 

 

 

11. 

(519 hrsz.)  

Kossuth utca 44. sz. alatti épület homlokzata  
 

A ház egésze védelem alatt áll. Egykori gazdája 

Pátrovics Vince volt. Tornácának dísze a testes, 

hófehérre meszelt, kör keresztmetszetű oszlopsor. 

Az oszlopokat erre a célra készült, jellegzetes 

formájú téglából rakták. 

12. 

(579/1 hrsz) 

Marton utca 13. sz. alatti épület belső udvara és pincéje 

 

Valamikor négy család lakott az udvarban, egymáshoz 

ragasztott, hasonló stílusú házakban. Egyedülálló az első 

udvarhoz tartozó udvari pince, mely sóskúti kőből épült, 

földdel fedett, ajtaja pedig kosáríves. Az udvart szépíti a 

harmadik épület mellvédes, oszlopos gangja, és csipkés 

ereszdeszkái. 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

(509/1 hrsz.) 

Halász u. 3. sz. alatti épület homlokzata 

 

A ház homlokzata áll védelem alatt. A ház 1876-ban 

épült, egykori tulajdonosa Pillár András volt. 

Homlokzatán kőtábla látható a magyar címerrel, 

szőlőfürttel és búzakévével. 

14. 

(533 hrsz.) 

Halász utca 25. sz. alatti épület 

 

Az egész épület védelem alatt áll. Gyönyörű a homlokzata, 

megtalálható rajta a tárnoki hagyományoknak megfelelő két kis 

szellőzőnyílás, ezt az alattuk lévő két apró gyöngy díszíti. 

Faoszlopos nyitott gangja van, az oszlopok végén lófejet 

mintázó faragott díszítés, csipkés ereszdeszka. A ház csúcsfalán 

álló fekete márványtáblán jól olvasható az egykori tulajdonosok 

neve és az építés éve: Mülhauser József és neje, Pintér Róza 

1913. 

13. 

(509/1 hrsz.) 

Halász utca 3. sz. alatti épület homlokzata 

 

A ház homlokzata áll védelem alatt. A ház 1876-ban 

épült, egykori tulajdonosa Pillár András volt. 

Homlokzatán kőtábla látható a magyar címerrel, 

szőlőfürttel és búzakévével. 


