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Tisztelt Lakosok! 

Kérjük, az alábbi kérdőív kitöltésével segítsék Somogyszentpál Község 
Önkormányzatának munkáját a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésében. 

Lakókörnyezetünk értékeinek megőrzése érdekében fontos, hogy az épített és természeti 
környezetünk fejlesztése során megismerjük a helyi lakosok, vállalkozók, civil szervezetek 
véleményét is. Közös érdekünk, hogy meglévő értékes és új épületeink, közterületeink 
hozzájáruljanak településünk képének kellemesebbé tételéhez, harmonikusan illeszkedjenek 
hagyományos épített és természeti környezetünkbe. 

Somogyszentpál Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába, a hivatal nyitva 
tartási idejében. 

 

A kérdőívek leadásának határideje: 2017. november 15. 

Véleményüket előre is köszönjük!  
 
                                     Dr. Berényi Sándor 
         polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Az Ön lakóhelye, székhelye (településrész, utca):…………………………………………….. 
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A saját lakókörnyezetében mely épületeket tartja településképi szempontból 
példaértékűnek (utca, házszám,)? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
A saját lakókörnyezetében mely épületeket tartja településképi szempontból 
kedvezőtlennek (utca, házszám)? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
A saját lakókörnyezetében milyen tetővel ellátott épületeket látna Ön szívesebben? 

   hagyományos magas tetős  

   mediterrán jellegű magas tetős  

   lapos tetős  
 
A saját lakókörnyezetében milyen fedéssel ellátott épületeket látna Ön szívesebben? 

   hagyományos cserép (agyag, beton) 

   korcolt fémlemez fedés 

   acélcserepeslemez 

   bitumenes zsindely  
 
A saját lakókörnyezetében milyen árokkialakítást tartana elfogadhatónak? 

   nyílt, gyepes árok 

   nyílt, beton/térkő elemmel burkolt árok 

   nyílt, burkolattal és növényzettel vegyesen kialakított (pl. zsebeskő) árok 

   zárt, burkolt járda alatti árok 

   zárt, zöldsáv alatti árok 
 
A saját lakókörnyezetében milyen fedéssel ellátott épületeket látna Ön szívesebben? 

   hagyományos cserép (agyag, beton) 

   korcolt fémlemez fedés 

   acélcserepeslemez 

   bitumenes zsindely  
 
 
Ismer-e a környezetében olyan felújított vagy új építésű épületet, mely követendő 
példa lehet mások számára is? 

   nem ismerek  

   nem tudom, nem válaszolok  

   igen ismerek  
Ilyen épület: 
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Ismer-e a környezetében szépen rendezett, kialakított udvart/kertet, mely követendő 
példa lehet mások számára is? 

   nem ismerek  

   nem tudom, nem válaszolok  

   igen ismerek  
 
Ilyen épülethez tartozó udvar/kert: 
 
A saját kertjében Ön milyen funkciókat helyezne el? Mire használja leginkább a 
kertjét? (Több választ is megjelölhet!) 

   díszkert 

   haszonállat tartás 

   zöldséges/gyümölcsös 

   játszókert 

   gazdasági udvar 

   pihenés, családi programok 

   garázs, parkoló 

Egyéb:………………………………...………………………………...……………………… 
 
A szőlőhegyi/zártkerti/mezőgazdasági környezetben milyen tetővel ellátott épületeket 
látna Ön szívesebben? 

   hagyományos magas tetős  

   mediterrán jellegű magas tetős  

   lapos tetős  

dombház 
 
A szőlőhegyi/zártkerti/mezőgazdasági környezetében milyen fedéssel ellátott 
épületeket látna Ön szívesebben? 

   hagyományos cserép (agyag, beton) 

   korcolt fémlemez fedés 

   acélcserepeslemez 

   bitumenes zsindely  
 
 
Ismer-e a szőlőhegyen olyan felújított vagy új építésű présházat/vendégházat, mely 
követendő példa lehet mások számára is? 

   nem ismerek  

   nem tudom, nem válaszolok  

   igen ismerek  
Ilyen présház/vendégház: 
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A település melyik közterületének kialakításával elégedett? (Több közterületet is 
megjelölhet!) 

   ………………………………… 

   ………………………………... 

   ………………………………...  

   ………………………………...  

   ………………………………...  

   ………………………………… 

   …………………………………  
 
 
A település melyik zöldterületének, parkjának kialakításával elégedett? (Több 
közterületet is megjelölhet!) 

   ……………………………….  

   ………………………………..  

   ………………………………...  

   ………………………………...  

   ………………………………...  
Miért tartja ezeket jó példának? :………………………………...………………………………...  
 
…...………………………………...………………………………...………………………………... 
 
…...………………………………...………………………………...………………………………... 
 
 
A település melyik utcájának kialakításával, általános megjelenésével elégedett? 
(Több utcát/utcarészletet is megjelölhet!) 

   …………………………………  

   ………………………………...  

   ………………………………...  

   ………………………………...  

   ………………………………...  

   ………………………………...  
 
Melyik típusú utcaképet tartja Ön a legszebbnek? (Több típust is megjelölhet!) 

   egységes, egykorú fasorral/cserjesorral, végigültetett utca 

   változatos, különböző fajú fákkal/cserjékkel vegyesen ültetett utca 

   fasor nélküli, gyepes zöld sávok 

Egyéb:………………………………...………………………………...……………………… 
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Milyen növényfajokat lát szívesen a zöldterületeken, parkokban, utcákban? 

   …………………………………  

   ………………………………...  

   ………………………………...  

   ………………………………...  
 
 
Ismer-e a településén olyan fát, amelyet a település- és tájkép szempontjából 
meghatározónak gondol? (Több fát is megnevezhet, akár a külterületen is!) 

   nem ismerek  

   nem válaszolok  

   igen, ismerek, például: 
 
 ………………………………... ………………………………...………………………………... 
 
 
Ismer-e olyan vendéglátó teraszt, amelynek településképi megjelenését kedvezőnek 
találja? 

   nem ismerek  

   nem válaszolok  

   igen, ismerek, például: 
 
 
Ismer-e a településen olyan épületet/építményt, amelynek látványát zavarónak találja a 
településképben? (pl. adótorony, üzemi terület stb.) 

   nem ismerek  

   nem válaszolok  

   igen, ismerek, például: 
 
 ………………………………... ………………………………...………………………………... 
 
 
Fontosnak tartja-e a közterületen zöldfelületek kialakítását/fenntartását? 

   igen, fontosnak tartom  

   nem tartom fontosnak  

   nem tudom 
 
Fontosnak tartja-e a közterületen vízfelületek kialakítását? 

   igen, fontosnak tartom  

   nem tartom fontosnak  

   nem tudom 
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Településképi szempontból zavarónak tartja-e gépészeti berendezések (pl.: 
légkondicionáló) megjelenését az épületek (közterületről látható) homlokzatain? 

   igen, zavarónak tartom  

   nem tartom zavarónak  

   nem tudom 
 
 
Fontosnak tartja-e az új épületek esetében, hogy magasságuk alkalmazkodjon a 
környező épületek magasságához? 

   igen, fontosnak tartom  

   nem tartom fontosnak  

   nem tudom 
 
 
Zavarónak tartja-e a nagyon magas kerítések megjelenését az utcaképben? 

   igen, zavarónak tartom  

   nem tartom zavarónak  

   nem tudom 
 
 
Zavarónak tartja-e a nagyon nyitott, átlátható kerítések megjelenését az utcaképben? 

   igen, zavarónak tartom  

   nem tartom zavarónak  

   nem tudom 
 
 
Kedvezőnek tartja-e Ön a zöld/sövénykerítések kialakítását a településen? 

   igen, kedvezőnek tartom  

   nem tartom kedvezőnek  

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

   igen, zavarónak tartom  

   nem tartom zavarónak  

   nem tudom 
 
Milyen reklámfelületeket tart/tartana zavarónak a településen? (Több reklámhordozó 
típust is megjelölhet!) 

   óriásplakát 

   üzletek világító feliratai/táblái  

   molinó 
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   üzletportálok üvegmatricái  

   hirdetőoszlopok 

   járdára kihelyezett megállító táblák  
Egyéb: 
 
 
Milyen intézkedést javasol a településkép javítása érdekében? (Írja le röviden 
javaslatát!) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

. 

 
 
 


