
KÉRDŐÍV 

 

Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez 

Az alábbi kérdőív azért készült, hogy segítségére legyünk annak kifejtésében, mit jelent 

Önöknek Letkés, mely a korábban már említett Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez 

fontos, amiben a lakosság azt fogalmazza meg, mi az, ami számára érték, amit hosszú távon 

megőrizni és fejleszteni szeretne.  

 

*Kötelező 

 

1./ Mióta lakik a településen? 

1-5 éve 

5-10 éve 

több mint 10 éve 

nem a településen lakom 

 

2./ Életkora 

18 év alatt 

18-50 év között 

50 év felett 

 

3./ Mi a véleménye az egész település hangulatáról? (több választ is megjelölhet) * 

unalmas 

nyugodt 

vidám 

szomorú 

feszült 

hangulatos 

nyomasztó 

 

4./ Milyen terület fejlődését szeretné elérni a településen? (több választ is megjelölhet) 

turizmus 

szolgáltatások 

oktatás 

közlekedés 

hagyományőrzés 

ipartelepítés 

 

5./ Mit lát problémának a településen? (több választ is megjelölhet) 

kevés a járda 

szűkek a kocsibejárók 

megoldatlan az esővíz-elvezetés 

szűkek az utcák 

kevés a fa 

nincs elég parkolóhely az utcákon 

szűk a házak előtti zöld sáv 
 
 
 
 
 



6./ Mit tart elsődlegesnek az utcaképi megjelenésben? (több választ is megjelölhet) 

homlokzat kialakítás (ablakok díszítése) 

kerítések 

megjelenő színek 

előkertek gondozottsága 

beépített építőanyagok 

tetőformák 

házfajták 

 

6./ Ön szerint érdemes lenne-e szabályozni az épületek formai kialakítását, és az 

anyaghasználatát, hogy az utcakép egységes legyen, vagy mindenki építsen azt, amit szeretne? 

igen, célszerű szabályozni bizonyos szempontokból 

nem, mindenki építsen azt, amit szeretne 

 

7./ Ön szerint a meglévő házak felújításánál, átépítésénél mi az, amit meg kell őrizni? 

épület arányait 

a homlokzat színét 

a tetőfedés anyagát 

a homlokzat díszítését 

a lábazat anyagát 

az ablak típusát 

semmit 

 

8./ Ön szerint a település szabályozhatja, hogy milyen színűre festhetik a lakók a házakat? 

igen, minden ház esetén 

igen, de csak az új építésű házak esetén 

igen, műemlékek esetében 

nem 

 

9./ Mit tart problémának a településképben? (több választ is megjelölhet) 

romos épületek 

tájidegen épületek 

növények hiánya 

közterület minősége 

parkoló autók 

a közművek megjelenése (légvezetékek, oszlopok, adótorony) 

 

10./ Fontosnak tartja a település helyi értékeinek megőrzését? 

Igen 

Nem 

 

11./ Ültetne-e még fát, bokrot, virágot az utcájába, ahol lakik? 

Igen 

Nem 

 

 

 

 

 

 



12./ Ön szerint hogyan tudnának a helyi lakosok a település fejlődéséért tenni? 
 
 

13./ Mik azok, amiket a legjobban szeret a településen? (több válasz is lehetséges) 

házakat 

parkok 

szobrok 

templomok 

kertek 

egyéb:  

 

13./ Ha olyan ismerősének kellene bemutatnia a települést, aki még nem járt Letkésen, mi 

lenne az a három érték, amit mindenképpen megemlítene? ( Sorolja fel. ) 
 
 
 

14./ Mik azok a legfontosabb települési értékek, karakterjegyek, melyek fontosak az Ön 

számára? (lehet ez egy épület(csoport) vagy annak részlete, egy kőkerítésestes kapu, egy 

árnyas fa, egy pihenésre alkalmas köztér, tájérték, stb.) Soroljon fel ilyen elemet: 
 
 

15./ Mi az, ami véleménye szerint a településkép szempontjából javítandó, ami úgy és ott nem 

jó, ahogy van? Hogyan változtatna ezeken? 
 
 

16./ Egyetért-e azzal, hogy az építési hagyománynak, az igazodás szempontjának fontos szerepe 

van a településképben? 

Csak a történeti településrészen 

A település minden részén fontos, hogy az épületek összhangban legyenek 

Az építési hagyományok, az igazodás sehol nem fontos, mindenki azt építsen, amit akar 

 

 

17./ Az utcaképben hogyan fogható meg az igazodás? (több válasz is megjelölhető) 

Az épületek nagyjából azonos méretűek 

A telekbeépítések hasonlóak 

Hasonló anyaghasználat 

Hasonló színvilág 

Hasonló tetőidom és tetőhajlásszög 

 

Ha bármilyen egyéb ötlete javaslata van a településképpel, helyi értékek védelmével 

kapcsolatban azt ide írhatja. Ha fotót vagy bármilyen egyéb dokumentumot szeretne csatolni, 

azt a hivatal@letkesionkormanyzat.t-online.hu e-mail címre várjuk. 
 

A kérdőívet kitöltheti e-mailen, vagy benyújthatja személyesen a Márianosztrai Közös Önkormányzati 

Hivatal Letkési Kirendeltségén – 2632 Letkés, Dózsa u. 22. – 2017. december 10. napjáig 

 

 

Együttműködését és közreműködését köszönjük.  

 

                                                                                                   Kovács István sk. 

                                                                                                     polgármester   
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