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VÉLEMÉNYEZÉSI

1. Bevezetés, köszöntő
Kedves Olvasó!

A 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről változást hozott mindennapi
életünkben, hiszen egy rendezettebb jogszabályi környezetet teremt az épített- és táji
környezet számára a településeken. Ez azt is jelenti, hogy a településkép védelméről
minden településen, immár külön, helyi rendelet kell alkotni, ami a helyi építési
szabályzat mellett fontos szabályozó elem lesz főként az építkezések, átalakítások,
felújítások során. A helyi településképi rendelet megalkotásához, jelen Településkép
Arculati Kézikönyv nyújtja a szakmai alapot.
A Kézikönyv, amit most kezében tart, egy olyan útmutatót jelent, ami közérthető
formában hivatott elmondani és elmagyarázni, azokat az építészeti irányokat és
javaslatokat, amit a település épülő, fejlődő jövőjében majd az itt élők és a beruházók
számára alapul kell venni. Többnyire a „Hogyan?” kérdésre ad egzakt választ, a
településen már fellelhető jó példákkal és egyéb magyarázó ábrákkal. Célja, a
közérthetőség, a mindennapi felhasználást szolgálja és segíti.
A Kézikönyv egyik legfőbb célja tehát az értékmegőrzés, az épített örökségünk, múltunk
megőrzése és annak, jövőbeliségének szilárdabb alapokra helyezése. Bízunk benne, hogy
a Kézikönyv valóban használható lesz Ön számára és megfelelő alapot biztosít arra, hogy
sikeresen megvalósítsa céljait, ezzel is gazdagítva a települést!
Reméljük, a Kézikönyvet tovább bővíti majd jó példával, ezzel is segítve a Kézikönyv és
egyben a település folyamatos fejlődését!

A Készítők
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2. Dötk bemutatása
Dötk a Zalaszentgróti járásban található, a Zala folyó
mellett, a Zalai borrégióban fekvő Pakod településtől délre.
A település jelenlegi elhelyezkedése a török uralom idején
jött létre, amikor a dombtetőről a védettebb Dötki patak
völgyébe húzódtak a lakosok (a dombtetőn álló falut a
törökök elpusztították, 3 éppen az erdőn dolgozó család túl
élte a támadást, ők építették újra a falut a mai helyén). A
település lakónépessége 1970-ben még 118 fő volt (KSHTEIR), a folyamatos népességszám csökkenés azonban az
elmúlt 5 évben növekedésbe csapott át; a település
népessége 2012. és 2017. között, 28 főről 42 főre
növekedett (2017., KSH), ami az 1991. évben mért KSH
adattal egyezik meg.

3. Örökségünk, büszkeségünk
A Dötki Jézus Szíve Római Katolikus Templom emblematikus épülete a településnek. A vörös bazaltból épült
harangtorony, és az átalakított családi ház, jellegzetes egyediséget mutat. A templom sajátossága, hogy a
zalaegerszegi kórház felszámolt kápolnájából hozták ki a Jézus szíve oltárát, az épületben látható Szekeres
Sándor egyik fontos Jézus festménye is (Jézus kiszolgáltatottan ül a kereszten, 1927). Dötkön 2 kereszt és 2
patrónusszobor található: Vas kereszt, Oláh kereszt, Szűz Mária szobor, Szent Antal szobor.
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Helyi védelem alatt áll a településen 6 db lakó ingatlan, a védett ingatlanok helyrajzi számai: 5, 17, 26, 67, 78,
135/1.

A település karakterét nagyban meghatározza a Noé borház
épületei, melyek közvetlenül a falu központjában
találhatóak. A Zalai borút 7. állomásaként nyilvántartott
területen áll, a rekonstruált zsupfedéses boronapince. A
boronapince szerkezetével és berendezésével bemutatja a
zalai szőlő- és bortermelési és építészeti hagyományokat. A
pince épülete egyrészt Pethőmihályfáról származik, ahol a
meglévő 200 éves, rossz állapotban lévő boronapincét
elbontották, majd Dötkön újraépítették. A Nyugat-Dunántúl
alapvetően a boronaépítkezés területei. Az alapvetően
téglalap alakú borpincék telepítésére a kelet-nyugat
hossztengely volt jellemző, faluk a védelmi funkciók miatt
főként fenyőtörzsekből vagy keményfagerendákból állt, a
talpfa viszont a nedvességnek ellenállóbb keményfából
készült. A tető szerkezete két végén teljesen kontyolt,
nyeregtetős kialakítású.
A tetőszerkezet faanyaga keményfa, erre építették a
husángfa-lécezést, melyre rákerült zsúpfedés. A présház
mellett található ampelográfiai kertben szakmai és
laikus érdeklődők 84 hagyományos és korszerű magyar
szőlőfajtát ismerhetnek meg és megízlelhetik a borokat
is.
.
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A dötki turistaház 1950-ben épült, közösségi házként a falu mindenkori
kanásza kapta meg lakóhelyként. 1950 előtt egy tömés épület töltötte be ezt
a funkciót, azonban túlságosan leromlott állapota miatt nem került sor a
felújítására. A falu szélén található legutolsó ingatlant, az önkormányzat és
az Ökorégió Alapítvány felújítatta és kulcsos házként működteti,
nyaranként az Ökorégió Alapítvány Madárlátta Erdei Iskolája működik itt.
1957-ben Vikár László Dötkön gyűjtötte be az „Elmentem a vasárba
fél pénzzel”című népdalt, a felvételen Molnár István dötki lakos hallható
(fotón Molnár István és Cseh Német Zsigmond, önkormányzati
adatszolgáltatás).
A település híres lakosa Szekeres Endre parasztköltő, festő, a
településen található Jézus festményt édesapja festette. Az apja természetét
örökölve, ő is nagyon szerette a paraszti embereket és a paraszti világot.
Bennük látta a szabad embert, a szabadságot. Azt gondolta, hogy nekik
senki sem parancsolt, ezért elsőként a paraszti világról írta verseit. Versei,
prózája, magában hordozza a népi kultúra hagyományait. Dötkön írt versei
közül néhány: A cseléd (1942), A két Koma (1942), Déli falusi csend
(1940).
A belterület településkarakterét meghatározza a felújított önkormányzati
épület és az előtte lévő emlékmű

Dötkön található az Ökorégió Alapítvány épülete és
sajátos udvara. Az alapítvány célja a fenntartható fejlődés elősegítése, emiatt öko-tanösvényt működtet a
településen.

A település természeti értékekben gazdag. Dötk déli határában találhatóak a jelenleg elkerített Dabronyi
halastavak.
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A település közigazgatási területén
található országos jelentőségű
védett
természeti
területként
nyilvántartott ex lege láp. A
Nemzeti Ökológiai hálózat részeként
magterület és okológiai folyosó
szintén található a településen. A
Natura 2000-es területek közül a
település
az
Alsó-Zala-völgy
(HUBF 20037) néven kihirdetett
kiemelt
jelentőségű
természetmegőrzési
területet
érinti. A település teljes területe, a
megyei rendezési terv alapján
tájképvédelmi
szempontból
kiemelten kezelendő területnek
minősül.
A élőhelytípusok közül az alábbiak
megtalálhatóak a településen:


Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel
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Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és Callitricho-Batrachion
növényzettel
Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco-Brometalia)

Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae)
Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai
Cnidion dubii folyóvölgye inek mocsárrétjei
Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus
excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal
(Ulmenion minoris)

A környék állatvilága gazdag, az alábbi fajok
megtalálhatóak a környéken:













Vidra (Lutra lutra)
Közönséges denevér (Myotis myotis)
Vöröshasu unka (Bombina bombina)
Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)
Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)
Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)
Ragadozó őn (Aspius aspius)
Tompa folyamkagyló (Unio crassus)
Hosszúfogú törpecsiga (Vertigo angustior)
Hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana)
Sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous)
Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius)
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A településen az ősláp területén szinte változás nélkül
maradtak meg napjainkig a Zala folyó völgyének
egykori növényritkaságai.
Tömegesen fordul elő: folyó partján szibériai nőszirom, a
kornistárnics, a mocsári nőszőfű és a szúnyoglábú
bibircsvirág, de nem ritka a buglyos szegfű és a hússzínű
ujjaskosbor sem. Ritkaságai között említhető az
agárkosbor és a poloskaszagú kosbor, vagy a mocsári
kockásliliom. A 10-25 cm magasra megnövő hagymás,
évelő növény. Hajtásai kopaszak, mogyoró nagyságú
hagymája kopasz, gömb formájú, mérgező alkaloidokat
tartalmaz. Tőlevelei hosszúak, keskenyek. El nem ágazó,
termésérés idején megnyúló, sötétzöld vagy barnás szárán
3-5 szálas-lándzsás, kihegyesedő, kissé csatornás, szórt
állású, húsos levél található, melyek mérete a száron
fölfelé haladva csökken. Tulipánra emlékeztető, bókoló,
harang alakú, 3-5 cm-es virágai magánosak, néha
párosával fejlődnek április-május környékén. Színük bíbor
vagy rózsaszínű, néha fehér igen látványosak. A 6
egyforma lepellevél szabadon áll, rózsaszín vagy néha
fehéres alapszínüket sakktáblaszerűen barnásvörös foltok
tarkítják. A belső leplek a külsőknél szélesebbek. A leplek
tövénél, a harang belsejében nektármirigy található
(hártyásszárnyúak porozzák). Magháza felső állású.
Termése felálló, 3 rekeszű, hártyás falú toktermés,
rekeszenként sok maggal. Eszmei érték: 10 000.-
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek
A település egyutcás, ez a szerkezet kialakulását követően sem változott. A 19. sz. II. felében a maihoz hasonló
volt a település szerkezete, a III. Katonai Felmérés alapján. Ennek ellenére elkülöníthető egy településközpont
jellegű terület, az alábbi épületekkel: Templom, Noé borház, hivatal épülete, Ökorégió Alapítvány székhelye,
turistaház. Ezeken kívül esik pedig a település falusias jellegű területe és természeti területe, valamint egyéb
külterülete.
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások
ÁTFOGÓ TELEPÜLÉSKÉPI JAVASLATOK
Telepítés
Dötk egy meridionális, azaz észak-dél irányú völgyben elhelyezkedő egy utcás falu, ami igen
nagy védettséget biztosít számára. A telkek az út két oldalán húzódnak, keleti oldalon a
patakig nyújtóznak, nyugati oldalon a dombtetőkre futnak fel.
A településen az oldalhatáron álló beépítés alakult ki, újépítés esetén is ezt a beépítési
módot kell alkalmazni.
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Magasság
Dötk utcáiban a házak magassága az eredeti állapotukat megtartva közel azonosak. A
település, településrészek vonzó arculatának egyik kulcsa az azonos épületmagasság. Az
újonnan épülő, esetleg felújítandó épületeknek is ugyanolyan magasságúnak kell lennie, mint
a többi ház.
Kerüljük a magas tetőteres épületeket, alkalmazkodjunk a kialakult magassághoz!

Tetőforma, tetőhajlásszög
A nyeregtetős, kontytetős és
csonka
kontytetős,
valamint
sátortetős házakból álló utcaképbe
ugyanilyen tetővel kerüljenek az új
házak vagy a felújított házak. A
tetők hajlásszöge 35-60o-os legyen. Látványosan megbontja az utcaképet, ha egy kialakult
tető stílusú utcába bekerül egy új stíluselemeket hordozó tetőszerkezet.
A tetőformák hajlásszögének kialakítása során törekedni kell az utcában jellemzően
előforduló tetőhajlásszög alkalmazására. A túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel
rendelkező épületek nem illeszkednek Hegyfalu településképébe. Lapos tetővel épülő ház
szintén nem illik a település arculatába.

Javaslat: Új építés esetén a területre jellemző, hasonló tömegű és egyszerű tetőformájú
épületben gondolkodjunk!
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Héjazat
A tetőfedőanyag a településen álló épületeknél leginkább égetett kerámiacserép. Felújításnál
törekedni kell a hasonló színű és formájú cserepek alkalmazására. Javasolt a matt égetett
természetes alapszínű, nem engóbozott agyagcserép fedés (natúrtól a mélyvörösig),
használata hozzájárul a magaslatokról is jól látható egységes településképhez.
Kerülendő a mű antikolt vagy egyéb mintázatú, nem természetes színű és anyagú cserepek,
vagy egyéb anyagú fedések (lemezek, zsindelyek) alkalmazása. A cserép anyaga és színe
mellett fontos a megjelenése is. A klasszikus hódfarkú vagy egyenesvágású cserepek
ajánlottak, melyek számos rajzolatban helyezhetők el a tetőn. Nem ajánlott a túlhatározott
karakterű, szinte önálló életet élő nagyhullámú, nagyméretű cserepek alkalmazása. Kis
tetőfelületen ezek a cserepek torzítják a ház külalakját.

Ugyanezen ajánlások vonatkoznak a portán belüli melléképületekre is, hiszen látványukkal
ezek is hozzájárulnak a településképhez.
Javaslatok: A településre jellemző kisebb felületű tetőkre ne helyezzünk nagyméretű
cserepeket! A cserép színe minden esetben az égetett agyag színe vagy annak közeli
árnyalata legyen!
Jellegzetes részlet
A régi épületek tetőzetén több helyen látni
kisebb kiugró, fémlemezből készült
szellőző ablakot. Ennek meghagyása,
felújítása erősíti a hagyományos utcaképet.
Homlokzat
Az
épületek
homlokzata
nagyban
hozzájárul a településről alkotott legelső
benyomásunkhoz. Az utcakép egyik
kiemelkedő meghatározója. Egy épület homlokzata önmagában is arányos, harmonikus kell,
legyen, és ugyanakkor illeszkednie kell a környezetébe, abba a miliőbe, melyben az utca
többi épületével együtt létezik. Ezért van az, ha csak egy épület is megjelenésében, színében,
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anyaghasználatában kirívóan elüt a környezetétől, akkor az egész környezetének arculatát
változtatja meg, ráadásul nem pozitív irányba. Ezért is fontos, hogy legalább településrészek
szintjén őrizzük meg az egységes pozitív arculatot.
A településrészre jellemző a hagyományos, visszafogott, letisztult, nem hivalkodó színek
alkalmazása az épületeken. Az ettől eltérő élénk, rikító színek alkalmazása az arculat
megbontását eredményezné. A homlokzatfelületek nagysága nem igényli több szín
használatát.
Vakolt homlokzatot alakítsunk ki, sima felülettel! Általánosságban a kapart, dörzsölt, szórt
felületképzések idegenek a településrész hagyományától. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó
színhasználat a homlokzatok tekintetében sem.

A homlokzat túldíszítettségét mindenképpen kerülni kell, az utca sajátos hangulatának
megtartása érdekében.
Jellegzetes részlet
Figyeljük meg a homlokzaton lévő szellőző
ablakokat. Felújítás során őrizzük meg
ezeket eredeti formájukban az utókornak!
Jellegzetes a homlokzaton megjelenő 1015 cm-re benyúló szegélyléc, ne
helyettesítsük zsindellyel vagy cseréppel!
Nyílászárók
A hagyományos házakon, az utcafronton 2 vagy 3 ablak található, melyek osztottak és álló
formátumúak. Az ablaknyílás aránya meghatározó: a nyílások nyújtott arányúak, azaz
magasabbak, mint szélesebbek. Azonos ablakméret más-más ablakosztással egészen eltérő
megjelenést, hangulatot ad a háznak.
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Az ablakok stílusát a modern, hőszigetelt nyílászárokkal is tökéletesen lehet érvényesíteni.
Nyílászárók felújításánál mindenképpen a fa használata javasolt. A keret színezésénél
használjuk föld színeket!

Az utólag felszerelt fehér redőnytokok beszerelése
helyett gondoljuk át a rejtett, fa vagy famintázatú,
lehetőleg a nyílással azonos színű árnyékoló
szerkezetek elhelyezésének lehetőségét.
A
lamellás kialakítású zsalugáter mellett jó
megoldás lehet a tömör kialakítású külső
spaletta elhelyezése!
Kerüljük
a
fehér
műanyagredőnyöket,
törekedjünk
a
pasztellszínű
redőnyök
használatára, és arra hogy a redőnytokok az
épületen belülre kerüljenek!

Lábazat
Több helyen megjelenik a faluban a vörös bazalt, falazási szerkezetként. Mivel nagyon
szépen illeszkedik, a harangtoronyhoz javasoljuk épületlábazat és kerítéslábazat
építéshez is! A fugákat természetes módon hagyjuk üresen!

Kerülendők a ragasztott, csempeszerű utánzatok, ez esetben a sarkokon az élek találkozása
nem megoldott.
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Ahol a lábazat elválasztását festéssel oldják meg, ott mindenképpen törekedjenek a
homlokzattal harmonizáló, a homlokzat színétől csak egy-két árnyalattal eltérő tónus
használatára. A legjobb a hagyományos, szürke színű lábazat kialakítása.

Kerítések
A kerítések kialakítása, felújítása során javasolt a helyben fellelhető természetes anyagok
használata. Terméskőből, bontott téglából készült lábazatra fa kerítéselemeket helyezve
pozitív hatással leszünk az utcaképre.

Javaslat: Kerítések kialakítása során alkalmazkodjunk az utcában esetleg már kialakult
szokáshoz, rendhez. A kerítések magassága egységes kell, legyen, még akkor is, ha élő
sövényt használunk telkünk határolására.
Kertek zöldfelületek
Törekedjünk a zöldfelületek fenntartására, az utcafront felől az alacsonyabb maximum
3 méter magasságú fás szárú növényzet fenntartására. A kertek kialakítása során az
árnyékos zöldfelületek nagyságát növeljük.
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Javaslatok: A homlokzat színe legyen
legvilágosabb árnyalatait!

fehér vagy

természetes, föld színek

Nyílászárók felújításánál a fa használata javasolt. Tartsuk meg az eredeti
ablakkiosztást, méreteket és darabszámot! Törekedjük a föld színekre!
Lábazat kialakításánál is törekedjünk a helyben meglévő kövek
használatára és minden esetben kerüljük a ragasztott lapokból álló
utánzatokat!
FALUKÖZPONT
Burkolatok
A burkolatoknál törekedjünk a vörösbazalthoz illeszkedő térkövek használatát! Kerüljük a
műkőt és egyéb utánzatokat, valamint a fehér murva és betonszerű felülteket!

Kerítés
Törekedjünk a hagyományos fa kerítések használatára! Kerüljük a nagy lábazattal épült
kertvárosias jellegű kerítésformákat!
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TEMETŐ
A temető területének karbantartása megoldott, állapota megfelelő. Ügyelni kell a köztisztaság
fenntartására, és biztosítani kell a lehető legtöbb árnyékos és hűvös pihenőhelyet!

TERMÉSZETI TERÜLETEK, EGYÉB KÜLTERÜLETEK
A tájkép a falu arculatának meghatározó eleme. Az értékes tájkép fenntartása érdekében, ahol
a szabályok az építkezést nem tiltják, ott a külterületi épületeket hagyományos formában,
természetes anyagokból kell kialakítani, és magasságuknál különösen figyelni kell, az
alacsony, tájba simuló méret betartására.
Az épületek tetőfedésére égetett cserép, vagy azzal egyező színárnyalatú betoncserép
javasolt. A csillogó és rikító színű fémfedést, illetve fémborítást minden épület esetében
mellőzzük, mert zavaró hatású lehet a tájban.
Mezőgazdasági és ipari épületek esetében a semleges vagy természetes földszíneket érdemes
alkalmazni a homlokzatok színezésekor.

A közművezetékeket és az elektronikus hírközlési vezetékeket és azokhoz tartozó
építményeket tájba illesztett módon, kell elhelyezni, ha mód van rá, akkor a felszín alatt.
A külterületi fásítás során kizárólag őshonos fafajokat lehet ültetni, más fajok habitusukban,
karakterükben megváltoztatják a tájképet.
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6. Jó példák
Épületek, építészeti részletek

Az Aprófalu településrészen új ház. A homlokzat fehér, a tető színe és formája illeszkedik a
hagyományos utcaképhez. A hódfarkú cserepek és a kúpcserepek mérete arányos. Az ablakok
fából készültek, a zsalugáter szintén fa, színük barna.
A
Faluközpo
ntban lévő
ablak
követi
a
hagyomán
yos
ablakkioszt
ást.
Anyaga fa,
a
homlokzat
színe
hagyomán
yosan
fehér.
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Az Aprófalu településrészen felújított ház. Figyeljük meg a fa zsalugátereket! A homlokzat
színe illeszkedik a hagyományos utcaképhez, a tető színe és anyaga, formája szintén!
Föld színű nyílászárók az Aprófaluban. Formájukban, kiosztásukban és anyagukban eredetik!
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Hagyományokat őrző új tetőszellőző ablak az Aprófaluban.

Belül hagyott redőnytok a Faluközpontban.
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Bontott tégla kerítés, az Aprófaluban. Magassága alacsony, a bástyák között a kapu áttört!

Fa kerítések a Faluközpontban.
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7. Jó példák
Sajátos építményfajták, egyéb műszaki berendezések
Figyeljük meg az buszmegálló tájba illeszkedését: fa tartóoszlopok, hódfarkú cserép piros,
méretükben megfelelő kúpcserepek!

Napelem, napkollektor
Magyarországon is egyre elterjedtebb a napenergia felhasználása. Napelemen kívül a
napkollektor használata is kezd elterjedni. Mindkét esetben a technológia adott, a napelemek,
napkollektorok kinézetén esztétikailag nem lehet javítani, azonban a tetőkre való
felhelyezésnél az esztétikai megjelenésre már oda kell figyelni több szempontból is.
Ezeket a berendezéseket az utcakép védelmében az utcafronttól a lehető legtávolabb, például
a hátsókerti tetőfelületen célszerű elhelyezni. Érdemes a paneleket egy tömbben tartani, a
lépcsőzés és az ugráló vonalvezetés megbontja a tető egységes, nyugodt látványát.
Elhelyezésük csak oromzatos magastetőn, és kizárólag a tetősíkban maradva kívánatos, ne
döntsük meg semmilyen irányban. Védett utcakép, vagy homlokzat esetén, vagy ha a déli
tájolással a fentiek nem egyeztethetők össze, meggondolandó a kertben, támfalra, esetleg a
kerítésre való telepítésük.

Parabola, légkondicionáló, parapet, riasztó
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Az utcai homlokzatra ne helyezzünk parabolaantennát, légkondicionáló berendezés külső
egységét, illetve ha lehet parapetet se, valamint közművezetéket közterületről látható módon
se helyezzünk el. Ezek mind megbontják a homlokzat egységét, még akkor is, ha egy szépen
felújított épületről beszélünk. Ezek kerüljenek a ház hátsókert felé néző falfelületére.

Jó példa az Aprófaluban: homlokzat helyett, a hátsó részre került a parabola antenna, így nem
rontja az utcaképet!
A riasztóberendezésről is külön szót kell ejteni. A riasztó külső egysége a
legszebb homlokzat látványát is meg tudja bontani. Nem javasolt a
berendezést a főhomlokzat közepére helyezni, hanem esztétikusabb és
településképileg is szerencsésebb hely az oldalhomlokzat, esetleg egy takart
hely, hiszen a legtöbb esetben nem a fény, hanem a hangjelzés és a
biztonsági szolgálathoz való közvetlen kapcsolat a lényeges a riasztás
folyamatában.

Légvezetékek
Településeinken nagy gondot jelent a mára már kaotikussá vált légvezetékek
visszataszító látványa. Sok település ófalui részén már csak földkábeles
bekötéseket engedélyeznek. Dötk is olyan értékes településrészekkel
rendelkezik, ahol érdemes lenne a kiváltások lehetőségével élni.
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Feliratok, reklámok
A településen ne használjunk világító, villogó feliratokat, helyettük alkalmazzunk
megvilágítást!

Jó példa a Faluközpontban: hagyományos alapanyagok, méretben kialakításában illeszkedik a
környezetéhez a tábla.
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