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1.

BEVEZETÉS,
KÖSZÖNTŐ

JOGSZABÁLYI
ISMERTETÉSE

HÁTTÉR

A településképi arculati kézikönyv
(továbbiakban:
kézikönyv)
a
településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény alapján a
település természeti és épített
környezete által meghatározott
településképi
jellemzők
bemutatásának
és
minőségi
formálásának az eszköze.
A kézikönyv a településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.
(XI.
8.)
Kormányrendelet 12. melléklet
szerinti tartalommal készült.
A kézikönyv
meghatározza a
településképi
jellemzőket,
településrészek arculati jellemzőit
és értékeit, a minőségi formálásra
vonatkozó javaslatokat, valamint a
településképhez
illeszkedő
építészeti elemeket, beépítési
vázlatokat, irányt mutatva az
építésekhez, a minőségi épített
környezet
fenntartása
és
fenntarthatósága érdekében.
A kézikönyv a településképi
rendelet alátámasztó munkarésze.
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A KÉZIKÖNYV CÉLJA
A kézikönyv igyekszik feltárni és ismertetni Sárpilis egyedi, sajátos arcát,
különösen pedig a település épített környezetének értékeit. Ezen felül
ajánlásokat, iránymutatásokat fogalmaz meg a településkép minőségi
formálására vonatkozóan, abból a célból, hogy hathatós segítséget nyújtson
az értékeket megőrizni szándékozó településfejlesztés és település szépítés
céljainak eléréséhez. Ezek az ajánlások, iránymutatások nem kötelező
jellegűek.
A kézikönyv nem konzerválni kívánja a kialakult településképet, hanem annak
értékes elemeire rávilágítva, a helyi építési szokásokat átörökítve, olyan
falukép kialakítását igyekszik elősegíteni, mely a korabeli értékek tiszteletben
tartására épülve a mai kor szellemének megfelelő épített környezetet
eredményez.
A kézikönyv tehát egy szemléletformáló kiadvány, mely elsősorban a
lakosság, az építtetők és a települési döntéshozók tájékozódását hivatott
segíteni.
Polgármesteri köszöntő
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2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA, ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER
Sárpilis község Tolna megye déli
részén, a Szekszárdi járáson belül
található apró település.
A falu a Szekszárdi dombság és a
Duna ártere közt elterülő síkvidéki
település.
Közlekedési kapcsolatai az M6
gyorsforgalmi
út
és
a
vasútvonalnak köszönhetően jó.
A
település
Sárköz
természetföldrajzi tájegységéhez
tartozik és egyúttal a Sárköz, mint
népföldrajzi tájegység része is.
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A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE

Az 1903-ig Pilisnek nevezett
település már a XIV. századból
fennmaradt írásos emlékben
szerepel.
A falu jelenlegi neve, egykor a
határában
folyó
Sárvízből
származik. A település göröndre,
kiemelkedésre
telepedett,
körülötte mocsaras, vizenyős
rétek terültek el, amelyek határt
szabtak
a
belterület
terjeszkedésének. Szántóterületei
a falutól nyugatra, a dombok alatt
helyezkedtek el, ezeket ma is
külső földeknek nevezik. A
folyóvizek
szabályozásáig
az
árvizek rendszeresen, néha évente
többször is elárasztották a
területet, gyakran a belterületre is
veszélyt jelentettek. Az 1860-as
évek utáni tagosítás lehetőséget
nyitott az egyéni gazdálkodásnak.
A XIX. század végi ármentesítés
lehetővé tette a faluhatár egész
területének a birtokba vételét. Az
egyéni
gazdálkodás
és
a
termőföldek
megnövekedése
miatt gyors ütemben erősödött a
közép- és gazdag parasztság.
Sárpilis a századfordulón éri
virágkorát, erről tanúskodnak a
fent maradt épületek építészeti
gazdasága is.
A Sárközi néprajzi művészet
szintén ekkor a legszínesebb,
leggazdagabb.
Az
elszegényedéstől félő sárközi
parasztság körében, a vagyon
megőrzése érdekében megjelent
az egykézés. Az eredetileg
református település a betelepülő
katolikus
vallásúak
révén
kisebbségbe került. A község
lakosságának száma a XX. század
során folyamatosan csökken, ezen
még a szociális otthon létesítése
sem változtatott.
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A XVIII. században a település szerkezetét, terjeszkedési irányát még
jelentősen meghatározza a terület vízrajzi adottsága. Az ekkor még
szabályozatlan Duna gyakori árvizei, valamint a dombokról lezúduló csapadék
a síkvidéki területen vizenyős, lápos területeket hozott létre. A Sárköz
területén település csak a magasabban fekvő, úgynevezett göröndön
alakulhatott ki. A település a mai Báta-vize (régen Sárvíz) nevezetű vízfolyás
mellett fekszik, keleti irányba lezárja azt. E melletti kiemelkedésen
helyezkednek el, jellemzően ovális formát alkotva a kőből épített lakóházak,
középpontban a református templommal. Kispilis területén ekkor még
épületet nem találunk.
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A második katonai felmérés során
készített térképen Sárpilis Alsó
Pilis néven szerepel, Kispilis még
ekkor
sem
alakult
ki.
Magyarország
felmérését
megszakításokkal készítették 1819
és 1869 között, Sárpilis községet
1856-1860 között mérték fel. A
lakott
területek
mérete
növekedett, kialakult egy új, már
szabályosabb utca délkeletre (mai
Arany J. utca), illetve a mai Dózsa
Gy. utca környéke is beépült.
A
Duna
1876-ban
történt
szabályozással
megnyílt
a
lehetőség a község térbeli
terjeszkedésére.
Az
eddig
termőföldekben
szűkölködő
sárközi parasztság annyi földhöz
juthatott, amennyit csak meg tud
művelni. Az elegendő mennyiségű
és jó minőségű termőföld a
parasztság
gazdagodásához
vezetett, amely az építészetben is
tükröződik.
Az 1940-es években a település
lakos-számát tekintve a fénykorát
éri. A mai szociális otthon egyik
épületében működött az iskola. A
Községháza
körüli
terület
zöldterületként funkcionált.
A
Jókai utca ekkor még csak
egyoldali
beépítésű,
néhány
házból áll. Külterületen kialakultak
a
TSz
gazdasági
területei
(állattartó
telepek,
terménytárolók,
szárítók),
valamint Kispilis is kialakult már.
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK
Sárpilis központi részét a Sárközre jellemző zárt utcaképek jellemzik, magas,
falazott kerítéssel, melyek a lakóépülethez kapcsolódva megakadályozzák a
belátást. Az itt lévő épületeken Sárközi motívumokat és jellemző építészeti
jegyeket találunk szép számban. A falu egyetlen temploma is található. A
templom és a községháza között egy jelenleg még kihasználatlan közterület
fekszik. A területet széles közterületek veszik körbe, mely részben az
áradások utáni vízlevezetést szolgálták. Funkciójukat tekintve a közlekedés
mellett ezek ma a település legnagyobb zöldfelülettel borított közterületei. A
központi résztől távolabb haladva a zártság oldódik. Ezek a területek a Duna
mederrendezése és árvízvédelmi töltésének megépítését követően kerültek
intenzívebb beépítésre, kezdetben spontán, majd a XX. század második
felében már tervezetten.
A település közvetlen szomszédságában, illetve távolabb is találunk gazdasági
telephelyeket.
A külterület jelentős részét nagytáblás szántóföldek borítják, melyet csak
helyenként szakít meg egye-egy vízfolyás, vagy út menti cserje vagy fasor.
A külterületen jelentős szerkezeti elemként jelenik meg a gyorsforgalmi út,
illetve a vasút nyomvonala.
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TELEPÜLÉSSZERKEZET
Sárpilis kettő belterületi részből
áll, a központi részen kívül, attól
északra, 500 méterre találjuk a
Kispilis nevezetű mindössze 1,8
hektár nagyságú belterületet.

A település szerkezetére, kialakulására jelentős hatással volt a domborzat,
lévén, hogy a Sárköz területét egészen a XIX. század első feléig mocsarak és
lápok borították. Az asztallap simaságú Tolnai-Sárköz a Duna hajdani ártere
volt, amelyet évente akár többször is elöntött a folyó vize. Az alig 2 méter
magas teraszszigetre, úgynevezett göröndre települt falu terjeszkedésének
határt szabott a mocsaras terület. Az ekkor kialakuló utcák és telkek
szerkezetileg jól elkülönülnek a későbbi időkben kialakult részektől. E terület
a Béke tér, Kossuth és Zrínyi utcákkal körül határolható. Az itt lévő telkek kis
alapterületűek, a hely szűke miatt viszonylag nagy beépítettséggel,
hézagosan zártsorú, vagy zársorú beépítéssel építkeztek. A hely minél
előnyösebb kihasználása megmutatkozik az épületeik kialakításában is. Pl. a
górét szinte kivétel nélkül úgy alakították ki, hogy falazott építménnyel
megemelték, így ez egyben az állattartást is szolgálta.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK, A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI,
TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK

MŰEMLÉKEK
A település kiemelkedő építészeti
értékei a műemlékek, melyek
országos védelem alatt állnak. Az
ide
tartozó
épületek
–
rendeltetésük mellett - turisztikai
látnivalók is egyben. Így jókarban
tartásuk nem csak a tulajdonos
számára
fontos,
hanem
a
település érdeke is.

REFORMÁTUS TEMPLOM
A település lakossága eredetileg
református
volt,
ma
már
túlnyomórészt katolikus vallásúak.
Ennek
ellenére
egyetlen
templomuk is református, amelyet
1797-ben építettek késő barokk
stílusban. Szabadon álló, egyhajós
templom. Keleti homlokzata elé
kilépő toronnyal, síkmennyezetes
hajóval. Berendezése: 18. század
vége, orgonája 1899 (Szalay
Gyula), toronysisakja 1948.
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HELYI ÉRTÉKEK
A település méretéhez képest igen
jelentős a sárközi építési módokkal
és motívumokkal bíró épület,
melyek helyi szinten mindenképp
védelemre érdemesek.
A helyi értékek adatlapját,
fényképét és védendő értékének
leírását az Értékleltár tartalmazza.
LAKÓÉPÜLET
Rákóczi Ferenc u. 1.
Sárköz több települése mellett
Sárpilisen is megfigyelhető – a
szűkös
hely
gazdaságos
kihasználása miatt született építési
megoldásként – hogy a szobák
feletti
padlásteret
termény
tárolására
használták,
a
szellőztetés érdekében pedig apró
ablakokat
helyeztek
el
utcafronton.
Ennek szép példája a mellékelt
épület, melyen a homlokzati
díszek is részben megőrzésre
kerültek.
GÓRÉ
Rákóczi Ferenc u. 4.
A
másik
megoldásként
megemelték a górét, ezáltal a
tároló alatt az állattartás is helyet
kapott. Ezek sokszor az utcakép
elemeként jelennek meg.
KERÍTÉSEK
A
sárközi emberek zártan
építkeztek, magas falakkal, zárt
hatalmas kapukkal, melyekből
szintén fellelhető még néhány.
SÍREMLÉKEK
A sárközi emberek gazdagságának
nyoma az épületek mellett a
síremlékeken is megjelent.
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TÁJHÁZ
Petőfi Sándor utca 2. hrsz. 55.

A Sárpilis, a sárközi falvak közül a
legkisebb, a legszegényebb, mégis
kultúrájában ugyanolyan magas
értéket képvisel, mint bármely
más sárközi település. Hogy ennek
a sokszínű, sokrétű hagyatéknak
legyen méltó helye, 2006 nyarán
nyitotta meg kapuit a Sárpilisi
Tájház.
A tájházban a paraszt élet fő
szegmensei fedezhetők fel, mint a
tisztaszoba, illetve a konyha, ahol
a régiek az életük java részét élték.
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TÁJ ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
A település a Dunamenti-síksághoz,
azon belül pedig a Tolnai-Sárköz
kistájegységhez tartozik. Külterülete
jellemzően
síkság,
amely
a
mezőgazdaságnak
kedvező
feltételeket nyújt. Az összefüggő
nagytáblás
szántóföldeket
a
Szekszárdi dombságról lezúduló
csapadék elvezetését szolgáló sűrű
árok és csatornarendszer szabdalja
szét. A vízelvezetők, utak és
majorok mentén találunk csak
kisebb
méretű
fás,
bokros
területeket.
Értékes tájkép elemként jelenik meg
a Szekszárd-Bátai főcsatorna és a
Dári-foki összekötő csatorna.
A táj meghatározó elemei az M6
gyorsforgalmi út, a SzekszárdBátaszék vasútvonal és az ezekhez
kapcsolódó műszaki létesítmények.
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER
BEMUTATÁSÁVAL
Sárpilis községet megvizsgálva, az
azonos karakterű, hasonló jellegű
területek
azonos
övezetbe
kerültek
lehatárolásra.
Ezek
alapján a település belterülete–
bár nagyon kis területen fekszik –
két, eltérő karakterű egységekre
bontható: az ősi településmagra
és az új és átalakuló lakóterületre.
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A külterületi rész, illetve a Kispilis nevű belterületi rész pedig szintén két
eltérő jegyeket hordozó területre osztható: a gazdasági telephelyek
területéra, illetve a beépítésre nem szánt területekre.
Következőkben ezek jellemzőit mutatja be a kézikönyv.
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ÚJ ÉS ÁTALAKULÓ LAKÓTERÜLET
A XIX- XX. században kialakult
lakóterületek esetében (Jókai,
Arany, Petőfi, Liliom, Dózsa utcák)
az ősi településmaghoz képest
lazább beépítéssel találkozunk. Az
oldalhatáron álló, helyenként
egytraktusos, de általában már
modern kialakítású többtraktusos
lakóházakhoz nagyméretű (15001900 m2) telkek tartoznak. A Jókai
utcában találjuk a település
legújabb
keletkezésű
településrészét, amely lakóházai
már zömmel tetőtéri kialakításúak.
A melléképületek telepítésére
jellemző, hogy a főépületek
mögött, azokkal egybe vagy külön
állóan kerültek elhelyezésre.
A területen jellemzően széles
keresztmetszetű
közterületek
kerültek kialakításra. A keskeny
burkolt vagy helyenként még
földes, vagy zúzott köves utak két
oldalán füves sáv és járda került
kialakításra.
Az épületek jellemzően előkerttel
kerültek elhelyezésre. Az elő és
oldalkert általában díszkertént
került kialakításra, a hátsókertet
jellemzően művelik.
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A tetőformák
esetében
jellemzőként megfigyelhető a
sátortető, illetve a nyeregtető. A
héjazati anyag a főépületek
esetében jellemzően a kerámia
vagy beton cserép.
A teljes településre elmondható,
hogy anyag-, illetve szín használat
szempontjából elütő, harsány,
településképet rontó, zavaró
megjelenésűvel
szinte
nem
találkozunk.
A kerítésekre általánosságban
elmondható, hogy alacsony, illetve
középmagasak, azaz 1,0 -1,4
méter és 1,4-1,6 méter közöttiek.
Zárt, azaz teljesen átláthatatlan
kerítéssel csak elvétve találkozunk.
Inkább a nyitottabb, áttört jellegű
a jellemző.
Anyaghasználatuk szempontjából
egységességről nem beszélhetünk,
a fa, a kovácsoltvas, a hegesztett
vas, az alumínium, a nyers tégla és
vakolt tégla, valamint a beton
egyaránt megjelenik.
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ŐSI TELEPÜLÉSMAG
Az ősi településmag, amely még a
Duna szabályozása előtt alakult ki,
szerkezetileg,
beépítési
intenzitását tekintve eltérő képet
mutat. Az itt található épületek
még őrzik a XIX. századig
jellemzően
épített
sárközi
lakóházakat,
amelyek
utcára
merőleges
irányú,
nyitott
oszloptornácos kialakításúak vagy
utcával
párhuzamos
zárt
utcaképet adó épületek. Az utcák
itt keskenyebbek, az utcakép az
épületeket összekötő felfalazott
kapubejárók, illetve a gazdasági
épületek utcafronti elhelyezése
miatt zárt képet nyújt. Számos
épület építészeti kialakítása miatt
védendő értéket képvisel.
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Tetőhéjazati anyag jellemzően a
kerámia, de gyakori az azbeszt
pala is.
A területen az uralkodó szín a
fehér,
illetve
a
vakolatlan
kerítések,
melléképületek
esetében a tégla sárgásbarna
színe.
A kerítésekre általánosságban
elmondható, hogy magasak, azaz
1,6-2,0 méter közöttiek.
Kialakításuk
pedig
általában
teljesen tömör, zárt.
Anyaghasználatuk szempontjából
uralkodó elem a nyerstégla felület,
illetve a vakolt-meszelt.
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GAZDASÁGI
TERÜLETE

TELEPHELYEK

A település külterületén lévő
egykori tsz-ek telephelyei, illetve a
Kispilis nevű belterületi rész
tartozik ide. Ez utóbbi egykor
lakóépületekből állt, napjainkban
folyamatban
lévő
átalakulás
következtében
mindinkább
gazdasági funkciójú épületek
kerülnek elhelyezésre.
A
külterületi
telephelyek
épületállományára a hosszúkás,
földszintes kialakítása, nyeregtetős
csarnok
szerű
épületek
a
jellemzők.
Anyaghasználatukat
tekintve a hagyományos falazott
kialakítás mellett az utóbbi
évtizedekben
épített
tárolók
fémlemezes kialakításúak. Előbbi
valamilyen cserépfedést, míg
utóbbi fémlemezes fedést kapott.
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BEÉPÍTÉSRE
TERÜLETEK

NEM

SZÁNT

A település beépített belterületét
túlnyomó
részt
beépítetlen
külterületi részek veszi körbe,
jellemzően szántóföldek.
A területen épület, építmény
jellemzően nincs.

19

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

5.

A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK: ÉPÍTÉSZETI
ÚTMUTATÓ, KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA – UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK,
KÖZKERTEK

E fejezetben, valamint a „Jó
példák
bemutatása”
című
fejezetben bemutatott példák
szemléletformáló
jellegűek,
amelyeknél
az
eredeti
tömegalakítás, homlokzatképzés,
épületrészletek
tekintendők
követendő, illetve az építészeti
kialakítást ösztönző elemeknek,
amelyek
a tervezés során
kiindulási pontként szolgálhatnak.

ÁLTALÁNOS JAVASLAT A BELTERÜLETRE VONATKOZÓAN
KERTEK
Az elő- és oldalkertben lévő szabad területet díszkertként és rekreációs
kertként hasznosítsuk.
A fajválasztásnál az alacsony vagy közepes növésű egyedeket részesítsük
előnyben. Kerüljük az örökzöld fajok túlzott használatát.
Növényeinket úgy válasszuk meg, hogy tavasztól őszig legyen közte virágzó
egyed.
A közmű csatlakozások műtrágyainak elhelyezése során törekedni kell a
takart kialakításra.
Az elő- és oldalkertben kerülendők az utólag elhelyezendő építmények
(tárolók), fóliasátrak elhelyezése.
A gyalogos és gépkocsik számára kialakítandó burkolt közlekedő felületek
esetében törekedni kell a nagyságuk minimalizálására, a felületük igényes
kialakítására.
Kerülendő az indokolatlan tereprendezés.

Az előkertbe alacsony, kis növésű
növényzetet ültessünk, hogy gyökérzete ne
tegye tönkre az építményeinket, illetve ne
takarja be túlzottan.

Az épületek elé ültetett tujasor betakarja az
épületet, megnőve falszerű látványt nyújt.
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HOMLOKZAT
MEGJELENÉSE

KIALAKÍTÁSA,

A főhomlokzatok kialakításánál
kerüljük a túlzott és funkció nélküli
tagolást.
A felületek letisztultak, egyszerűek
legyenek. Az ablakok, ajtók körül
ne használunk eltérő anyagból
kirakott
(pl.
hasított
kő,
nyerstégla) keretezéseket.
A
közművek
műtárgyait,
szerelvényeit
(gázvezeték,
villanyóra
szekrény,
egyéb
gépészeti berendezés) vagy a
hírközlés eszközeit (parabola,
antenna,
vezeték),
riasztó
berendezés,
klíma
vagy
hőszivattyú kültéri egységét,
továbbá a megújuló energia
hasznosítását
szolgáló
berendezéseket
(napelem
modulok, szélkerék) lehetőleg ne a
főhomlokzaton helyezzük el. Ha
pedig nincs más lehetőség, akkor
takarjuk el.
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ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK ÚJ ÉS
ÁTALAKULÓ
LAKÓTERÜLETRE
VONATKOZÓAN

TELEPÍTÉS, TÖMEG
Épületeinket a kialakult állapothoz
igazodva,
vagy
5
méteres
előkerttel helyezzük el.

Az épületek közterülettől való azonos távolsága harmonikus utcaképet eredményez. Az
ettől előrébb vagy hátrébb tolt épület megbontja az utca ritmusát.

Oldalhatáron
álló
beépítési
móddal, közvetlenül az oldalsó
telekhatárra.
A területen elhelyezni kívánt
főépületek esetében – ha az nem
lakófunkciójú – elfogadható a
lakóépületektől nagyobb tömeg
kialakítása.

Újonnan épített épület tetőformáját a kialakult utcaképhez igazítsuk.

TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA
A tetőforma egyszerű legyen, a
funkcióhoz igazodó. Lapostető és
az alacsony hajlásszögű kerülendő.
A jellemző tetőhajlásszög a 35° 48° közötti legyen.

Újonnan épített épület tetőformáját a kialakult utcaképhez igazítsuk.
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ÉPÜLET MAGASSÁGA
Az új és átalakuló lakóterületen
elfogadható a tetőérbeépítés.
Az épületek ereszmagassága
újonnan
kialakuló
utcákban,
utcarészekben az 5,0 métert ne
haladja meg. Meglévő, már
beépített utcák esetében a
szomszédos épületekhez való
igazodást kövessük. Meglévő
épület bővítésekor törekedjünk
arra, hogy az adott, bővíteni kívánt
épület ereszmagasságát ne lépjük
túl.

Azonos magasságú épületeknél egységes utcakép jön létre.

Eltérő magasságú épületeknél nem egységes utcakép jön létre.
Kiugróan magas vagy alacsony épület megbontja a nyugodt egységességet.

AJTÓK, ABLAKOK
Az ablakok, ajtók méretének
megválasztásakor
az
adott
homlokzat magassági és hosszanti
méretét is vegyük figyelembe.
Részesítsük előnyben az álló
téglalap
formájú
ablakokat.
Egyazon homlokzaton belül az
ablakok felső szintjéhez igazítsuk a
kapu vagy ajtó magassági méretét.
Utcai főhomlokzatra egyforma
méretű ablakok kerüljenek.
Kerüljük a nagy felületű, osztás
nélküli üvegezéseket. Részesítsük
előnyben az osztott ablakokat.
Kerüljük a gépkocsi tárolók
kapuinak főhomlokzaton történő
elhelyezését.
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Polgármesteri hivatal épülete:
a nagy méretű nyílászárókat osztott felülettel alakították ki.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
KERÍTÉSEK
Kerítés létesítése esetén javasolt
az áttört jellegű (átlátható), az
épület jellegéhez színben és
anyagban illeszkedő kialakítása.
A kerítések 1,40 -1,60 méter
magassággal
kerüljenek
kialakításra.
ANYAG ÉS SZÍNHASZNÁLAT
Az
épületek
homlokzatainak
vakolt-festett felületei simított
vakolattal kerüljenek kiképzésre.
A fröcskölt felület nem illik a falusi
épületekhez.
A lábazatok esetében a festett
vakolat, nyerstégla architektúra
vagy terméskő használandó.
A falfelületi színek esetében a
fehér mellett a szürke, a pasztell
sárga, halvány zöld, halvány barna
különböző
árnyalatai
használandók.
Ezek
erősebb
tónusa díszítő elemként kisebb
felületeken használhatók.
Egy épületen és a hozzá tartó
kerítés és egyéb építményen
használt színek esetében 2-3
árnyalatnál többet ne használjunk.
A harsány, rikítószínek kerülendők.
A nyílászárok esetében a fa, vagy a
kinézetében fát utánzó dekor
fóliázott műanyag nyílászáró
használata elfogadható.
Tetőhéjazat esetében a beton, a
kerámia
cserép
mellett
elfogadható a cserépmintázatú
táblás lemez.
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ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK AZ ŐSI TELEPÜLÉSMAGRA VONATKOZÓAN

TELEPÍTÉS, TÖMEG
Az épületek utcai telekhatárra,
előkert
nélkül
kerüljenek
elhelyezésre.
Az épületek zárt vagy hézagosan
zárt elhelyezése a javasolt, de
elfogadható az oldalhatáron álló
beépítés is.
Új melléképület megjelenhet az
utcai telekrészen, azonban az
utcáról
látható
építmények
esetében követni kell a jellemző
tömeg és anyaghasználatot.

Épület hátra húzásával megtörjük az utca harmonikus képét.

A főépület tömege hosszúkás
téglalap alaprajzú, amely utcával
párhuzamos vagy merőlegesen is
elhelyezésre kerülhet. Az utcával
párhuzamos elhelyezés esetén Lalakban hátrafelé befordulhat.
Földszintes kialakítású legyen.
A gazdasági épület vagy egyéb
melléképület
a
főépület
tömegéhez képest alárendelt
szerepet kapjon.
A tömegek esetében az egyszerű,
téglalaphoz mindinkább közelítő
formára kell törekedni.
ÉPÜLET MAGASSÁGA
Új épület eresz és tetőgerincmagasságát javasolt a meglévő
épületekhez igazítani a kialakult
egységes utcakép és annak
ritmusa megőrzése érdekében.
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Azonos magasságú épületek egységes utcaképet alkotnak. Az újonnan épülőknek a
meglévő épületek magasságához kell igazodni az egységesség érdekében.
Eltérő magasságú épület megbontja az utcakép egységességét.
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TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA
A tetőformák közül a nyeregtetőt
javasolt választani.
A
sátortetős
elfogadható.

forma

nem

Az
épületek
jellemző
tetőhajlásszöge 40°- 45° közötti
legyen.

Kerülendő a tetőtéri ablak, illetve a kiugrók kialakítása.

Az utcáról látható tetők esetében
kerülendő az összetett tetőforma
használata, illetve a tetőre
tervezett
kiugrások
(előtető,
kutyaól).

26

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

UTCAI
NYÍLÁSRENDJE

HOMLOKZAT

A településrészen az utcai
homlokzatoknál kerülendő az
erkély, terasz, loggia jellegű
épületrészek kialakítása.
Épület felújítása, vagy új épület
építése esetében a jellemző
nyílásrend (1 vagy 2 a - melléklet
ábra szerint - osztott üvegezésű
ablak belső spalettával, tornácajtó,
vagy tornácnyílás) megtartandó.
Az új épületek esetében is javasolt
követni
a
hagyományos
nyílásrendet. A beépítésre kerülő
ablakok álló téglalap alakúak
legyenek, javasolt szélességük 0,91 m, magasságük 1,5-1,7 m.
Az
utcafronttal
merőleges
tetőgerincű épületek esetében a
kb. 4 egység magasság 7 egység
szélesség
homlokzati
arány
kialakítása javasolt.
A homlokzatok fával vagy kővel
való burkolása idegen, ezért nem
javasolt.

Sárközre jellemző utcai homlokzatok
A mellékelt utcaképek a sárközi
települések közé tartozó Decs jellemző
utcáiról készültek, de Sárpilis esetében is
követendők
Forrás: Scultéty Zoltán, A sárközi
eklektika című műemlékvédelmi
szakdolgozata, 1981-82
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HOMLOKZAT KIALAKÍTÁSA
A homlokzatok – különösen a
főhomlokzat - kialakítása során
különös gondot kell fordítani a
nyílászárók elhelyezésére, azok
méretére,
a
párkányzatok,
lábazatok
és
egyéb
felületképzésből adódó tagolások
tekintetében.
Az utcai homlokzatokon tilos az
erkély, terasz, loggia jellegű
épületrészek kialakítása.
Továbbá kerülendő a parabola,
gázvezeték, napelem modulok,
egyéb közmű- és gépészeti
berendezések
homlokzaton
történő elvezetése.

Jellemző és követendő homlokzati
nyílásrendek
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ANYAG ÉS SZÍNHASZNÁLAT
Az épületek látható anyagai
esetén
törekedni
kell
a
természetes
anyagok
használatára.
Homlokzatokon,
oromfalon
megjelenő fő anyag a nyerstégla
burkolat, festett vakolat vagy
klinker tégla legyen.
Lábazat szintén nyerstégla vagy
vakolt-festett kialakítású legyen.
Homlokzati
felület
vakolatú legyen.

simított

Díszítő elemként (párkányzat
ablak alatt, tagozat a födém
magasságában, vagy függőleges
tagolás a felület megtörése
érdekében) nyerstégla, klinker
vagy eltérő színű festett felület
javasolt.
Homlokzati felületre javasolt
színek: fehér, szürke, pasztell
sárga.
Nyílászárók színe esetében a
barna vagy a méregzöld javasolt.
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RÉSZLETEK
Sárközi faluként ez a településrész
még őrzi a sárközre jellemző
motívumokat egy-egy homlokzati
stukkó, tornácajtó faragott díszei,
oromzat
vakolati
díszei
megjelenésében.
Ezek megőrzése, az egykori
elemek
korhű
visszaállítása
javasolt a meglévő épületeken.
Új épület esetében pedig érdemes
ezekből merítve ötletet gyűjteni.
Épületünk
megjelenéséhez
nagyban hozzájárul egy-egy ilyen
díszítő elem ízléses használata,
azonban óvakodjuk a túlzott
mértéktől.
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TORNÁCOK
A tornácok a zárt beépítés, vagy a
magas, tömör kerítés miatt
túlnyomó részt rejtve maradnak a
közterület felől.
Ennek ellenére értékes elemei az
épületeknek, hozzátartoznak a
sárközi lakóépületekhez, ezért a
meglévő tornácok felújítása során
törekedni kell az eredeti kialakítás
helyreállítására.
A tornácok beépítése nem
javasolt. Javasolt a befalazott,
beüvegezett
tornácok
visszaállítása.
Új tornác építése esetén, a tető
törése nélkül, az épülettel egy
tömegbe kerüljön kialakításra.
Törekedni kell az egységes
megjelenésre,
mint
anyaghasználat,
mint
színhasználat szempontjából.
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KERÍTÉSEK
A településrészen zárt, teljesen
tömör kerítés létesítése javasolt.
A kerítések 1,6 – 2,0 méter között
magassággal létesíthetők.
Látható fő anyaguk: nyerstégla,
festett vakolat, kapuk fából vagy
kovácsolt vasból készüljenek.

GAZDASÁGI ÉPÜLETEK, GÉPKOCSI
TÁROLÓK
Az egységes és értékes utcaképek
megőrzése miatt különösen fontos
az új gazdasági vagy egyéb
melléképületek, gépkocsi tárolók
megfelelő elhelyezése.
Az egykori gazdasági épületek az
utcakép elemeiként kerültek
elhelyezésre. Új létesítése esetén
formailag törekedjünk követni a
megmaradt értékes elemeket.
Az átalakult életmód miatt
ezeknek új funkciót kell találni,
mely akár lehet a gépkocsi
tárolása.
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ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK A GAZDASÁGI TELEPHELYEKRE VONATKOZÓAN

TELEPÍTÉS
A
gazdasági
telepehelyeken
történő új építés esetén törekedni
kell a meglévő épületek helyzetét
figyelembe venni, illetve a táji
adottsághoz igazodni.
Az épületeket a technológia
függvényében
az
adott
telephelyen belül úgy helyezzük el,
hogy
rendszert
alkossanak,
egymástól indokolatlanul messze
ne kerüljenek, a közlekedéshez,
munkavégzéshez
szükséges
burkolt felületeket is gondoljuk
végig előre.

Több külön álló, téglalap formájú épület kerüljön elhelyezésre.

Az épületek egymáshoz képest
párhuzamosan vagy 90° -os szöget
bezárva kerüljenek telepítésre.
A túl hosszú és nagy épület zavaróan hat a telephely képére.

TÖMEG
Kerüljük a túl hosszú, keskeny
kontúrú épületeket, illetve az
összetett formákat is. Ideális
alaprajzi forma az oldalak az 1:2,
illetve a 2:5 aránya.
Lehetőleg egy telephelyen belül
lévő
épületek
hasonló
tetőhajlásszöggel és tetőformával
kerüljenek kialakításra.

A törekedjünk a hasonló tetőformák használatára, ezáltal is egységes képet kapunk.

Az üzemi épületek jellegéhez nem illeszkedő tetőforma a telephely összképére is zavaróan hat.
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ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT
Az
épületeken
használható,
látható anyagok választéka széles:
a vakolat, a beton, a fa mellett a
fémlemezek is választhatók.
Törekedjünk az igényes, minőségi
kialakításra. Telephelyen belül az
azonos funkciójú épületek azonos
megjelenést kapjanak.
A színek választásakor kerüljük a
harsány, rikító színeket, főleg a
lakóterületek közelében.
Egy telephelyen belül azonos
funkciójú épületek lehetőleg
azonos színt kapjanak.
KERÍTÉS
A
területek
látványa
szempontjából fontos szerepe van
a kerítés megjelenésének, ezért
különösen fontos lenne ezek
igényes, egységes kialakítására.
Anyagukat tekintve a falazott,
illetve beton kerítés mellett az
ipari drót és a fémlemezes is
választható.
2 méternél magasabb, zárt,
teljesen tömör kerítés létesítése
kerülendő.
NÖVÉNYZET TELEPÍTÉSE
A telephelyeket javasolt a terület
széle
mentén
háromszintű
növényzettel (fa, cserje, gyep), de
legalább
kétsorban
fákkal
lehatárolni.
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ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK A BELTERÜLETI RÉSZEK KÖZTERÜLETEIRE VONATKOZÓAN

A
belterület
közterületeinek
minőségi alakítására, felújítására
van szükség. A központi részen a
hivatal és a templom közti szabad
tér közkertként alakítandó ki.
A hivatal és a szociális otthon közti
fás területen játszótér kialakítása
javasolt.
További járda építés vagy új
utcabútor kihelyezése esetén a
meglévők anyag és színvilágához
javasolt igazodni.
Vizuális
élményt
javítja
a
különböző
felületek
éles
elválasztása egymástól pl, járda és
füves sáv közti szegélykő.
Az ősi településmag területén a
közvilágítás, vagy közfunkciójú
épület külső megvilágításának
lámpateste
esetén
javasolt
formavilág és anyaghasználat
szempontjából
a
tájház
átjárójában
látható
lámpát
mintául venni.
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Az ősi településmag utcáin
kevésbé, egyéb lakóutak mentén
jobban van lehetőség fásításra.
A településmag szűk utcáiban
elsősorban
virágágyások
kialakítására van lehetőség. A
magas, épületet takaró növényzet
ültetése kerülendő.
A
légvezetékek
áthelyezése
földkábelbe jelentősen emelné a
település központ képét.
Új elektromos hírközlési vagy
energiaellátás vezetékeit meglévő
lehetőség
szerint
közös
oszlopsoron
kell
vezetni.
Amennyiben ez nem lehetséges,
föld alatti elvezetéssel kell
megoldani.
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS JAVASLATOK

Közmű
berendezések,
mint
például
vízmű
kutak,
szennyvízátemelők,
telefonelosztó központok, transzformátor
állomások
létesítményeit
lehetőség szerint épületben vagy
növényzettel takartan kerüljenek
elhelyezésre.
Új adótornyot, illetve a teljes
települést
ellátását
biztosító
felszíni
energiaellátási
építményeket
elhelyezni
belterületen, illetve településképi
szempontból kiemelten kezelendő
területen ne lehessen. Átjátszó
állomások létesítése esetében jó
megoldást
jelent
meglévő
toronyszerű
építmények
felhasználása, így pl. egy magas
víztározó.
Házi szélkerék a hátsó udvar
részen, közterületről kevésbé
látható
helyen
kerüljenek
elhelyezésre.
Tartóoszlopuk
magassága ne haladja meg a 6
métert.
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK (AJTÓK, ABLAKOK,
TORNÁCOK, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK, HOMLOKZATKÉPZÉS), KERÍTÉSEK, KERTEK,
ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA

A jó példák szemléletformáló
jellegűek. Cél a jellegzetes
épületek,
épületrészek,
építmények bemutatása példákon
keresztül, amelyek egy épület
átalakításánál, felújításánál, vagy
új
épület
létesítésénél
hangulatukban, megjelenésükben,
anyaghasználatukban
kiindulási
alapot képezhetnek a tervezésnél.

Az egykori romos, életveszélyes
lakóépület szinte teljesen újjá
építése nyomán jött létre a tájházi
funkciót kapó épület a Petőfi
Sándor utcában.
Az épület külső és belső
megjelenésében is a sárközi
épületformát és életformát
mutatja be.
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A településen új építésű vagy
felújított házak közül jó példaként
bemutathatót
nem
találunk,
azonban kerítések között igen.

Sárpilisre nem jellemző, ennek
ellenére követendő példaként
hozzuk a kovácsoltvas jellegű
kapuval tagolt, nyerstégla
architektúrás, zárt kerítést.

A mellékelt képen látható
nyerstégla felületű, faragott fa
lécekkel tagolt kerítést székely
kaput imitáló felépítmény teszi
egyedivé.
Ízlésesen kialakított, falusi
környezetbe illeszkedő kerítés.
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További
jó példák szintén
kerítések kialakítására vonatkozik.

Falusi környezetbe és főként a
helyi hagyományokhoz
illeszkedően kerültek kialakításra:
anyaghasználatuk, magasságük,
zártságuk, illetve ötletes díszítésük
révén követendők.
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7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

A
településen
az
önálló
reklámtáblák,
reklámberendezések kihelyezése nem
jellemző, inkább csak az adott
épületben működő vállalkozást
népszerűsítő cégtáblákra találunk
példát. Ezek közül jó példaként
bemutatandó nincs. Azonban a
közterületi információs táblák,
utcabútorok egységes és igényes
kialakításúak.
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A családi ház energia igényének
szükségletét kielégítő napelemek
tetőn való elhelyezésekor a
megfelelő tájolás mellett
szempont legyen a közterületről
láthatóság is. Javasolt ezeket
hátsó épületszárnya helyezni, és
nem a teljes tetőfelületet lefedni a
panelekkel.

Egy köztéri kút is lehet dísze a
közterületnek. Környezetének
megfelelő rendezésével utcabútor
jelleget kap.

A falusi közlekedés legfontosabb
eszköze a kerékpár, ezért indokolt
megfelelő figyelemmel kialakítani
azt.

A településképet nem rontó, abba
illeszkedő tárolóra jó példa a
mellékelt fa-szerkezetű építmény
(Kajdacs községháza mellett).
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F E L H A S Z N Á L T
K É P E K
J E G Y Z É K E
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