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„A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhat el soha.”  /Fekete István/ 

Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek a településünk értékeit bemutató Települési Arculati Kézikönyvet.  A dokumentáció készítői a közigazgatási területünkön található épített és természeti elemeket rögzítik e Kézikönyvben, egyúttal meghatározzák a Település sajátos egyedi hangulatát kölcsönző részleteket.   
A jól ismert motívumok, építészeti megoldások összegyűjtve, tematikusan csoportosítva kerek egésszé formálják át az eddig csak részleteket megfigyelő szemléletünket. Többletet adnak hozzá települési ismereteinkhez, vezetik a szemet, hogy ezentúl a kiemelt témákra fókuszáljunk, a jövő értékeit is felismerjük.  Kellemes lapozgatást kívánok a Település új oldalait is fellebbentő kiadványhoz, amelyet – elképzeléseink szerint – folyamatosan fejlesztve, a mindenkori települési állapothoz igazítunk.  Köszönetet mondok az Arculati Kézikönyv készítőinek, hogy ilyen szépen és részletesen bemutatták lakóhelyünket, akik pedig olvassák, azok számára kívánom, hogy felejthetetlen élményben legyen részük!           Kovács József                         polgármester   

     
                       

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdeklődők! 
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A kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. Jéke bemutatásával, értékei megismertetésével és építészeti útmutatóval tárja fel az épített környezet szépségeit.  Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy mindenki olyan házat tudjon építeni, ami önmagában is értékes, ugyanakkor a településképéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.   Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása.   A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni. Folyamatosan tovább íródik, ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt.   A kézikönyv minden évben nyomon követi az újdonságokat, és gazdagabb képet mutat a településről.  
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Személynévi eredetű helynév; a személynév török alapszóra vezethető vissza. Igen korán, már a XIII. század elején felbukkan az oklevelekben.   1290-ben Fudurjéke néven jelenik meg, de puszta már a tatárjárás óta. Eredeti birtokosai Fodor fiai voltak, akik örökös nélkül elhalván, birtokukat IV. László 1290-ben a Balog-Semjén nemzetségnek, III. Endre pedig 1291-ben Zelemér fia Zadurnak adományozta.   A XIV. században a Jékéről elnevezett család több szomszéd helyen birtokos. Ettől kezdve a jékei nemesek állandóan perben állnak a kisvárdai Várdai családdal, s azok is egymással az egyes családokat illető birtokrészek felett.   A XIV-XV. században a Jékey családdal rokonságban álló más nemesi, a Megyeri és Bulyi családok is birták egy részét. 1588-ban azonban Jékey Balázs halálával a család kihalt, és a királyra szállott birtokot 32 jobbágyával Zokoly Albert kérte és meg is kapta, több rokon, a Komoróczy, Baranyi, Endressy, Balogh és Bulyi családok ellentmondása mellett. Az 1588. évi összeírás szerint Apáthy Péternek 13 jobbágya volt itt.   A XVII. században időlegesen több adomány-birtokost találunk földesurai között (1635-ben Szakadáthy István és testvéreit, 1640-től a királyi fiscust), akik részben leányágon lettek itteni birtokosokká – így a Bulyiak és a Szögyének. Mint sok kismenes között megoszlott birtok, a XVIII. század elején ez is pusztulófélben volt, 1720-ban csak 3 jobbágycsalád lakott benne.   A XVIII. században a Szakadáthy és a Szögyény családok voltak a földesurai.  

2. Jéke bemutatása 
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1763 - 1787 1806 - 1869 1869 - 1887 
Az Első Katonai Felmérés A Második Katonai Felmérés A Harmadik Katonai Felmérés 

Í

                             

A XIX. században számos kisnemesi család volt a földesura, de jelentékenyebbek csupán a br. Horváth és Szögyény családok voltak. 1849-ben 212 lakosa volt.   A falu határába olvadt be a Zuth birtok, amelyet 1327-ben egy idevaló nemes nevében említenek, s amely mindvégig, fennállásáig az innen nevezett család birtoka volt. Utoljára, mint birtokot – tehát nem lakott helyet – 1511-ben említik: Jékey-birtokként. A század elején 74 háza és 526, jobbára római katolikus lakosa volt.   1990-ig Tornyospálca társközsége volt, a Kisvárdai járásban.   
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Református templom (Jéke, Fő u. 2/a.) 

3. Örökségünk   
                  í          

A református templom elődje a falu közepén a Mindenszentek tiszteletére emelt fakápolna volt.  Az 1433-ban megejtett birtokmegosztás szerint a falu egyutcás, két házsoros település, egy kúria is áll benne, és a falu közepén a Mindenszentek tiszteletére szentelt fakápolna található.  Felszerelési tárgyai közül a kettős évszámú (1577 és 1630) aranyozott ezüst úrasztali pohár bizonyítéka az egyház XVI. századi létének.  A XVIII. században a templomért és harangjáért a görög katolikus lakosok, a katolikus földesurak támogatásával, több ízben pereskedtek. Ebből tudjuk, hogy a templom fából készült.  

 ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK: 

Az 1809. évi leltár szerint még mindig fatemplom, haranglábbal, s a harang közös volt a római katolikus hívekkel.  1847-ben a düledező templom építésére gyűjtést indítottak.  1854-55-ből az épület helyreállításáról fennmaradt leltárkönyvek bejegyzése szerint már részben vályogfalakkal váltották fel a faszerkezeteket, s új padlást építettek, nádfedéssel.  Valószínűleg 1888-ban épült fel a mai templom.  



Jéke - TAK    8 

1731-ben épült egy paticsfalú kápolna, melyet a mestergerendába vésett felirat szerint Szögyény János építtetett a saját kúriájához.   1783-ban téglaalapra épült egy téglaboltozatú kápolna, provinciális barokk oltárral, az előbb említett patrónuscsalád adományából.   A jelenlegi templomot kőalapra, a kápolna mellett 1887-ben Szögyény Emil építette, és míg a mostani templom fel nem épült 1889-ben a környéken ez volt az egyetlen falusi római katolikus templom.   

Római Katolikus templom (Jéke, Dózsa György u. 10.) 
          ,  
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Középület (Jéke, Dózsa György u. 15.) 

„Liptay-kripta”  

Helyi építészeti védelem alatt álló épületek:                             

„Valóban boldog község, melynek olyan jótevője van, mint Liptay Béla, ki minden elfoglaltsága mellett időt talál és alkalmat vesz magának, hogy községe egyházi és polgári ügyeivel foglalkozzék…”  Liptai Béla örök nyughelye a ma is fennálló családi kripta. 

Az épületet felújították, most Polgármesteri Hivatalként és óvodaként üzemel, valamikor Liptai-kúria volt. 
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Jellemző tájképi eleme nincs a településnek. A település jellegét a szántóföldek, rétek és legelők, gyümölcsösök és kaszálók határozzák meg.   Az erdők aránya a településen rendkívül csekély. Kisebb összefüggő erdőterülettel a település keleti és déli részén találkozunk, de nem számottevő. Növénytársulásaira jellemzők a homokpuszta-gyepek, homoki legelők. Találkozhatunk tölggyel és nemes nyárakkal. Talaja barnaföldekből és kovárványos barna erdőtalajokból áll.   A településre főként a mezőgazdasági termelés a jellemző, elsősorban alma, kukorica és burgonya termesztés a jellemző. 

 TERMÉSZETI ÉRTÉK  
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4. Településképi szempontból meghatározó területek  

 ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA  
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Szalagtelkes, nyugatra dűlő T alakú kis település az Észak-Nyírségben.   A XVIII. században még csak az ÉNy-DK irányú Papi út (ma Dózsa u.) volt meg; a DNy-ÉK irányú Fő utcája a Kisvárdát Tornyospálcával összekötő út mentén a XIX. században alakult ki. E két utca telkei fésűs beépítésűek. Jéke újabb két utcájában, a Fő utcából északra (Ady E. u.) és délre (Táncsis u.) ágazó utcákban a telkek vonalához igazodó fűrészfogas beépítést figyelhetünk meg. A határ nagy része gyenge minőségű homok. –   A keskeny telkek egysoros beépítésűek. A lakóház mögött a gazdasági épületek sorakoznak (istálló, szín, disznóól). Az udvar végén csűr áll.   A község kataszteri térképe 1870-ben készült.  
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Faluközpont   A település központja általában a templom körül alakul ki. Itt találhatók legtöbbször a települést ellátó, igazgatási és oktatási funkciók.   A lakóházak külső megjelenésének két meghatározója van: a homlokzat és a tetőforma. A településrészen változatos tetőforma figyelhető meg.   A középületi és szolgáltató funkciójú épületeknél az utcával párhuzamos nyeregtető kedvezőbb beépítést tesz lehetővé. Fontos, hogy az épület megjelenése az utcaképhez igazodva, de ne hivalkodva alakítsa és fejlessze a belső településképet.  Javasolt illeszkedési szempontok: Új ház építésénél célszerű a szomszédos épületek figyelembe vétele a telepítés, a magasság, tetőhajlásszög megválasztása során.  
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A tömeg és a homlokzatképzés segítse a kedvezően rendezett utcakép megtartását. A bejáratok akadálymentesítése, a rámpái, a közterületi adottságokhoz illesztése úgy történjen, hogy ne zavarja az utcaképi megjelenést. Tetőfelépítmények, napelemek homlokzati épületgépészeti elemek elsődleges elrejtése, a homlokzat zavartalan érvényesülése. Az épület tömegének és homlokzatának építészeti megoldása az épület rendeltetését kell tükröznie. Napelemek esetén a tetősíkkal azonos szögű elhelyezés mellett érvényesüljön az arányos illeszkedés, ne a napelem domináljon a tető megjelenésében. Törekedni kell az egyensúlyra a modern és a hagyományos formák között.  A településközponti településrészt településképi szempontból meghatározó területként javasolt kezelni.  
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Szalagtelkes, nyugatra dűlő T alakú kis település az Észak-Nyírségben.  A népi építészetére jellemző, a két-, vagy háromosztatúak, az utóbbiak általában oldaltornácosak. A szalma-, vagy nádfedeles nyeregtető az utca felé kissé csapott, az oromfal vályogból rakott volt. Az istállót általában a kamrával építik egy fedél alá, ez karóvázas, sárfalu, nyeregtetős épület; korábban nádfedéssel, újabban cseréptetővel.  Az általános lakóterületi településrészen az épületek jellemzően hagyományosan, oldalhatáron állónak. Az utcák előkertes beépítésűek.   Javasolt illeszkedési szempontok: Új épületek építésénél, valamint meglévő épületek felújításánál igyekezzünk a meglévő építészeti elemekhez igazodni. A tömeg és a homlokzatképzés segítse a kedvezően rendezett utcakép megtartását. Tetőfelépítmények, napelemek homlokzati épületgépészeti elemek elrejtése, a homlokzat zavartalan érvényesülése.  

TELEPÜLÉSKARAKTER – Általános lakóterület  

Az épület tömegének és homlokzatának építészeti megoldása az épület rendeltetését kell tükröznie. Törekedni kell az egyensúlyra a modern és a hagyományos formák között.  Az általános lakóterületi településrészt településképi szempontból általános besorolású területként javasolt kezelni.  
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Jéke gazdasági területe a település nyugati részén található, a Fő út mentén.  A gazdasági zóna funkciójában igyekszik kiszolgálni az ide települni kívánó vállalkozásokat. Az épületek a jelenlétükkel gazdasági, társadalmi, műszaki és technológiai fejlődést fejeznek ki.  Javasolt illeszkedési szempontok: Az épület tömegét, elhelyezhetőségét, a tető kialakítását a rendeltetés határozza meg.  Az önálló gazdasági területen az egyszerű ipari formákat célszerű előnyben részesíteni.  

Az egyszerű tömegeket különböző homlokzati elemekkel (előtető, burkolatok) tehetjük játékossá. A gazdasági funkciójú épületek körül törekedni kell a nagyobb mértékű zöldfelület kialakítására. A zöldfelületeknél törekedni kell az termőhelynek megfelelő őshonos növényfajok elhelyezésére. Ezzel biztosítva a környezetük ökoszisztémájának folyamatos rendszerű működését.  A gazdasági településészt településképi szempontból általános besorolású területként javasolt kezelni.  

TELEPÜLÉSKARAKTER – Gazdasági területek 
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DRÓN! 

A település külterületi része jellemzően beépítésre nem szánt terület- mezőgazdasági- és erdőterületek.  A külterületi földek nagyobb része mezőgazdasági terület, jellemzően szántó, illetve egy kisebb része gyümölcsös. A mezőgazdasági táblák többnyire burkolat nélküli utakon közelíthetők meg.  A község mai képét a kultúrnövényzet, a szántóföldek, gyümölcsösök és kertgazdaságok jellemzik, agrártájait félkultúr kaszálók és legelők színesítik. A gazdaságföldrajzi tényezők főként mezőgazdasági termelésre, ezen belül alma, burgonya és kukorica termesztésére adnak lehetőséget. Növénytársulásaira jellemzők a homokpuszta-gyepek, homoki legelők. Néhány hektáron tölggyel és nemes nyárakkal találkozhatunk. Talaja barnaföldekből és kovárványos barna erdőtalajokból áll.  A tanyák, beépítésre nem szánt területek és külterületi mezőgazdasági majorok településrészt településképi szempontból meghatározó területként javasolt kezelni. 

TELEPÜLÉSKARAKTER – Tanyák, beépítésre nem szánt területek             és külterületi mezőgazdasági majorok  
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Az érintett településrészen a házak magassága a legtöbb esetben közel azonos.   A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magasággal kell épülniük, mint a környzetükben. A túl magas házak nem illeszkednek Jéke faluközpont településrész utcaképébe.   

 A településrészen a családi házak a telek oldalhatárán állnak, a telken belüli elhelyezkedésük az utcára párhuzamos és/vagy merőleges.    Nem elfogadható, ha a ház az utca vonalától elforgatott rendszerben van, valamint a telken nagy mértékben hátrahúzott ház.  A családi házak  a telek oldalhatárán állnak, a ház mögötti növényzettel határolva kialakítható a  védett kert.  Új ház a telken való elhelyezésekor nem javasolt a szabadon álló, a telek közepén elhelyezett épület, mivel így csak az épület  teljes körbezárásával alakítható ki védett kert, ami nem kívánatos.   

Telepítés 

Magasság 
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 Tetőforma 

Tetőhajlásszög 
A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a környezetükben lévő házaké.   A túl magas, illetve a túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek be a Jéke faluközpont településrész utcaképébe.      

Az településrészen a házak tetőformája változatos. Jellemzőek nyereg- és sátortetős épületek, de itt-ott megjelennek a kontyolt tetők és az alacsonyabb hajlásszögű tetőformák is.  Új házak építésénél  célszerű a szomszédban elhelyezkedő épületek tetőformáját figyelembe venni.  Amennyiben az építési telek körül az utcával párhuzamos nyeregtetős épületek állnak úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló karakterű épület.   Amennyiben az építési telek körül tördelt tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne egyszerű sátortetős épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló karakterű épület.  
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A településrész színvilága vátozatos, de többségében hasonló az anyag- és színhasználat. A  homlokzatok színezete jellemzően pasztell, a felületek pedig vakoltak.   A házak külső karakterének megalkotása során figyelmmel kell leni a harmónikus összkép megteremtésére. Ez könnyedén megoldható az egymáshoz illő homlokzati festék, nyílászárók és cserépfedések színének megtartásával.  Anyaghasználat során javasolt a tégla alkalmazása, a kerámia cserépfedés natúr, téglavörös, terrakotta, antik színben, valamint homlokzat színezésben a világos, pasztellszínek használata.  Az épület homlokzatát dinamikusabbá tehetjük burkolt vagy festett lábazat alkalmazásával, illetve az ablakok körül elhelyezett díszítőelemekkel.   A meglévő épület színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő, kirívó színek használata, valamint rikító színű fémlemez fedés, burkolat.   
Jéke faluközponti településrészén  a változatos anyaghasználatú, tömörségű és magasságú kerítések találhatók.  Egységes kép nem alakult ki.  Az áttört oszlopos kerítésések elhelyzése célszerű.   A tömör, nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak.  

Anyaghasználat és színek 

Kerítés 
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A terasz meghatározza az épület karakterét és jellemét. Hangsúlyozó elemként jelenhet meg.  Új épület építésénél törekedjünk a terasz kialakítására, mely olyan tér, amely kapcsolatot teremt az épített és temészetes környezet között.  Építéskor és felújításkor törekedjünk egy félig nyitott zárt tér megalakotására. Ez terasz előtető vagy tornác formájában is fontos elemét képezheti épületünknek.  Az épület oldalán vagy az épület mögött, a belső kertben kialakított terasz jó példaként szolgálhat.   A terasz tavasztól - őszig kellemes időtöltésnek ad helyet. Szép időben a kertben lévő terasz olyan lehet, mint egy második nappali. 

Tornác, terasz,előtető 
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Ajtók, ablakok 
Az épületek hangulatát és megjelenését nagyban befolyásolják a nyílászárók.  Hagyományos nyílászáró kialakítás figyelhető meg a faluközpontban, a két szárnyú, jellegzetesen két-, vagy háromosztatú ablakok.  Ezek az utcai homlokzaton szimmetrikusan vannak kialakítva, a dinamikus vonalvezetéssel megadják a településrészre jellemző épületek hangulatát. Megfigyelhetőek a hosszanti kialakítású keskenyebbnek tűnő ablakok is. A legelterjedtebb a barna és a fehér színű pácolt festett fa- vagy műanyag nyílászárók.  Új ház építésekor érdemes körüljárni a környéket és ihletet meríteni, hogy épületünk arca segítse az egységes utcakép kialakítását.   Javasolt a nyílászárók körüli díszítőelemek alkalmazása, valamint az ablak- és ajtótokok ápolásában a barna és fehér színű pácok alkalmazása.   A középületeknél a fontos, hogy a funkcióhoz igazodó méretű és formájú ablakok kerüljenek beépítésre.   
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Az utcai homlokzat az épület arca. Kialakításkor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására.     A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét, utána zavaróvá válhat a településképben.    

A jó megválasztott homlokzatburkolat nem csak kellemes hangulatot áraszt, hanem az épület védelmét is szolgálja.  A jól kombinált színek alkalmazása gazdagítja és egésszé varázsolhatja az  épületet.   Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok- a kő, tégla, vakolt felületek, faburkolat – részesítendők előnyben. A tetőfedésre alaklmazható  égetett agyag sötétebb, vagy világosabb árnyalata színében agyagcserép, vagy ahhoz hasonló színű betoncserép.  A színhasználat során javasolt az antracit, sötétbarna, téglavörös, terrakotta, mediterrán színek alkalmazása. A homlokzatot különlegessé tehetjük burkolt vagy festett lábazat alkalmazásával, valamint az ablakok körül elhelyzetett díszítőelemekkel.  

                           

Homlokzatképzés, anyaghasználat  
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Megannyi említésre méltó egyedi részletmegoldást találunk, mely a falukép történelmi sokszínűségét ápolja és örökíti meg a jelen kor emberének.   Az épületek elemeire jellemző volt a homlokzati díszítő elemek gazdagsága, a pompa. Erre több példát is találunk településünkön.   Egy-egy burkolat, eresz, tetőcsatlakozás, parányi részlet, emellett a kerítések díszes oszlopfej-kialakításai ilyen minőségben elkészítve, díszítőelemként is működnek.  Apró részletekkel különlegessé tehetjük az épület meghatározó elemének megjelenését.   Az egyszerű, de igényes, jól kitalált, szépen megépített részletek gazdagítják épületeinket. 

Részletek  
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                            Egyedi díszítőemelként szolgálhatnak a padok, melyek folyamatos eszmecserék a közösségi élet fontos formálói.   Különleges részlet egy toronycsúcsdísz, mely művészi igénnyel megformált vallási, felekezeti, nemzeti, hatalmi szimbólum.  
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A házak kiegésztőiként szolgálnak a kerítések. Fontos, hogy a szín-, és anyaghasználatot megfelelő igényeséggel végezzük. A település összképe érdekében odafigyeléssel tervezzük meg.  A településrészen változatos anygahasználattal találkozhatunk. Jellemző az áttört, illetve a kovácsoltvasból készített kerítés.   A természetes anyagok használata , mint a fa , a kő kerítés jó példája lehet a harmonikus utcakép megteremtésének.  

Kerítések 
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Településünkön az épületeinknek egyaránt illeszkedniük kell abba a környezetbe, amelyet az adott helyen az ember és a természet közösen formált. A faluközpont településrészen az elsődleges cél a hagyományos településkép megőrzése.  Az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat csak a déli kitettségű falak közelébe ültessünk. Az előkertbe ültett fák, cserjék helyének megválasztásakor figyelemmel kell lenni a homlokzati kialakításra és nyílászárók elhelyezésére.  A már meglévő épületek bővítésénél és felújításánál fokozottan ügyelni kell a már meglévő fásszárú növényzet megóvására. A méreteinek érzetét a környező növényzettel begfolyásolhatjuk. A kerti munkához szükséges eszközöket melléképületben, vagy egy arra alkalmas kamrarészben tároljuk.  A járműveket igyekezzünk épületben elhelyezni, hogy maradjon hely a kertben és ne terhelje környeztünket.   

Kertek  
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Utcák 
Az utca meghatározó fontosságú és jelentőségű egy település életében. Tervezésekor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, építészeti elemekhez, környezeti adottságokhoz.   A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének elérése már fél siker.  A közterületek megfelelő fenntartása, a már nem használt közterületi elemek elbontása látványos előrelépést jelenthet.  Településünk barátságosabbá tétele érdekében igyekezzünk utcáinkat több növénnyel, kertészeti elemmel és utcabútorral díszíteni.   Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű utcára való törekvés, kialakításkor kerüljük a zegzugos helyeket.  
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A közösségi szabadterek olyan területek, ahol településhez, településrészhez és a helyi közösségekhez tartozásunkat a természethez kapcsolódva szabadon építhetjük fel. Mivel rendszerint hosszabb ideig tartózkodunk ezeken a helyeken, megjelenésük fokozatosan fontos.   A közterek, közparkok és közkertek a település nagyon fontos terei, közösségképző és közösségfenntartó erejük van.  Közparkok, közterek tervezésekor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, teresedésekhez, építészeti elemekhez és a környezeti adottságokhoz. A közterületek többi részét az utcai zöldsávok teszik ki.  A megfelelő mennyiségű és minőségű teret szükséges biztosítani a tevékenységekhez és a közlekedéshez. 

Közterek, közparkok, közkertek 

A növényfajok megválasztása és ültetése során azok térigényét is fegyelembe kell venni, számolva a növekedésükkel és egymásra árnyékolásukkal.  
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Telepítés 

5. Ajánlások – Általános lakóterület     
Építészeti útmutató 

Magasság 

A településrészen a családi házak a telek oldalhatárán állnak, a telken belüli elhelyezkedésük az utcára párhuzamos és/vagy merőleges.   Nem elfogadható, ha a ház az utca vonalától elforgatott rendszerben van, valamint a telken nagy mértékben hátrahúzott ház.  Nem javasolt, a szabadon álló, a telek közepén elhelyezett épület, mivel így csak az épület  teljes körbezárásával alakítható ki védett kert, ami nem kívánatos.   A ház mellett és mögött növényzet telepítése javasolt, ezzel is teret adva a természet adta jó közérzet élményének.   

Az érintett településrészen a családi házak magassága közel azonos. Arányos képet mutat.   A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint környeztükben jellemző.  Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése.  
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 Tetőforma 

Tetőhajlásszög 
Az érintett településrészen a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos.   A meglévő épületek közé épülő új házaknak közel azonos tetőhajlásszöggel kell épülniük.  Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése. 

Az településrészen a házak tetőformája változatos. Jellemzőek nyereg- és sátortetős épületek, de megjelennek a kontyolt tetők és az alacsonybb hajlásszögű tetőformák is.  Új házak építésénél  célszerű a szomszédban elhelyezkedő épületek tetőformáját figyelembe venni.  Amennyiben az építési telek körül egyszerű sátortetős vagy nyeregtetős épületek állnak, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló karakterű épület.   Amennyiben az építési telek körül tördelt tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne egyszerű sátortetős épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló karakterű épület.   
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Anyaghasználat és homlokzati színek
A településrész színvilága vátozatos, a  homlokzatok színezete jellemzően pasztell, a felületek pedig vakoltak.   A házak külső karakterének megalkotása során figyelmmel kell leni a harmónikus összkép megteremtésére. Ez könnyedén megoldható az egymáshoz illeszkedő festék, nyílászárók és cserépfedések színének megtartásával.  Anyaghasználat során javasolt a tégla alkalmazása, a kerámia cserép fedés natúr, téglavörös, terrakotta, antik színben, valamint homlokzat színezésben a világos, pasztellszínek használata.  Az épület homlokzatát dinamikusabbá tehetjük burkolt vagy festett lábazat alkalmazásával, illetve az ablakok körül elhelyezett díszítőelemekkel.  Nem illeszkedik a településképbe a  feltűnő, kirívó színek használata, valamint rikító színű fémlemez fedés, burkolat.   

Kerítés 
 A családi házas településrészen változatos szerkezeti kialakításúak a kerítések.   Nem alakult ki egységes kép. A legcélcélszerűbb  az áttört és az oszlopos a kerítések kialakítása.  A tömör  és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak.   
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Új épület építésénél törekedjünk egy félig nyitott, zárt tér meglkotására. Ez a tér  terasz, előtető vagy tornác formájában is fontos elemét képezheti épületünknek.    Ezek a terek arra alkalmasak, hogy kapcsolatot teremtsenek a természetes és az épített környezet között.  Az épület oldalán vagy az épület mögött kialakított terasz pihenés céljára alkamas helyet biztosíthat számunkra.   Az épület egy szakaszán díszesen vagy egyszerűen kialakított előtető meghatározó karaktere lehet az épületnek. 

Tornác, terasz, előtető 

 „….Ha kérhetnék az Istentől magam számára valami szépet és nagyot, azt kérném, hogy adjon nekem is egy egyszerű kicsi házat, négy szobával, vadszőlős tornáccal, öreg körtefával. ….”  /Wass Albert/ 
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Az épület megjelenését és hangulatát nagyban befolyásolják a nyílászárók.  A hagyományos nyíláskialakítások a homlokzatokon jól megfigyelhető kétszárnyú, két- vagy háromosztatú, utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással adják meg a településrészre jellemző családi házak jellegét.  Leginkább elterjedt a barna és fehér színű műanyag vagy pácolt, festett faanyagú nyílászáró alkalmazása.   Az utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy zsalugátert kilakítani, illetve redőnyszekrény csak beépített, csak rejtett kivitelben létesíthető, a nyílászáróval megegyező színben.  Új ház építésekor érdemes körüljárni a környéket és ihletet meríteni, hogy otthonunk arca segítse az egységes utcakép kialakítását.   

Ajtók, ablakok 
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Homlokzatképzés, anyaghasználat Az utcai homlokzat az épület arca, nagyon fontos, hogy mi az arc, amit megjelenít. A homlokzat arányossága adja az épület karakterét.  Kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására, a kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására. A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét, utána zavaróvá válhat a településképben.   A jó megválasztott homlokzatburkolat nem csak kellemes hangulatot áraszt, hanem az épület védelmét is szolgálja.  Az jól kombinált színek alkalmazása gazdagítja és egésszé varázsolhatja az épületet. A sötétebb árnyalatú homlokzatból a világos színű kiemelés teheti az épületet különlegessé. Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok- a kő, tégla, vakolt felületek részesítendők előnyben.  A homlokzatot különlegessé tehetjük burkolt vagy festett lábazat alkalmazásával, valamint az ablakok körül elhelyzetett díszítőelemekkel.  
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Részletek  A településkép önmagában is rendkívüli látványt nyújt, melyet csak tovább tarkítanak az egyedi részlet-megoldások.  Az egyszerű, igényes, jól kitalált, szépen megépített részletek gazdagítják épületeinket.  Egy különleges deszkaoromzat, és fazsindely visszaidézi a régmúlt építészetének hangulatát.   A házunkat különlegessé tehetjük olyan részletekkel, mint egy díszes vagy faragott házszámtábla, különlegesség tehetjük az épületet egy ablak feleltt megjelenő motívummal is. 
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Jelen településrészen  változatos anyaghasználattal találkozunk.  Jellemző az áttört, illetve a fából vagy kovácsolt vasból készített kerítés.  A természetes anyagok használata, mint a fa vagy a fém kerítés jó példája lehet a harmonikus utcakép megteremtésének.  A házak kiegésztőiként szolgálnak a kerítések. Fontos, hogy a szín- és  anyaghasználatot megfelelő igényeséggel végezzük.   A település összképe érdekében odafigyeléssel tervezzük ezt meg.  A tömör, falszerű nem átlátható kerítések kialakítása kerülendő.  

Kerítések 
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A kert az épülethez szorosan tartozó, azzal egyenértékű, élettér erősítő hatású természeti környezet. Minden kert egyedülálló.   Fekvése, klímája, talaja, kialakítása és a ház, amelyet körülölel, meghatározza az alaphangulatot.  A ket az otthonnak az a része, ahol az ember érintkezik a természettel.   A településrészre jellemző elő- és oldalkert, amely nem csak díszítő, hanem védelmi szerepet is ellát.  Fontos,  hogy a kert meghitt, rendezett és hangulatos legyen. Megteremtésére cserjék, honos és díszes virágok ültetésével törekedhetünk.  Az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat csak a déli kitettségű falak közelébe ültessünk. Az előkertbe ültett fák, cserjék helyének megválasztásakor figyelemmel kell lenni a homlokzati kialakításra és nyílászárók elhelyezésére.   

Kertek 
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Utcák Az utca meghatározó fontosságú és jelentőségű egy település életében.   Tervezéskor fontos, hogy alkalmazkodjunk a meglévő utcahálózathoz, a környzeti adottságokhoz és az építészeti elemekhez. Ha az utcán végigsétálunk megfigyelhetjük a jellemző beépítési módokat.   Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű utcára való törekvés, kialakításkor kerüljük a zegzugos helyeket. A település barátságosabbá tétele érdekében igyekezzünk az utcákat több növénnyel és kertészeti elemmel díszíteni.   
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Telepítéskor a gazdasági épületeinket igyekezzünk a kiszolgáló és szolgálati épületektől megfelelő távolságban, tagoltan elhelyezni.  A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.  A telek beépítésekor, a gazdasági funkcióból eredő nagyobb környezeti terhelést igyekezzünk ellensúlyozni több zöldfelület létrehozásával. Ennek megfelelően épületeink közvetlen és közvetett környezetében törekedjünk kétszintű, illetve háromszíntű növényállomány ültetésére (fák, bokrok).  

Jéke gazdasági területén a nyeregtetős, félnyeregtetős tetőforma a javasolt.  A tetőhajlásszög a szerkezeti tartóváz adottságaihoz igazodjon, ne legyen 45 °-nál meredekebb.  

Az érintett településrészen a cserépfedés, a cserepes lemezfedés, valamint a szendvicspanel és a lemeztető fedés az elfogadott. A lemez lehet hullám és trapézlemez.  Az épület színhasználata során kerülendő a harsány, tájidegen színek használata. 

Építészeti útmutató 
Telepítés 

Tetőforma 

Anyaghasználat és homlokzati színek 
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A gazdasági területek kialakításakor az elsődleges szempont a rendeltetés. Ez határozza meg az épület tömegét, elhelyezhetőségét.   Figyelemmel kell lenni az épületek arculatára és annak településképbe való illeszkedésére.   A gazdasági épületek egyszerű kialakításúak. Jól kombinált színek alkalmazásával, homlokzati elemek beiktatásával mozgalmasabbá tehetjük az épületet.  Minden esetben törekedni kell a meglévő épületek homlokzati kialakítására, színvilágára, anyaghasználatára, tetőformák megválasztására, a tetőszerkezet hajlásszögére.   Önálló gazdasági területen az egyszerű ipari formákat részesítsük előnyben. A holmokzat kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására.    
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Telepítés 

Különálló épület elhelyezése jó telekhasználatot biztosít. 

A tömbösített elrendezés nem javasolt.  

A kevés fa nem biztosítja a megfelelő szélvédelmet.  

5. Ajánlások – Tanyák, beépítésre nem szánt területek és külterületi mezőgazdasdági majorok  Építészeti útmutató 
A tájvédelmi jelentőségű településrészeken fokozott körültekintéssel kell minden beavatkozást  - építést, területhasználatot megvalósítani.    A beépítésre nem szánt jelleg megtartása érdekében építési beavatkozások esetében a tájba illesztés, a tájkarakter megóvása elsődleges szempont.   A tájba illesztés a nem védett területeken is elsődleges szempont.   Telepítéskor a mezőgazdasági, valamint állattartó épületeinket a kiszolgáló és lakó épületeinktől megfelelő távolságban, tagoltan kell elhelyezni. A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.  Külterületen kiemelten fontos a szélvédelem, beépítéskor igyekezzünk több zöldfelületet kialakítani, törekedjünk kétszintű, illetve háromszintű növényállomány ültetésére.   A természetvédelmi terület megóvása érdekében az alkalmazott növényvilág lehetőleg őshonos növényfajokból álljon.    
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Tetőforma 

Magasság 
Az érintett településrészeken beépítéskor törekenünk kell, hogy a házak magassága közel azonos legyen.   A tetőhajlásszög ne legyen 45°-nál meredekebb.  Nem javasolt a  túl magas vagy túl alacsony házak elhelyezése.  

A település külterületein a nyeregtetős és félnyeregtetős tetőforma is elfogadott.   A lapos tető, túlságosan tördelt vagy a manzard tetőforma nem javasolt, nem illeszkedik a tájképbe.  Anyaghasználat és homlokzati színek 
Az épület külső színezésekor világos, tájhoz illő színek használata javasolt.  A  héjjalás cseréppel és fémlemezzel elfogadott, tájba illő színek használata javasolt.  A cserépfedés színhasználata során javasolt a tájba illő színek alkalmazása (sötétbarna, téglavörös).   

Kerítés Áttört és növényzettel történő telekhatárolás javasolt, amennyiben a telepített technológia igényli abban az esetben a tömör, nem átlátható megoldások is elfogadhatóak.  Ne használjunk zavaró, tájidegen határolóelemeket. 
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Jó példák bemutatása Épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés) kerítések, kertek zöldfelületek kialakítása 

A természetes és egymással harmóniában lévő anyaghasználat  kiemelkedő példája figyelhető meg ezen a családi házon.  A színek használata és az alkalmazott anyagok egyszerűek, de mégis egységes képet mutatnak.  A telekhatáron elhelyezett kerítés formájában, anyagában az alkalmazott színhasználatával, kiegészíti az épületet, egyedivé varázsolja. A lakóépületek különlegességét a homlokzati díszítettség adja. Kedvező utcaképi megjelenést biztosít.     

Modern mégsem hivalkodó. Az alkalmazott anyagok és színek, a vakolt falfelületek, az ereszcsatorna együttesen harmonikus és esztétikus megjelenést áraszt.  Az alkalmazott anyagok az épület lábazatától a cserépfedésig letisztultságot, különleges, modern, friss hangulatot áraszt.  
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A képeken látható épületek modernek, mégsem hivalkodók. Az alkalmazott anyagok és színek (vakolt falfelületek, ereszcsatorna rendszer), együttesen kellemes hatást keltenek, egységes képet mutatnak.  Az alkalmazott anyagokkal az épület - a lábazattól a cserépfedésig - különleges, friss, és modern hangulatot áraszt. A lakóépületek különlegességét a homlokzati díszítettség adja. A sötétebb árnyalatú homlokzatból a világos színű kiemeléssel különlegessé varázsolhatjuk az épületet, mint ahogy a képen is látható, friss, üde hangulatot áraszt. Javasolt a nyílászárók körüli díszítőelemek alkalmazása. Kedvező utcaképi megjelenést biztosít.    Az épületek mellett nagy hangsúlyt kap a zöldfelületek megjelenése. A növényekkel barátságosabbá tehetjük környezetünket. Fontos a kellő mennyiségű növényállomány biztosítása. 
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Néhány jó példa helyben alkalmazható sajátos épületekre, építészeti részletekre, kerítésekre, kertek és zöldfelületek kialakítására  
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Jó példák sajátos építményfajták –  Sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 

A reklámok, reklámhordozók település arculatának szerves részét képezik, mint az épületek vagy növényzet.    A reklámok célja elsősorban a tájékoztatás, ennek megfelelően azok szín-, és anyaghasználata figyelemfelkeltést és néha akár a megdöbbentés élményét hivatottak elérni. Az utcaképbe illőnek kell lennie.   A reklámok, cégérek településünk arculatába való beillesztése egy igen nehéz feladat, lehetőségeinkhez mérten törekedjünk az igényes reklámhordozók elhelyezésére.  Az épületek megjelenését nagyban befolyásolhatják a gépészeti berendezések, a klímaberendezések, napelemek, napkollektorok. A napelemek és napkollektorok elhelyezése során elsődlegesen az ideális tetősík kiválasztásánál figyelemmel kell lenni az utcaképre, ne helyezzünk utcafronti síkra napelemet, napkollektort.   

A közterületi tájékoztató táblák lehetőleg természetes anyagból készüljenek, fontos, hogy az utcakép rálátását és adott esetben a kilátást ne akadályozzák.  Egy reklámhordozó tervezésekor, elhelyezésekor vegyünk figyelembe épületünk karakterét, az alkalmazott anyagokat, hogy reklámunk részét képezze épületünknek, de mégis elérje tájékoztató funkcióját.  Védett épület elé bármilyen műtárgyat, berendezést elhelyezni csak olyan módon lehet, hogy az építmény látványát az ne zavarja.  
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Néhány jó példa helyben alkalmazható sajátos építményfajtákra, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre  
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