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Bevezetés és köszöntő

BEVEZETÉS ÉS KÖSZÖNTŐ
Klárafalva – Egy település, ahol már ötezer éve is éltek.
A Településképi Arculati Kézikönyv településünk értékeit mutatja be – melyben készítői a
közigazgatási területünkön található épített és természeti értékeket, elemeket rögzítik. Egy
település jellegét a természeti és az ember által alkotott elemek határozzák meg. Minden
település más és más. Minden település egyedi, sajátos arculatú, rendelkezik olyan csak a
településre jellemző vonásokkal, melyeket a történelme során örökölt, és olyanokkal is,
melyeket napjaink folyamatos építészeti tevékenysége alakít. Minden település számára
fontos egyedi arculatának megőrzése.
A Településképi Arculati Kézikönyv olyan kiadvány, mely a helyi lakosságnak, az
építtetőknek, a döntéshozóknak, a településre újonnan betelepülőknek egyaránt tájékoztatást
nyújt az épített és természeti környezetről, értékekről, a település arculatának jellemzőiről. Ez
a könyv iránymutatást ad az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.
Nagy örömmel nyújtom át Önöknek kellemes lapozgatásra az elkészült Településképi
Arculati Kézikönyvet!

Településközpont
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Klárafalva bemutatása

KLÁRAFALVA BEMUTATÁSA
Klárafalva Csongrád megye déli részén, Szeged és Makó között félúton, a 43. sz. főútvonal
mentén helyezkedik el, a Maros bal partján. A község és környezete ősidők óta lakott hely
volt, ezt bizonyítják a régészeti ásatásokkal feltárt bronzkori település és az avar kori temető
is. A falu a honfoglalás óta áll fenn, Varsánytófalu néven volt ismert a XIII. században, 1256ban így említi egy adománylevél. A Szent Klára tiszteletére épített templomáról elnevezett
falut először 1488-ban egy oklevél említi Klárafalwa néven. (A község címerében
megtalálható a honfoglaló ősökre utaló lóháton vadászó harcos, mely a Budapesti Nemzeti
Múzeumban őrzött, a községben régészeti leletként talált arany nagyszíjvég vadászati
jelenetéből származik, illetve az alapításra utaló Szent Klára alakja.) Az 1550-52. évi török
hadjáratokban a község elpusztult, lakosai elmenekültek. 1777-ben települt újra
Magyarcsanádról származó magyar dohánykertészekkel, akik ebben a térségben
meghonosították a dohánytermesztést. A falu mellett elterülő klárafalvi puszta 1801-től a báró
Gerlicy-család tulajdona, akik a kukutyini határrészben alapítottak majorságot. A falu a
trianoni békeszerződés előtt Torontál vármegye Törökkanizsai járásához tartozott.
A község Makótól 12 km, Szegedtől 18 km távolságra helyezkedik el. Közúti kapcsolata
mindkét várossal jó. Vasúti kapcsolata elvileg van a községnek, de a megállóhely nem
működik. A Dél-Alföld közlekedési főhálózatainak kiépülésével a kapcsolatok a tágabb
térséggel is javulni fognak: az M43-as ugyan a Maros északi oldalán halad, de az M43 –
Kübekháza határátkelő közötti tervezett útról az országos főhálózat közvetlenül elérhető lesz.
A terület szinte teljesen sík, kisebb szintkülönbségekkel. A térség felszínének kialakulása
teljes mértékben a két folyónak – a Tisza és a Maros – különösen az utóbbinak köszönhető. A
település helyzetét mindig is befolyásolta a Maros. A folyómenti részek valaha vizenyős,
mocsaras, lápos területek voltak, mígnem a XIX. század közepe táján végre nem hajtották a
Maros szabályozását.
A község területének 30%-a erdő, mely zömében a Maros-parton és annak közelében
helyezkedik el. A folyó jobb parti hullámterében Makó-Landori erdők néven 1990-ben
nyilvánítottak védetté egy 421 hektáros területet. A Nemzeti Park Maros-ártér néven
kialakított részterülete ennek bővítésével Csanádpalota, Magyarcsanád, Apátfalva, Makó,
Maroslele, Ferencszállás, Klárafalva és Szeged határában fekvő további ártéri erdők és
gyepek bevonásával érte el jelenlegi 2852 hektáros területét.
A község ma megközelítőleg 540 lelket számol. A településen az összes közműszolgáltatás
rendelkezésre áll. Az önkormányzat orvosi rendelőt, körjegyzőségi hivatalt, könyvtárat,
kultúrházat és falugondnoki szolgálatot működtet.

Felszabadulás utca
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Klárafalva bemutatása

1935-ben épült Szent Kereszt templom

Kossuth Lajos utca (utcakép) – fogas beépítés
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Örökségünk

ÖRÖKSÉGÜNK
Klárafalván a mezőgazdasági földművelés által meghatározott településkép alakult ki.
Dohánytermesztés, majd zöldségtermesztés volt a jellemző, a helyiek többnyire ma is ebből
élnek, illetve a közeli nagyvárosokba járnak dolgozni.
A telekstruktúra a mezőgazdasági életformának megfelelően alakult ki. A beépítésre
legjellemzőbbek az utcavonalon, oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű, egyszerű
nyeregtetős lakóépületek. A lakóépület mögött találhatóak a melléképületek (nyári konyha,
istállók, ólak, tárolók).
A községben nincs országosan védett létesítmény.
Régészeti lelőhelyként megközelítőleg 30 nyilvántartott hely ismert, mivel a község és
környezete ősidők óta lakott hely volt. A település vízjárta, dúsfüvű ártéri területe már a
népvándorlások korában a nagyállattartó népek kedvelt szálláshelye volt. Ezt bizonyítják a
régészeti ásatásokkal feltárt bronzkori település és az avarkori temető is, valamit őskori,
bronzkori, szarmata és árpádkori telepnyomok. Egyedülálló régészeti lelete a falu címerébe is
belefoglalt vágtázó lovas, akinek alakja egy avar nagyszíjvéget díszített.
Településképileg hangsúlyos épületek és utcaképek:
 Szent Kereszt templom (épült 1935)
 Volt elemi iskola (épült kb. 1910-as évek)
 Hagyományos települési utcakép: Rákóczi utca és Kossuth utca

Kossuth utca - fogas beépítés
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Örökségünk

Fésűs beépítés: a szalagtelkek leggyakoribb beépítési módja, melynél az egyhelyiségsoros
lakóház hosszoldali, általában a telek északi részén, a telekhatárral párhuzamosan, attól
bizonyos távolságra (ereszcsurgó távolság) helyezkedik el, és a főbb melléképületek (istálló,
ólak, színek) mögötte sorakoznak. Az utcafrontra néző rövid oldal állhat közvetlenül az
utcavonalon, vagy attól előkert választhatja el. A fésűs beépítés változata a fűrészfogas
beépítés, melyet olyankor alkalmaznak, amikor a telkek nem merőlegesen állnak az útra.
Volt elemi iskola épülete:
1910 körül vélhetően típusterv alapján épült késő eklektikus stílusban. Tetőszerkezetét
viharkárt követően oromfalasították és egyszerű nyeregtetővel fedték. 2007-ben az iskolát
megszüntették. Ma sajnos alulhasznosított, funkció nélküli épület.

Volt elemi iskola

Homlokzatrészlet
Zászlótartó

5

Örökségünk

A Szent Kereszt templom:
A mintegy 16 méter hosszú és 8 méter széles nyeregtetős épületnek csupán a homlokfala
mutat különösebb kiképzést. A középső bejárati ajtó fölött a toronyszerűen fölmagasított
falban képezték ki a harang helyét, és csúcsán helyezték el a keresztet. A homlokzati fal a
tetősík fölé nyúlik, s mint egy íves párkányzat húzódik az ún. „torony rész” két oldalánál. A
bejárat mellett egy-egy félköríves záródású ablakot, a hajó északi és déli oldalán 4-4 hasonló
ablakot találunk.
Emléktáblák:
A Szent Kereszt templom főbejáratának jobb oldalánál a II. világháborús hősi halottak
névsorát tartalmazó tábla, illetve a Községházán a település fennállásának 500. évfordulójára
a falu lakói által 1988-ban emelt emléktábla áll.

Emléktábla

Szent Kereszt templom

Emléktábla
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Eltérő karakterű településrészek

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Klárafalva község belterületén eltérő karakterű településrész nem található. Az egész település
egy építészeti karakterbe sorolható, melybe a falusias lakóterület a közintézményekkel, és a
Maros töltésének a lábánál található Ófaluként” emlegetetett külterületi tanyás beépítésű
ingatlanok tartoznak.
Iparterület, ipari park a temető és Kübekháza felé vezető út mellett, külterületen található.
Jelenleg a meglévő épületekben néhány kisebb telephely működik a volt tollüzem helyén.
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Falusias lakókörnyezet bemutatása

FALUSIAS LAKÓKÖRNYEZET BEMUTATÁSA
A településen a falusias
életformának
megfelelő,
jellemzően
egyedi
családiházas
területek
találhatóak. Telkenként egy
rendeltetési
egység az
általános.
A
kialakult
beépítési mód a legtöbb
esetben a következő: az
utcavonalon vagy max. 3
méter előkerti vonalon
elhelyezett
földszintes,
utcára
merőleges
tetőgerincű, aszimmetrikus
magastetős lakóépületek.
Díszítésük
egyszerű,
a
nyíláskeretezésre és az utcai
oromfalaikra korlátozódik,
melyek képzésére jellemző
a deszka, tégla, vagy vakolt
oromzat.
Színvilágukra
jellemzőek
a
világos
falszínek és a sötétre pácolt
deszkaoromzatok.
A hagyományos paraszti
építkezési forma vegyesen
keveredik
az
1960-as
években épült sátortetős
kockaházakkal,
melyek
szintén az utcavonalon,
oldalhatáron
állnak,
homlokzatmagasságukkal
igazodnak a korábban épült
épületekhez.
Homlokzatképzésük
egyszerű.
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Építészeti útmutató

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Az ajánlások és javaslatok célja, hogy segítséget nyújtson a felmerülő építészeti,
városépítészeti kérdésekben, bemutatva azokat a lehetséges válaszokat, amelyek a
döntésekben a harmonikus településkép szempontjából a legmegfelelőbb megoldást
eredményezik.
A kialakult állapotnak megfelelően két alaptípusú épület jellemzi a települést – a paraszti-népi
építkezési forma keveredik a városi megjelenésű kockaházas formával. A XIX. század végéig
háromosztatú repülőereszes házak épültek többségében.
A népi építészetben az oromzatokat tekintve kétféle alapvető különbség figyelhető meg. Egy
részük deszkaoromzatos, amelyek között igen elterjedt még a romantika idejére visszanyúló
napsugaras motívum (Klárafalván egy ilyen épületet találhatunk a Rákóczi utcában), de
ugyancsak gyakori volt a függőleges deszkázás is. Másrészük falazott, vakolt, nagyritkán
nyerstégla felületű, különféle oromdíszekkel, vakolatmotívumokkal.

Dózsa György utca – vakolt téglaoromzatok

Rákóczi utca – napsugaras oromzat
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Építészeti útmutató

Deszkaoromzatos homlokzatok

Kossuth utca – új beépítések
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Ajánlások, javaslatok

AJÁNLÁSOK, JAVASLATOK
A Településképi Arculati Kézikönyv célja nem a merev mérnöki szabályozás, hanem a
mindenki számára érthető és követendő keret bemutatása, ajánlásokkal és jó példákkal.
Útmutató a jövőben új otthont építőknek és a régi épületeket felújítóknak, átalakítóknak, hogy
az általuk létrehozott épületek illeszkedjenek a hagyományos településképhez. A településen
kialakult beépítések, tetőformák, anyaghasználatok, színek követése tovább tudja vinni épített
örökségünk meghatározó elemeit. A minket körülvevő és a múltunkból fakadó harmóniát
hivatott megőrizni, de kielégítve a mai igényeket is.
A példák segítséget nyújtanak olyan építészeti megjelenés kialakításához, mely jellegében
magába foglalja a településkép hagyományos elemeit, de figyelembe veszi a jövőt is.
Bizonyára sokan felismerik a fényképekről házaikat, egyes építészeti részleteket, kerítéseket,
utcaképeket. Az építés mindannyiunk ügye, mert hosszú távra maradandót alkotunk!
Általános ajánlás a településképi szempontból meghatározó falusias karakterű
belterületi lakóterületekre:











Illeszkedés követése: beépítési mód általánosságban oldalhatáron álló, az épületek
utcavonalasan vagy max. 3 méter előkerttel telepítendők,
a szomszédos telkeken kialakult homlokzatmagasság figyelembe vétele: földszintes
vagy földszint + tetőtér beépítéses épületek, 3,5-5 méter építménymagassággal,
tetőidom: utcára merőleges, kontyolás nélküli magastető, 40-45 fok hajlásszöggel,
(oldalirányú bővítés megengedett),
homlokzati szín és anyaghasználat kiválasztásánál a szomszédos épületekhez
igazodás, erős színek mellőzése,
az utcai kerítések szín és anyaghasználata a főépületével harmonizáljon,
nyílászárók homlokzati osztásrendje kövesse a hagyományos építészeti megformálást,
meglévő lakóépületek nyílászáró cseréjénél az osztásrend megváltoztatása kerülendő,
gépészeti berendezések (klíma berendezés, közművek mérőórái, parabola antennák
stb.) takartan telepítendők a homlokzatokon,
közművek elhelyezésénél a település úthálózatának követése, az utcai zöldsáv, fasorok
érintettsége nélkül, lehetőség szerint burkolat alatt földkábelben vezetve,
közművek felszín feletti műtárgyai azonos homlokzati színezéssel és amennyiben
lehetséges növényzettel takartan (pld. növényfuttató rács stb.) telepítendők,
a nyilvántartott régészeti lelőhelyek miatt minden esetben szükséges a területileg
illetékes örökségvédelmi hatóságot megkeresni.
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Ajánlások, javaslatok

FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS
A meglévő épületek felújításakor, korszerűsítésekor törekedni kell az épületeket alapvetően
meghatározó stílusjegyek megtartására, úgymint tagozatok, nyílászárók osztása, oromfalak
anyaghasználata és díszítése, tetőhéjjalás anyaga.
A felújítás ne csak az épület egyes elemeit érintse, amennyiben lehetséges, egységesen
történjen meg.
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Ajánlások, javaslatok

Általános ajánlás a nem beépítésre szánt mezőgazdasági és természetvédelmi, valamint
külterületi ipari területre és tanyákra:
 külterület mezőgazdasági területen kerítés építése újonnan nem lehetséges,
kivéve a tanyaudvarok körül,
 meglévő tanyaépületek felújítása, valamint új építése esetén a falusias
karakterre vonatkozó ajánlásokat szükséges figyelembe venni; kivéve az
építmény magasságot, mely 4,5 méternél nem lehet több,
 a természetvédelmi területen (Maros folyó és ártéri terület) épület, építmény
telepítése nem megengedett, kivéve, ha az az erdő-, vad- és vízgazdálkodás
célját szolgálja (pld. vadetető, magasles, szivattyúház, vízátemelő stb.)
 fontos feladat az ökológiai folyosók és a táj jellegének a megőrzése és
védelme,
 ipari terület zöldfelületét háromszintes (gyep, bokor, fa) növényzet
telepítésével kell megoldani, melynek utógondozása is a tulajdonos feladata;
kerítés mellett fasor telepítése javasolt,
 iparterületi épületek, építmények esetében törekedni kell a tájba illesztésre
anyag és színhasználatban,
 a nyilvántartott régészeti lelőhelyek miatt minden esetben szükséges a
területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot megkeresni.

"Ófalu" - tanyák
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Ajánlások, javaslatok

FALUSIAS LAKÓTERÜLET
TELEPÍTÉS
Az
épületek
telepítésekor
mindenképpen
célszerű
figyelemmel lenni a kialakult
telepítési adottságokra.
Az oldalhatáron álló, előkert
nélküli
beépítés
követésével
elkerülhetőek a későbbiekben a „ki
kinek
a
telkére,
házára,
kiskonyhájára
épített
rá”
konfliktusok,
melyek
következtében a jogszabályokban
előírt telepítési és tűzvédelmi
távolságok be nem tartása is
előfordulhat.
A meglévő, kialakult beépítési
vonal megtartása az utcakép és
településkép szempontjából a
legfontosabb, az attól való
bármilyen
irányú
eltérés
legtöbbször
kedvezőtlenül
befolyásolja az utcaképet.
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Ajánlások, javaslatok

MAGASSÁG
Az
épület
magasságának
meghatározásakor figyelembe kell
venni a szomszédos beépítések
magasságát, azokhoz illeszkedni
szükséges, mivel harmonikus és
egységes utcakép csak így tud
kialakulni. Ezek miatt a földszintes
vagy földszint + tetőtér beépítéses
épületek építése javasolt.

TETŐK, TETŐHAJLÁSSZÖG
Az újonnan épülő épületeknél
figyelembe
kell
venni
a
szomszédos
épületek
tetőszerkezetének
hajlásszögét.
(40°- 45°)
A tetőforma nyeregtetős.
Azonos hajlású tetőknél egységes
utcakép jön létre.
Lapostető nem megengedett!
A tetőhéjjalás megválasztásakor
törekedni kell a hagyományos
cseréphéjjalásra,
terrakotta
színekben.

15

Ajánlások, javaslatok

HOMLOKZATKÉPZÉS
Az épületek homlokzatképzése
egyszerű, arányos ablakosztással.
Az oromzat általában vakolt, kis
padlásszellőzővel, fa deszkázattal
vagy tégla architektúrával. Az
újonnan megépült épületeken is
ezek a megoldások köszönnek
vissza.
Ajánlottak a természetes anyagok,
mint például a tégla használata,
kerülendő a vékony burkoló lapok
alkalmazása lábazatként vagy az
ablakok körül.
SZÍNEK
Mind a meglévő, mind az újonnan
épülő épületek esetében a színében
vagy anyaghasználatában nagyon
elütő homlokzat a településképre
kedvezőtlenül hat.
Kerülendők az erős, harsány
színek (piros, kék), helyettük a
visszafogottabb,
halvány
pasztellszínek javasoltak.
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KERÍTÉSEK
A kerítések a település utcaképi
arculatát meghatározó épített
elemek,
igényes
építészeti
megformálásuk fontos.
A településen jellemzően az
utcavonalon is áttört kerítések
találhatók, melyek jól átlátható
településképet biztosítanak.
Változatos
kialakításúak,
jellemzően
hengerelt
vas
oszlopokra rögzített vasgyárból
származó
öntvényhulladéklemezből
épített
kerítések,
egyszerű drótkerítések, tégla
pillérek között fa lécbetétes
kerítések, fa léckerítések és
mívesebb kovácsoltvas kerítések.
A 43 sz. főút mellett tömör
kerítések is találhatók.
Javasolt a téglapillérek között fém
vagy fa betétes, illetve az egyszerű
függőleges
vagy
vízszintes
léckerítés is.
Fentiekre a községben több,
nagyon jó példa található, mind a
múltból, mind pedig a jelenből.
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ERKÉLYEK ÉS ELŐTETŐK
A település meglévő lakóépületeire az erkély építése nem jellemző, mivel azok
nagytöbbségben földszintes lakóépületek.
Az újabb beépítésekre jellemzőek a lábakon álló előtetők és az épülettel egybeépített
szélfogók, előterek. Forma és anyaghasználatuk változatos: fa vagy fém tartószerkezet,
cserép, pala, üveg vagy műanyag fedéssel. Új beépítésnél javasolt a fa vagy tégla pillér
tartószerkezet, fedésében a tetőhéjjalással megegyező anyaghasználattal.
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ABLAKOK
Minden épület egyik legfontosabb tartozéka a nyílászáró. Az épületek tömegén túl, az egyik
legmarkánsabban jelentkező motívum az épületeink homlokzatán található ablakok és
kapuzatok.
A meglévő épületek felújításakor, átalakításakor törekedni kell a nyílásosztás megtartására.
Anyaguk fa, mely lehet a homlokzat színéhez igazodóra festett, vagy famintázatú műanyag.
Új épületeken arányos elosztás a homlokzaton. Árnyékolás rejtett redőnytokos megoldással.
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RÉSZLETEK
Klárafalva meglévő lakóépületeinek egyik legjellegzetesebb homlokzati elemei az oromfalak.
Részletezettségük az egyszerű függőleges deszkaoromzattól a napsugaras motívumon át, a
körbedíszített padlásszellőzőig terjed. Néhány épület homlokzatán megtaláljuk az építés
évszámát is.
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KERTEK, UTCÁK, TEREK, SPORTPÁLYA,
TEMETŐK
A településeket meghatározó nem épített elemek a település kertjei, zöldfelületei, utcái és
terei. A növényzet az épített környezetre is kihat, mintegy kiegészíti azt. Az épületeket
körülvevő növényzet jótékonyan elfedheti a nem túl szép elemeket is. A zöldfelületek
biológiai aktivitás szempontjából is nagyon fontosak.
Általánosságban elmondható, hogy a község lakóterületén lévő magánkertek gondozottak. Az
oldalkertek utcához közeli területén virágos kertek, a hátsó kertben veteményesek és
gyümölcsösök találhatóak.
A helyi lakosok a házuk előtti zöldfelületet több helyen is gondozzák. A Felszabadulás utca,
mint fő közlekedési útvonal melletti zöldsávban vegyesen gyümölcsfák és díszfák találhatóak.
Az erre merőleges utcák „jelöléseként” a kereszteződésekben rózsa és levendula virágágyás
van. A többi utcában is találhatunk gyümölcs- és díszfa sorokat, valamin örökzöld fenyőket.
Egységes utcafásítás azonban nem jellemző, mindenképpen javasolt az őshonos fafajok
telepítése.
A Rákóczi utca – Kossuth utca – Szent Kereszt templom előtti, a település központjában lévő
téren kis játszótér, virágos, gondozott zöldfelület, zászlótartók kaptak helyet. Sajnos az
odatelepített vízmű konténer a tér viszonylagos egységét színével és formájával megbontja,
takarása növényzettel mindenképpen jó megoldás lenne.
A sportpálya gyepfelülete gondozott, a település felől egységes fasorral körülvett.
Az öreg temető a Temető sor mellett, belterületen található. Körbekerített, felülete gondozott,
gyepes, néhány cserjével. A síremlékek többsége egységes műkő keresztekből áll. Kegyeleti
parkként zöldfelületi funkcióját betölti.
A Kübekháza felé vezető útról nyílik az új temetőhöz vezető út, melynek két oldalán egységes
a fásítás. Mind a ravatalozó épülete, mind a temető gondozott. Kerítése mellett egységes fasor
telepítésével jobban tájba illeszthető.
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Természetvédelmi terület

TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
Klárafalva a Körös-Maros Nemzeti Park területén található. A térség legjelentősebb védett
területe a Maros-ártér néven kialakított terület, amely Maros-ártéri erdőket és gyepeket foglal
magába. Összterülete mintegy 2852 hektár. Ennek részeként Klárafalva közigazgatási
területén át húzódik a kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű és közel 1000 hektár
összterületű összefüggő ártéri erdő, a vetyeháti rész, amelyet a folyóvízi hullámtér erdeire
jellemző puha (elsősorban fekete nyár, fehér fűz) és keményfa (elsősorban kocsányos tölgy)
állományok alkotják. A vetyeháti erdőben számos védett és fokozottan védett szárazföldi és
vízi növény, állatfaj őshonos. Egyesek közülük ritkák és lokálisan kis területen fordulnak csak
elő. Natura 2000 terület. A település a 43-as főútig terjedő része védett ökofolyosó.
A terület közkedvelt pihenőhely a környező településen élőknek, valamint a vízitúrázóknak
nyújt kirándulási lehetőséget. A Maros töltésén keresztül kerékpárral is megközelíthető a
terület.
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MAI PÉLDÁK
A településen jó példákat találunk a meglévő épületek felújítására, és az arányaiban a
kialakult beépítést, utcaképet és épülettömeget követő újabb lakóépületekre.
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Hirdetések, reklámtáblák, hírközlési műtárgyak és közművek

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK, HÍRKÖZLÉSI
MŰTÁRGYAK ÉS KÖZMŰVEK
Általános ajánlás a reklámhordozókra, média és hírközlési műtárgyakra, a közművek
elhelyezésére:
 reklámok elhelyezése esetén az érvényes általános jogszabályok betartásán túl
helyi rendelet alkotása nem szükséges, figyelembe véve, hogy a reklámok
elhelyezése nem jellemző,
 a helyi hirdetmények elhelyezésére rendelkezésre áll az önkormányzat által
elhelyezett hirdetőfelület,
 útbaigazítótáblák telepítése az önkormányzat által elhelyezett műtárgyon
ajánlott,
 kereskedelmi, szolgáltató tevékenységről, mesterségről, műhelyről szóló cégér,
információs tábla elhelyezhető,
 média és hírközlési eszközök, műtárgyak elhelyezése előtt egyeztetés
szükséges a településképi rendeletben meghatározott módon,
 közművezetékek, műtárgyak elhelyezése előtt egyeztetés szükséges a
településképi rendeletben meghatározott módon.

Javaslatok cégérre és táblákra

Hirdetőtábla a Községházánál
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