
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 784-8/2017/K. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 10-én
18:00 órakor megtartott lakossági fórumáról. 

Az ülés helye:  Szentbékkálla Könyvtár.

Jelen vannak:
Sárvári Attila alpolgármester
Bőczi Ernő képviselő
Németh Ottó képviselő
Sárvári Tamás  képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 
Város és Ház Bt: Bárdosi György
Bárdosi Andrea egyéni vállalkozó (tervező)
Hori & Viki Desing Kft: Hornyák Attila főépítész 
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Lakossági résztvevő: 5 fő. 

Sárvári Attila alpolgármester:  köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
Molnár Endre polgármester egészségügyi okok miatt van távol. Megállapítja, hogy a képvi-
selő-testületből 4 fő jelen van, így határozatképes. A fórum egyetlen napirendje a Szentbékk-
álla község településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet kidolgozásáról tájé-
koztató és lakossági egyeztetés, melyet javasol elfogadásra. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

63/2017. (VIII. 10.) HATÁROZATA

Napirend elfogadásáról 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. augusztus 10-i falufórum 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 
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1.) Szentbékkálla község településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
kidolgozásáról tájékoztató és lakossági egyeztetés. 

1.) Szentbékkálla község településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet kidolgozásáról tájékoztató és lakossági egyeztetés

Hornyák  Attila  főépítész: azért  jöttek  ma  össze,  hogy  beszéljenek  Szentbékkálla
szépségeiről és arról, hogyan lehetne ezt megjeleníteni a kormány által előírt keretek között.
Ez a kiadvány a települési arculati kézikönyv nevet kapta. Gyakorlatilag azt a feladatot kapta
a település a kormánytól, hogy készítsen el egy kiadványt, melyben összegyűjti a helyi épített
és  természeti  értékeket.  Ezt  a  kézikönyvet  úgy  kell  elképzelni,  hogy  jó  példákkal
alátámasztott  célt,  amely  mindenki  számára  közérthetően  mutatja  be,  hogy  ha  valaki
fejleszteni szeretne, akkor milyen irányba tudjon gondolkodni. Bárkinek a kezébe lehessen
adni, ha azt hallják, hogy egy épületet akar felújítani, vagy házat akar építeni a faluban. A
jelenlegi jogi helyzetben ez nem egyszerű dolog, mivel nagyon liberális lett az építési jog.
Mindenki felszabadultan élheti meg ezt a munkát, de nyilván ennek meg vannak a hátrányai
is.  Vannak  olyan  építészeti  korok,  ahol  nagyot  léptek  előre  és  teljesen  újat,  újszerűeket
csináltak, annak a megítélése sok esetben abban a korban nagyon érdekes és megosztó volt.
Most is abba a helyzetbe kerültek, mint egy jó száz évvel ezelőtt, de az egy más gyökérről
fakadt,  de az a lényeg,  hogy van egy olyan jogi helyzet,  hogy egy nagy liberális   építési
jogrendszert alakítanak ki és ennek egyik eleme a települési arculati kézikönyv. Ez egy olyan
képes  gyűjtemény,  leírással  kiegészítve,  amelybe  össze  vannak  szedve  azok  a  jó  példák,
homlokzatok, vakolatok, vakolat díszek, kapuzatok, kémény fejezetek, ami érték és szép és
amitől  Szentbékkálla,  Szentbékkálla  és  nem Mindszentkálla,  vagy éppen Kékkút.  Még ha
nagy különbségek nincsenek is a települések között, de közös a gyökér, közös a környezet,
közös az adottság, közel azonos adottsággal rendelkező települések, de az a lényege, hogy az
önkormányzat  olyan  feladatot  kapott,  illetve  a  lakosság,  hogy keressék meg  az  értékeket,
emeljék ki, rögzítsék, tegyék mindenki tudatába ezt a gondolatot, hogy ebbe az irányba kell
menni és ne legyenek lehetőség szerint településképet romboló fejlesztések, melyeket utána
visz a hátán  a település.  Nyilván,  ha egy épület  megépül  és  nem jól  sikerül,  nem fogják
feltétlenül  visszabontani  és  átépíteni,  hanem az  betagozódik  abba a  település  szövetbe  és
hosszú ideig ott fog maradni, de ilyenek ne legyenek, ezért megpróbálják ezeket összegyűjteni
egy adott logika, tematika mentén, amit jogszabály rögzít,   hogyan kell ezt végig vinni és
ennek a  vége az  lesz,  hogy egy rendeletet  kell  majd  alkotni,  le  kell  szűrni  a  tanulságait,
hogyan lehet házakat építeni,  milyen körülményeket  kell biztosítani a jogszabályi  háttérrel
ahhoz, hogy a végcél elérhető legyen. Valahol ennek itt lehet az értelme, az oka, hogy erről
beszélnek, tehát napirendre kell, hogy tűzze a testület. Ennek a kiadványnak két része van,
egyrészt  az épített  értékek,  az épített  dolgok, amelyek nemcsak házakból  állnak,  hanem a
kapuk, kerítés, lehet egy kereszt, vagy bármi, amit az ember hozott létre mesterségesen és
amit használnak valamilyen célra. Nagyon fontos a környezet, amibe ezek az épített értékek
megtalálhatók  és  ennek  az  összessége  adja  a  településképet,  karaktert,  amit  szeretnek
Szentbékkálla községben. Gyakorlatilag erről szól ennek az egész folyamata. Azt szeretnék
megtudni, hogy ki mit szeret ebben a településben, mik azok a pozitív részek, ami értékes,
amit példaértékűnek lehet kiemelni, megmutatni bárki számára, aki ezt a kézikönyvet kézbe
veszi. A végén ebből egy színes kiadvány fog készülni. Hozzá kell társítani egy jogszabályi
hátteret,  mert  a  jelenlegi  jog  szerint  október  1-vel  ki  kell  szedni  a  jelenlegi  építési
szabályzatból azokat, melyek szubjektív mutatókat tartalmaznak, amik az épületek karakterét,
megjelenését mutatják be. Azért is kell ezzel foglalkozni, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet,
hogy a helyi  építési  szabályzat  már nem rendelkezik semmit,  az ilyen típusú előírásokról,
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információkról,   tehát ne legyen  olyan joghézag, amit  nem kötelező betartani.  A mostani
szabályzatban is vannak valamilyen logika mentén előírások. Gyakorlatilag ez az elsődleges
beszélgetés, tehát nem szeretnének egy előadás jelleget adni ennek a mai napnak, tehát inkább
egy kérdezz-felelek irányt. 

Bárdosi  Andrea  tervező: eddig  volt  a  helyi  építési  szabályzat,  amit  egy  építtető,  vagy
tulajdonos forgathatott, hogy milyen szabályok vonatkoznak az építkezésekre, új épületekre,
felújításokra. Most ez kettő lesz, mert lesz a HÉSZ, amiből ki kell venni a konkrét előírásokat
a kerítésre, a tetőformára, a tetőhajlásszögre, anyaghasználatra és ez mind belekerül ebbe a
másik rendeletbe és így kettő rendelet lesz. Ennek az alapját képezi a színes kiadvány, amibe
bemutatják  a  települést  magát,  a  hagyományokat,  a  jó  példákat,  felújításokat,  épületeket,
kerítéseket,  kapuzatokat  és  abból  lehet  majd  válogatni  és ez ennek a rendeletnek alapja.  
A rossz példák nem lesznek fotóval bemutatva, hanem arra ábrák vannak, amit a minisztérium
már  megcsináltatott  a  rossz  példák  piros  iksszel,  a  jó  példák  pedig  zöld  pipával  lesznek
jelölve. Szeretnék, ha ebben a lakosság részt venne, javaslatot tenne. 

Bárdosi  György (Város és Ház Bt): amikor  elkészül  ennek a kiadványnak a munkaközi
anyaga, akkor újra lakossági fórumot tartanak és az elhangzott észrevételeket beépítik. 

Sárvári Attila alpolgármester: bátorítja a jelenlévőket, hogy kérdezzenek nyugodtan és ha
van javaslatuk, akkor az tegyék meg. 

Lakossági  résztvevő: lenne  egy olyan  javaslata,  nem tudja,  hogy járható-e,  hogy a falut
körbejárni és a méltó épületeket lefényképezni és egy katalógusba prezentálni. 

Bárdosi György (Város és Ház Bt): ezt előkészítették  már többször is körbejárták a falut és
amit  építész  szemmel  jó  példának  tekintenek  azt  lefényképezték.  A  települési  arculati
kézikönyvnek  része,  megelőző  eleme  egy  épület  érték  kataszter  létrehozása.  Ami
kiemelkedően értékes, azt helyi védelem alá fogja javasolni a rendelet, tehát ezek mind-mind
benne lesznek. 

Lakossági résztvevő: van egy szentbékkállai kiadvány, melyben minden tulajdonos, épület
stb. benne van. 

Sárvári  Attila  alpolgármester: ezt  egy  helyi  tanár  ember  készítette,  aki  mindenféle
értékmegőrző, értékmentő tevékenységet végez a faluban és több a településsel kapcsolatos
kiadványa  is  megjelent.  Az  egyik  ilyen  a  településen  lévő  összes  épület,  tulajdonosok,
fényképekkel, illetve a külterületen is elkészült az összes gazdasági épület. 

Bárdosi Andrea tervező: amennyiben lehet,  kérnek belőle  egy példányt  és természetesen
visszajuttatják az önkormányzatnak. 

Sárvári Attila alpolgármester: ez az úr, Oltárczy Ferenc soproni lakos, de nyugdíjasként
már  többet  járt  vissza  szülőfalujába,  Szentbékkállára  és  ő  létesítette  a  településen  a  pajta
múzeumot,  a  helytörténeti  gyűjteményt.  Minden  évben  a  falunapon,  a  Káli  Napokon
kiállításai vannak különböző témákban. 
Két gondolat támadt benne a települési arculati kézikönyv kapcsán, az egyik az, hogy egy
újabb  teherrel  öntötte  nyakon  az  önkormányzatokat  az  állam.   A másik  pedig,  ha  ez  a
kézikönyv tényleg olyan formában készül el,  hogy a hétköznapi ember számára rajzokkal,
fényképekkel,  adatokkal  egy olyan  anyagot  ad,  hogy akinek  eddig  nehezére  esett  a  helyi
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építési  szabályzat  mindenféle  megfogalmazását  értelmezni,  szerinte  ez  az  anyag
emberközelibb és a polgárt, aki építkezni akar, biztosan jobban eligazítja mindenféle kérdések
útvesztőjében. 

Bárdosi György (Város és Ház Bt):  külön elvárás, hogy közérthető legyen. A rendelet már
lehet szakmaibb. 

Sárvári Attila alpolgármester: a szándék biztos jó irányba halad, akkor egyértelmű lesz. 

Lakossági résztvevő: a bástya rakás szinte mindegyik Káli-medencei faluban divat, illetve
honos, biztos, hogy benne lesz a kiadványban? Aztán, hogy annak milyen mintája van, milyen
módszerei vannak az már kérdés.

Hornyák  Attila  főépítész:  keresnek  olyan  bástyákat,  amelyek  szépek  arról  készülnek
fényképek, mint jó példa és ez akár a rakás módját is meghatározhatja. A követ lehet nagyon
sokféleképpen rakni. Az anyag használat is számít, milyen kőből készül, helyi kőből? 

Lakossági résztvevő: látni olyat, ami úgy néz ki, mintha kötőanyag nélkül lenne készítve. 

Hornyák Attila főépítész: vannak olyanok,  amelyek szépen vannak rakva,  példaértékű és
nagyon tetszetős és vannak kevésbé szépek. 

Lakossági  résztvevő: mikorra  várható  ennek a  munkának  a  végkifejlete  a  helyi  rendelet
mikorra jön létre? 

Bárdosi György (Város és Ház Bt):  a jelenleg érvényben lévő jogszabály azt mondja, hogy
október 1-ig minden településnek el kell készíteni. Leterhelt az egész építész társadalom ebből
a szempontból és még a települések sem kapták meg hozzá a beígért pénzt. Úgy tűnik, hogy
legtöbb  település  nem  tudja  tartani  ezt  az  október  1-i  időpontot,  pontosan  azért,  mert
egyszerre  kellett  elindítani.  Ezt  képtelenség  tartani,  szakhatóságokkal  is  egyeztetni  kell,
építész kamarával, állami főépítésszel. Várhatóan amennyire lehet már tudni a határidő ki lesz
tolva december 31-ig. 

Lakossági résztvevő: üdvözöl mindenkit. Annyiban érinti a dolog, hogy éppen felújításban
van és érdeklődik mindenkinél, hogy mit, hogyan szokás, milyen arculat van, próbálja keresni
azt,  hogyan lehet  ebben a közegben benne maradni.  A legnagyobb problémája az,  hogy a
kapu,  a  bástya  szétázva,  szétfagyva,  szétesve  omladozik.  Olyan  gondolata  támadt,  hogy
lebontja és újra megépíti, de tesz bele egy megerősítést és visszaépíti ugyanolyan magasságra,
méretre,  bevakolva,  lemeszelve.  Akár  lehetne  terméskővel  körbe  rakni,  erre  például
Szentbékkállán nem látott példát, Mindszentkállán viszont látott és tetszik is. Kérdezi, hogy
mikor profitálhat ebből az anyagból,  hogy ne szájhagyományra alapozzon, hanem ott legyen
ötféle kapu, vagy kétféle, tehát szeretne információhoz jutni. 

Bárdosi Andrea tervező: a jó példákat ők is a faluból fogják venni, ha körben néz a faluban,
akkor biztos látja, hogy milyenek vannak. 

Bárdosi György (Város és Ház Bt):  október környékét tudja mondani. 

Bárdosi Andrea tervező: az újabb lakossági fórum időpontja ugyanúgy felkerül a honlapra
és kikerül a hirdetőtáblákra. 
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Bárdosi  György  (Város  és  Ház  Bt):  Mindszentkállán  olyat  látott,  ami  a  település
hagyományába illeszkedő megoldás? 

Lakossági  résztvevő: van  egy  oszlop,  gúla  alakú  felület  és  ez  oszlop  kívülről  le  lenne
vakolva és lemeszelve, vagy ugyanilyen oszlop, ugyanilyen gúlával kővel körbe rakva. 

Hornyák  Attila  főépítész: a  fedkő  miért  van  egy  oszlop  tetején.  Alapesetbe  ha
visszagondolnak,  a kőfalakat  kevésbé kötőanyagdús anyaggal  rakták.  Lehet  ez akár épület
fala, vagy bástya.  Agyagos, földes keverékbe rakták. Ha egy bástyát levakoltak,  akkor azt
meg kellett védeni, arra volt a sisak, ami hosszabb távon megvédte a fagy ellen a vakolatot.
Ha ez a sisak nem  volt, akkor azért nem volt, mert felrakták a bástyát és akkor az úgy maradt.
Szerinte, ha van vakolat egy bástyán, akkor kell rá egy sisak, ha meg nincs, akkor az annyira
nem hiányzik. Nagyon szubjektív dolog, ezt nagyon leszabályozni sem lehet. Hagyományosan
egy  kicsit  erőteljesebb  fedkövek  egy  vakolt  oszlophoz  egy  kicsit  klasszicista  stílushoz
igazodik. Inkább egy kúriához való megoldás. Egy kistelepülésen egy picit idegen. 

Lakosság résztvevő: a Jókai és Kossuth utcában nem egy háznál van ilyen. 

Hornyák Attila  főépítész: fontos  erről  beszélni,  de ettől  a  településképe nem fog tönkre
menni, ha rákerül egy bástyára egy lezáró felület. Sokkal fontosabb a kémény feje, párkánya,
tagozata.  Minden  alkalommal  ezt  sérelmezi,  nagyobb  városokban  is  főépítész  próbálja  a
kollégákat rávenni arra, hogy ne csak a Schiedel kéményeket  használják. Volt idő, amikor
rajzokat osztogatott, ez az egyik gyengéje a kémény fejezet. Van  kb. 50 féle verziója és akkor
amikor elkezdett főépítészkedni az egyik városba, akkor a kollégáknak ebből rendszeresen
adott. Roppant fontos dolog véleménye szerint, nyilván működik a kémény akkor is, de egy
házon nagyon fontos, hogy milyen a kémény. Ezeken az elemeken múlik, hogy milyen lesz az
összkép. Az épület  arányán,  anyaghasználatán,  színvilágán és a kiegészítőkön, hogy van-e
vakolatdísz, milyen széles, mennyit  ugrik ki. Ezt nem lehet leírni, jó példákat lehet beírni.
Építészként sokat tervezett a Káli-medencében és nagyon fontosak az arányok, ehhez kell egy
érzék, egy jó kőműves. Kékkúton találkozott tanácstalan emberekkel, akik igazán nem tudták,
hogy mit akarnak építeni, ez a kiadvány jó lehet arra, hogy bemutassa, hogy melyik irányba
kell elmenni. Azt vallja, hogy nagyon fontos elvek, hogy hova teszi a házat a telken belül, az a
ház  milyen  arányú,  szélessége,  magassága,  a  tető  hogyan  áll  rajta.  Ezek  alapvető
fontosságúak, hogy illeszkedjen abba a környezetbe, ahol van és az is nagyon fontos, hogy
ezek felületei milyen anyagból vannak. Milyen a cserép anyaga például. A Káli-medencében
vannak  nagyon  jó  betoncserepek,  nem feltétlen  rossz  a  betoncserép.  Ha  valaki  újat  akar
építeni, akkor nagyon fontos, hogy hova teszi az épületet, milyen a formája, milyen a külső
része. 

Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy nem lehetne hamarabb hozzájutni a munkapéldányhoz? 

Bárdosi Andrea tervező: a munkapéldány egy nappal előbb készül el, mint ahogy leadják az
önkormányzathoz. 

Bárdosi György (Város és Ház Bt):  ez csak egy adathalmaz. 

Sárvári Attila alpolgármester: amennyiben nincsen több kérdés megköszöni mindenkinek a
jelenlétét az építő jellegű kérdéseket, észrevételeket. Azt kéri, hogy kísérjék figyelemmel az
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információkat.  Jelenjen  meg  minél  több  helyi  lakó,  hogy  ne  később  jelentkezennek  a
reklamációk. Köszöni a figyelmet a fórumot 18:55 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Sárvári Attila      Tóthné Titz Éva
polgármester                           alpolgármester                       jegyzőt helyettesítő aljegyző
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