MAGYAR FŐÉPÍTÉSZEK – ORSZÁGOS FŐÉPÍTÉSZI KOLLÉGIUM – EGYESÜLET
székhely: 1094 Bp. Liliom u. 48.

levelezési cím: 1024 Bp. Margit krt. 5/a.

e-mail: foepiteszek@foepiteszek.hu
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Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság
Füleky Zsolt helyettes államtitkár
Kolossa József főosztályvezető
Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyvek készítése (TAK)
Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr, tisztelt Főosztályvezető Úr!
A készülő TAK‐okkal kapcsolatban főépítész tagjainktól, illetve önkormányzati vezetőktől kapott
észrevételek alapján az alábbiakat jelezzük:
Sok önkormányzat ez év végére a TAK elkészítését, vagy jóváhagyását nem tudja megoldani, többek
között az alábbi okok miatt:
‐ a szükséges földhivatali alaptérkép a végrehajtási rendelet szerint csak jövő év elejétől lesz ingyenesen
megkapható, ezért sok településnek nincs térképe;
‐ az adategyeztetési kérelemre több településen a mai napig nem érkezett válasz a kijelölt szervektől;
‐ az év vége miatt mind az építész kamarák, mind az állami főépítészek, mind az önkormányzatok
elfoglaltsága nagymértékben nő, a jóváhagyásokat nem lehet a megfelelő ütemben biztosítani;
‐ a TAK‐ot készítő építészek leterheltsége elsősorban az uniós pályázatok állami felpörgetése miatt oly
mértékű, hogy a kézikönyvek befejezéséhez további időre van szükség;
‐ a sietve elkészített TAK‐ok egy része nem éri el a kívánt szintet, a kamarák nem tartják elfogadásra
alkalmasnak, a javításra több idő szükséges (még rosszabb, ha határidőre hivatkozva mégis elfogadják);
‐ eltérő módon továbbították a H. Államtitkárság levelét a helyi államkincstár hivatalai a településeknek
(Éhát 714/2./2017), amit állásfoglalásként értelmezve, a TAK önkormányzati jóváhagyását jelezték
feltételként a támogatás pénzügyi elszámolásához, így sok önkormányzat elveszítheti a támogatást.
Kérem ezért tagságunk nevében, hogy a TAK elkészítésére, önkormányzati jóváhagyására további időt
biztosítsanak, és a határidőt jövő év május 31‐ig elhalasztani szíveskedjenek. Ennél is fontosabb lenne az
ez év végi határidő értelmezése, és a teljesítést a TAK elkészítéséhez kötni, nem pedig a kamarai és
önkormányzati elfogadáshoz. Kérem erről értesíteni az önkormányzatokat és az államkincstár helyi
részlegeit.
Kérem a fentiek figyelembe vételét, hiszen a cél közös: a Településképi Arculati Kézikönyvek megfelelő
minőségben és minden településen való elkészíttetése. Ráadásul úgy, hogy az önkormányzatok ne
kerüljenek ebben az ügyben ellehetetlenített helyzetbe, és ne veszítsék el a támogatást.
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