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Tisztelt Sümegprágai Lakos! 

 

Sümegprága Települési Önkormányzata Képviselő-testületének a Településképi Arculati 

Kézikönyv elkészítéséhez, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. (Tktv.) 4. §-

ban meghatározottak alapján lakossági fórumot kell tartania, ahol a település lakói 

elmondhatják véleményüket. A fórumon felmerülő kérdések, melyre a település lakosságától 

várjuk a választ, a következők:  

 

 

- A település történeti területének lehatárolása? Legrégebbi utcák? 

- Örökségünk? Mi tartozik bele a településen? 

- A település történetileg kialakult magjában, (legrégebbi utca(ák)) mi az, ami Önöknek 

tetszik, elfogadható.  Mi az, amiért szeretnek ott lakni?  

- Egy-egy épület, építmény, vagy közterületi rész, ami tetszik Önöknek, ami minta 

lehet…. stb. 

- Van-e olyan utcarész a faluban, amely a településre jellemző, amelynek az utcaképe 

értékes, és jó lenne, ha hosszútávon is fennmaradna a jelenlegi állapotában? 

- Milyen területeket javasolna hosszabb távon is megtartásra érdemesnek a településen? 

- A saját lakókörnyezetében mely épületeket tartja településképi szempontból 

példaértékűnek? 

- A saját lakókörnyezetében mely épületeket tartja településképi szempontból 

kedvezőtlennek? 

- Fontosnak tartja-e Ön a védett (pl. műemlék) vagy régi épületek, építészeti értékek 

megóvását? 

- Ismer-e a környezetében védelem alatt álló, vagy régi épületet? 

- A település melyik közterületének kialakításával elégedett? 

- A közutakon megközelítve feltáruló melyik települési megközelítést látja Ön a 

legelfogadhatóbbnak, a legszebbnek 

- Fontosnak tartja-e a közterületen zöldfelületek kialakítását/fenntartását? 

- Ismer-e olyan vendéglátó teraszt, amelynek településképi megjelenését kedvezőnek 

találja? 

- Településképi szempontból zavarónak tartja-e gépészeti berendezések (pl.: 

légkondicionáló) megjelenését az épületek (közterületről látható) homlokzatain? 

- Fontosnak tartja-e az új épületek esetében, hogy magasságuk alkalmazkodjon a 

környező épületek magasságához? 

- Fontosnak tartja–e az új épületek esetében a meglévő épületek tetőformájához való 

alkalmazkodást? 



- Zavarónak tartja-e az utcára nyíló garázsok megjelenését az utcaképben? 

- Zavarónak tartja-e a tömör, vagy nagyon magas, vagy nagyon díszes kerítések 

megjelenését az utcaképben? 

- Zavarónak tartja-e Ön az élénk, rikító színek megjelenését az épületek homlokzatán 

- Milyen reklámfelületeket tart zavarónak a településen?  

- Településképi szempontból zavarónak tartja-e Ön a világító reklámfelületek 

megjelenését? Milyen reklámfelületet látna szívesen? 

- Milyen intézkedést javasol a településkép javítása érdekében? 

 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, éljen a véleménynyilvánítás lehetőségével, az ügy fontosságára 

való tekintettel. 

 

 

Sümegprága, 2017. szeptember 15. 

Tisztelettel: 

         

                                                                                                              Hujber Csaba 

                                                                                                             polgármester 


