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S. Vasi Ildikó főépítész ismertette a Települési Arculati Kézikönyv és a településképi 

rendelet készítésének jogszabályi hátterét, célját és készítésének menetét. Az 

ismertetés alapját képező diasor jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Elhangzott kérdések, hozzászólások és a Főépítész válaszai: 

- Jelent-e kötelezettséget az Arculati Kézikönyv bárkire is? 
A kézikönyv ajánlásokat fog tartalmazni nem kötelezéseket. Szemlélet formálás a 

célja, a helyi közösség elvárásait kívánja megfogalmazni. A településképi rendelet 

azonban már számon kérhető meghatározásokat, kötelezően betartandó 

rendelkezéseket tartalmaz majd. 

- Miként különböztethetők meg a sajátos arculata egyes településrésznek? 
A településrészek kialakulásának időbeliségére tekintettel, vagy kialakult 

jellemzőivel, egyéb természetes adottságaival összefüggésben lehet lehatárolni a 

településrészeket. 

- A településrészek megkülönböztetésére, elnevezésére célszerű a helyi 
megszokott hagyományos elnevezéseket használni, esetleg a bányász kolóniák 
neve szerint. 

Valóban olyan elnevezéseket jó adni, melyeket a helyiek egyből értenek, be 

tudnak azonosítani. 

- Hogyan lehet rávenni azokat a környezetük szebbé átalakítására, akiknek erre 
most sincsen igényük? 

Ez hosszú folyamat, példaadással, szemlélet formálással. Mindenképpen 

elsődlegesen a közterületek alakításával, mely idővel rávezet a saját közvetlen 

környezet igényesebb alakítására is. Kérjük, hogy azoknak, akik nem tudtak jelen lenni 

híreszteljék a készülő arculati kézikönyv készítésének szándékát, s azt a lehetőséget, 

hogy bárki most beleszólhat, miként is szeretné környezetét a közel és a hosszabb 

távon látni, alakítani, formálni. 

Kérjük, hogy akinek van javaslata, fotódokumentuma, vagy bármilyen észrevétele 

jelezze azt a Polgármesteri Hivatalban, adja le vagy küldje el a főépítészhez a 

következő e-mail címre: ildiko.vasi@gmail.com. 

 
A következő fórum augusztusban várható, mikor a kézikönyv tervezete 
kerül bemutatásra a lakosságnak, ahol majd meg lehet vitatni annak 
tartalmát, illetve elmondani a vele kapcsolatos véleményeket.  


