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1. BEVEZETÉS
Jelen kézikönyv segítség kíván lenni Dunaföldvár város bemutatásával, az értékek megismertetésével
és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti
értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település
képéhez 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 másolás, sokszor giccses elemek helyett a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek
bemutatása a cél a tervezői szabadság megtartása mellett.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást
lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem
folyamatosan tovább íródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy
kerüljön a könyvbe, hogy ez által büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település
egyaránt.
Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédjaival, településével. Valódi
gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, szeretik és
békében élnek egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a zenén át egészen épített
környezetünkig.

4

5

2. DUNAFÖLDVÁR VÁROS BEMUTATÁSA
Általános településkép, településkarakter
Dunaföldvár Budapesttől 90 km-re délre, a Duna jobb partján fekszik, szinte az ország közepén. A 6os, a 61-es és 52-es számú főutak találkozása, a Dunán átívelő híd az ország egyik fontos
csomópontjává avatta a kisvárost. A Dunaújváros, Paks, Kecskemét vonzáskörzetében fekvő település
lakói ma is főként a mezőgazdaságból, illetve a kereskedelemből élnek.
A honfoglalás kori "falucska" szerencsés fekvése és a nagy vonzáskörzete révén indult fejlődésnek. A
XII. században itt hozott létre Bencés apátságot II. (Vak) Béla, s ez nagymértékben fejlesztette az
ipari, de főképp a mezőgazdaságban tevékenykedők szakmai kultúráját. Fénykorát a XIV.-XV.
században élte a település, hiszen itt vezettek át a nemzetközileg is jelentős kereskedelmi
főútvonalak, s a révátkelőhely szerepe is meghatározó volt a város fejlődésében. A történelem során
több esetben volt virágzó mezőváros, s a település igen sok törökkori emléket is őriz.
A város hídja 1928 és 1930 között épült. Létesítése jelentős fejlődést hozott, mivel a Dunántúlt köti
össze az Alfölddel. Ezért szokták Dunaföldvárt a "Puszta kapujának" nevezni. A Mezőföld DK-i határán
fekvő város domborzatának kialakulásában jelentős szerepet játszott a jégkorszaki lösz és felszíni
vízfolyások. A Dunának jelentős szerepe van a löszfal mozgásában, a csapadék, a viharok szerepe
viszont elenyésző. Dunaföldvárra a mérsékelt, kontinentális éghajlat a jellemző, gyakori mediterrán
és óceáni hatásokkal. Az évi középhőmérséklet 10.2°C, a csapadék évi átlag 598 mm. A város felszín
alatti vizekben is gazdag. Egy 1966-os mélyfúrás során jó minőségű, ásványi sókban és szénsavakban
gazdag 37-38°C-os víz került felszínre, mely a helyi fürdőt is táplálja. Talajminőség szempontjából
legjelentősebb a mezőségi talajtípus. Morzsalékos, magas humusztartalma miatt a mezőgazdaság
legfontosabb és egyben legnagyobb területét jelenti.
A város kulturális életének központja a színházi előadások, hangversenyek otthonául szolgáló
művelődési ház, a könyvtár és a Vár múzeum, valamint a Fafaragó Galéria. Az utóbbi kettő nemcsak
állandó, hanem időszaki - képzőművészeti, régészeti, irodalmi, népművészeti - kiállítások színhelye is.
Az idegenforgalmi nevezetességek közül a város késő barokk műemlékeit érdemes kiemelni: a
gyógyszertár Béke téri épületét, a Barátok templomát, a volt Ferences kolostort és a gimnázium
épületét. A földváriak büszkék a Városi Polgármesteri Hivatal dísztermére és az idejáró vendégek által
kedvelt termálfürdőre is. Sajátos színfoltot jelent Dunaföldvár egyik legszebb helyén, a Duna-parti
lösz dombon épült várerődítmény. Az épületegyüttesben található az úgynevezett Török (Csonka)torony, melyet a XV. században gótikus stílusban építettek, a Fafaragó Galéria, a Vár Étterem és az
udvar főbejáratánál újonnan felállított csodálatos kézi faragású nagy kapu. Kellemes kikapcsolódást,
valamint több, helyi specialitást kínál a Kis-Duna melletti Horgásztanya is.
1989-től ismét városi rangot kapott, melyet leginkább a körzetben betöltött szerepe jelentős
kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységek miatt érdemelt ki. A két ipari centrum (Dunaújváros, Paks)
között fekvő jó levegőjű, nyugodt kisváros lakói őrzik értékeiket és ápolják hagyományaikat.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
3.1 VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK
3.1.1 TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLETEK
A táj szerkezetének, a táj használatának tükröződése a művelési ágak sokasága,
egymásmellettiségének harmonikus együttese. Az ebben a harmóniában történő változás
módosíthatja a meglévő tájképet, ugyanis a tájkép a területhasználat módjának tükröződése.
Tájképvédelmi szempontból védendő területek kijelölése eddig két tervezési szinten történt, ebbe az
övezetbe tartozó területeket az Országos Területrendezési Terv, valamint a megyei tervek
pontosították. Az OTRT-ben kijelölt övezetet a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervek
pontosítják.

1. ábra Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete (OTrT)
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3.1.2 ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény kijelölte az ökológiai hálózat
övezetét. Ez az az övezet, amelybe az országos jelentőségű természetes és természet közeli területek,
valamint az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszert
alkotnak.
A település rendezési tervében ezeket a területeket, finomítva a település természeti és tájképi
adottságaihoz igazítottan hosszútávon meg kell óvni.

2. ábra Ökológiai hálózat (OTrT)
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3.1.3 NEMZETKÖZI ÉS NEMZETI TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ VAGY VÉDELEMRE
TERVEZETT TERÜLET, ÉRTÉK, EMLÉK
Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004.(X.8.) Korm. rendelet a Natura 2000 területekhez tartozó kiemelt jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírásokat megállapította. A rendelet
különleges madárvédelmi területek, jelölt Natura 2000 területek, jóváhagyott Natura 2000
területek és különleges természet-megőrzési, illetve kiemelt jelentőségű természet-megőrzési
kategóriákat állapított meg. A rendelet értelmében a Natura 2000 területek fenntartásának célja
az azokon találhatófajok, élőhely-típusok megőrzésének, fenntartásának, helyreállításának
biztosítása. Fontos, hogy a kijelölt területeken a fenntartást nem veszélyeztető, kijelöléskor
jogszerűen folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható. A Korm. rendelet felsorolja az
érintett élőhely-típusokat.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelete kihirdette az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek listáját.
Dunaföldvár települést a rendelet 5. mellékletében felsorolt a Közép-mezőföldi löszvölgyek
(HUDD20020) valamint a Tolnai Duna (HUDD20023) kiemelt jelentőségű természet megőrzési
területek egy része érinti. A jogszabály a területhasználat korlátait is felsorolja. Az érintett
terület a település egészének 9,92 %-át érinti (ld.3.ábra).
Közép-mezőföldi löszvölgyek:

556,0498 ha

4,99%

Tolnai Duna:

550,0196 ha

4,93%

3. ábra Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek
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Országos jelentőségű természetvédelmi terület:
Dél - Mezőföldi Tájvédelmi Körzet
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a
környezetvédelmi miniszter 11/1999.(X.29.) KöM rendeletével kihirdette a Dél - Mezőföld
Tájvédelmi Körzet megalakítását. E rendelet 1. sz. melléklete felsorolja az érintett településeket
és azok helyrajzi számát melyek a tájvédelmi körzethez tartoznak, a 2. sz. melléklet pedig a
tájvédelmi körzet fokozottan védett területeit. A rendelet célja a mezőföldi táj egyedi arculatát
meghatározó löszképződmények, az Ős - Sárvíz hajdani medre helyén képződött futóhomokos
területek és a rajtuk kialakult fajokban gazdag vegetáció és állatvilág megőrzése, tájképi és
kultúrtörténeti értékeinek védelme. A tájvédelmi körzet területén a gazdálkodás a
természetvédelmi kezelési terv előírásaival egyezően folytatható akkor, ha az, az értékek
megőrzését, fennmaradását nem veszélyezteti.

4. ábra Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet

3.1.4 TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
A természeti érték és terület kiemelt oltalma védetté nyilvánítással jön létre. Azonban vannak
olyan értékek, melyek a törvény erejénél fogva védettek, ezek „ex lege” védettek, és országos
jelentőségű értékeknek felelnek meg.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23.§ (2) szakasza a törvény erejénél fogva
védett értékeket felsorolja, ezek: valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom,
földvár. A településen eddig nyilvántartott értékek közül a földvárak és láp található.
A törvény szerint: „a földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas, vagy zárt alakzatú földmű,
amely azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi,
felszínalaktani, illetve tájképi értéket képvisel.”
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A DDNP által nyilvántartott földvárkataszter szerinti földvárak:
-Kálvária domb.

Bronzkori földvár, nyilvántartási sz.: 93.
Hrsz: 4335
A vár teteje erősen bolygatott, ároknak, sáncnak nincs nyoma. Szabó Géza 1987-ben a Kálvária bronzkori földvárán
végzett rétegtisztázó ásatást.

5. ábra Kálváriadomb
- Macskalyuk. Hrsz: 0102/7,0102/8, 0105/2.
Bronzkori földvár, késői rézkori telep, középső bronzkori telep. Nyilvántartási sz.: 168.
A 80x50 m kiterjedésű bronzkori földvárat Miklós Zsuzsa és Nováki Gyula mérte fel 1990-ben.
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- Bottyán. Hrsz: 0102/8, 0105/2
A magaspart tetején, erdős részen a 250x100 m kiterjedésű kuruc kori sáncrendszert 1990-ben Miklós Zsuzsa és Nováki
Gyula mérte fel. A földvárat 1704 végén, valószínűleg francia hadmérnök segítségével átépítették, amikor Bottyán
Dunaföldvár ostromára készülődött.

6. ábra Bottyán
A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatása szerint
az alábbi, bronzkori, illetve ismeretlen korú földvárakat ismert:

7. ábra (balra) Ismeretlen korú földvár - hrsz: 0420/65
8. ábra (jobbra) Ismeretlen korú földvár - hrsz: 6424/7-8, 0135/10-13

9. ábra Ismeretlen korú földvár - hrsz: 0318/30, 0318/31
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Dunaföldváron - a A természet védelméről szóló törvény lápkatasztere szerint - láp is található a
Felső-tó melletti területen:
„A láp olyan földterület, amely tartósan, vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg
amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és amelynek jelentős részén lápi életközösség, illetve
lápi élő szervezetek találhatók, vagy talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve
tőzegképződési folyamatok jellemzik”
10. ábra Lápterület elhelyezkedése
Hrsz: 0616, 0607/11c.

3.1.5 TERMÉSZETI TERÜLET
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 15.§-a rendelkezik a természeti területek köréről.
A természeti területek használata és fejlesztése során a történelmileg kialakult természetkímélő
hasznosítások figyelembe vételével kell biztosítani a táj jellegének, esztétikai, természeti
értékeinek, a tájra jellemző természeti rendszerek, és egyedi tájértékek megóvását.

3.1.6 HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET
Dunaföldváron a Felső-tó területét és környezetét „Dunaföldvári halastó és környéke” néven a
Tolna Megyei Tanács VB. 42117/75 sz. határozatával helyi védelem alá helyezte.
Természetvédelmi törzskönyv száma: 16/13/TT/75. A védetté nyilvánítás célja a tó környékén
fészkelő és az ott vonuláskor megpihenő vízimadarak zavartalanságának biztosítása volt. A
védett tavat északon és nyugaton keskeny nádszegélyek határolták. E nádas foltok ma már
jelentős területet birtokba vettek, ezt elősegítette a tó lassú feliszapolódása. A tó halastóként
üzemel, az úszó vízi növényzet irtása, a tó költési időszakban való leürítése következtében a
madárállomány fajösszetétele leromlott, a helyi védelemre nem volt érdemes. Dunaföldvár
Város Képviselő-testülete 189/2007.(XI.27.) KT határozatával a védettséget nem erősíti meg,
mivel a terület Natura 2000 területnek minősült, így a védettség jogszabályi szinten biztosítva
van.

3.1.7 EGYEDI TÁJÉRTÉKEK
Egy táj karakterét az ott található egyedi tájértékek határozzák meg. A természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény kimondja: „Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző
természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem,
amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a
társadalom számára jelentősége van.”
A történelmi múlttal rendelkező tájban fellelhető értékek felmérése és nyilvántartásba vétele
megakadályozza ezeknek az értékeknek eltűnését. A jövő számára mindenképen meg kell tartani
a kultúra, a népszokások, a területhasználat vagy a történelmi múlt emlékeit..
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3.2. MŰEMLÉKI VÉDELEMMEL ÉRINTETT FÖLDRÉSZLETEK
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DUNAFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL
ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 14/2017.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 18/2006 (XII.05.) SZÁMÚ
RENDELETE 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE (MŰEMLÉKVÉDELEM) ALAPJÁN SZERKESZTVE:

Sorszám

Megnevezés

Cím

Helyrajzi szám

Műemléki
törzsszám

Műemléki környezet
Hrsz
HATÁLYOS, azaz a
vonatkozó jogszabály
(2001. évi LXIV. Törvény
40.§) szerint kötelező

1.

Kálvária

Kálvária

4332/2

MIII 4156

4265, 4276, 4277, 4280,
4281, 4282, 4312/2,
4313/1, 4316, 4325, 4329,
4330, 4331, 4332/1,
4332/3, 4332/4, 4334,
4335, 4336, 4341, 4342

2.

Gör. Kel. Templom

Kossuth
utca 7.

1332

MII 4157

1068/3, 1097, 1099, 1218,
1219, 1331/8, 1331/4,
1333

3.

Nepomuki Szent
János-kápolna

Fehérvári
utca

1638

MIII 4155

1637, 1639, 4117, 4118/4,
1340/2, 1340/3, 1636,
1340/1, 4168, 1382

MIII 4154

4178/3, 1636, 4168, 4167,
4180, 4166, 4165, 4178/2,
4178/1, 4143, 4205, 4206,
4169, 1060, 1061, 1059,
1336/2, 4207/1

MI 4158

943, 1027, 1028, 1029,
1038, 1039, 1051, 1052,
1057, 1077, 1079/2, 1080,
1081

MI 4159

943, 1027, 1028, 1029,
1038, 1039, 1051, 1052,
1057, 1077, 1079/2, 1080,
1081

MI 4160

1013, 1014, 1015/1, 1017,
1018, 1019, 1020, 1021,
1023, 1024, 1025, 1026,
1027, 1028, 1029, 1031,
1032, 1033, 1034, 1035,
1036

MII 4161

198, 199, 200, 201, 207,
207/1, 943, 991, 993, 995,
996, 997, 1013, 1021,
1022, 1082, 1085, 1164

4163

198, 199, 200, 201, 207,
207/1, 943, 991, 993, 995,
996, 997, 1013, 1021,
1022, 1082, 1085, 1164

4.

Lakóház

Béke tér 1.

5.

R.k. ferences
templom

Rákóczi
utca

6.

R. k. plébánia
hivatal és
gimmnázium

Rákóczi
utca

7.

8.

9.

„csonka”, „öreg”,
„török” torony

Rátkay köz
2.

R.k. templom

Templom
utca

Szentháromság
szobor

Templom
utca

4179

1078

1079/1

1030

992

992
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10.

11.

12.

13.

I.

Lakóház

Béke tér 15.

1336/2

----

1059, 1060, 1061, 1062,
1064/1, 1336/1, 1337,
1636, 4140, 4141/2, 4143,
4165, 4166, 4167, 4168,
4169, 4179

Napközi otthon

Templom utca
13.

1164

----

943, 991, 992, 1082, 1084,
1085, 1163, 1165

Ref. templom

Kossuth Lajos
utca 18.

1199
11183

Nyilvántartásba véve:
1092/1, 1092/7, 1092/8,
1196, 1198, 1200, 1326,
1327/1, 1328, 1330/5,
1085, 1099, 1218, 1219

Parókia

TERVEZETT
MŰEMLÉKI
JELENTŐSÉGŰ
TERÜLET

Ilona utca 3/A

1197

VÁROSKÖZPO
NT

943, 992, 993,
994, 995, 996,
997, 998, 999,
1000, 1001,
1002, 1003,
1005,
1011,1012,
1013, 1014,
1015/1, 1015/2,
1017, 1018,
1019, 1020,
1021, 1022,
1023, 1024,
1025, 1026,
1027, 1028,
1029, 1030,
1031, 1032,
1033, 1034,
1035, 1036,
1037, 1038,
1039, 1049/1,
1050, 1051,
1052, 1057,
1058, 1059,
1060, 1061,
1062, 1063/1,
1063/2, 1063/3,
1063/4, 1063/5,
1064/1, 1064/2,
1064/3, 1064/4,
1065, 1066,
1067/1, 1067/2,
1068/1, 1068/2,
1068/3, 1070,
1071, 1072,
1073, 1074,
1075, 1076,
1077, 1078,
1079/1, 1079/2,
1080, 1081,
1082, 1083,
1084, 1085,
1086, 1087,
1088/1, 1088/2,
1090, 1091,

---198, 199, 200, 201, 207,
943, 991, 1010, 1039, 1040,
1041/1, 1042, 1043/1,
1043/2,

----

1044, 1046, 1047, 1048,
1049/2, 1050, 1053, 1054,
1055, 1056, 1099, 1146,
1163, 1165, 1166, 1193,
1194, 1195, 1196, 1200,
1218, 1219, 1326, 1327/1,
1328, 1329/5, 1330/5,
1331/11, 1331/12,
1331/15, 1331/21, 1331/4,
1331/8, 1334, 1337,
1338/3, 1339, 1340/1,
1340/2, 1340/3, 1382,
1634, 1635, 1636, 1637,
1638, 1639, 1826, 1852/4,
4014, 4115, 4116, 4117,
4118/4, 4124, 4126, 4127,
4138, 4139/1, 4140,
4141/2, 4143, 4165, 4166,
4167, 4168, 4171, 4172,
4173, 4174, 4175, 4176,
4177, 4178/1, 4178/2,
4178/3, 4180, 4181, 4182,
4183, 4184, 4185, 4186,
4187, 4188, 4189, 4190,
4192, 4194, 4196, 4197,
4198, 4199/1, 4199/2,
4200, 4201, 4202, 4203,
4205, 4207/1, 4207/2, 4208
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1092/1, 1092/4,
1092/5, 1092/6,
1092/7, 1092/8,
1093/2, 1094/1,
1094/2, 1094/3,
1094/4, 1094/5,
1094/6, 1094/7,
1094/8, 1095,
1096, 1097,
1099, 1164,
1197, 1198,
1199, 1218,
1219, 1332,
1333, 1335,
1336/1, 1336/2,
4169, 4179,
4206,
14.

Szt. Rókus
kápolna

MIII 4162

889/4, 902, 901, 900, 899,
897, 887, 885, 932, 933,
934

Rókusi pincék

898

II.

TERVEZETT
MŰEMLÉKI
JELENTŐSÉGŰ
TERÜLET

SZT. RÓKUS
KÁPOLNA
KÖRNYÉKE

421, 422, 423,
424, 425, 426,
427, 428, 429,
430, 431, 432,
433, 434, 884,
885, 887, 888,
889/2, 889/3,
889/4, 890, 891,
892, 893, 894,
895, 896, 897,
898, 899, 900,
901, 902, 903,
904, 905, 906,
907, 908, 909,
910, 911, 912,
913, 914, 915,
916, 917, 918,
919, 920, 921,
922, 923, 924,
925, 926, 927,
928, 929, 930,
931

----

15.

Fakereszt

6.sz.út, Baross
dűlő sarok

0321

-

--

16.

Fakereszt

Alsórév utca

6584

-

-

---132, 133, 135, 138, 139,
140, 141, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 224, 225,
419, 420, 880, 881, 882/1,
882/2, 883, 932, 933, 934,
935, 936, 937, 938, 939
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3.3. HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK LISTÁJA
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Dunaföldvár Város Helyi építési
szabályzatról és Szabályozási tervéről szóló 14/2017.(v.23.) Önkormányzati rendelettel módosított
18/2006 (xii.05.) számú rendelete 5. számú melléklet (helyi védelem) alapján szerkesztve:
FOKOZATOK

HRSZ

UTCANÉV, HÁZSZÁM

H1

1486

Attila u. 19.

H1

4141/2

Béke tér 2.

H2

4592

Belső Bölcske u. 20.

H2

4215

Beszédes sor 2.

H1

4248

Beszédes sor 3.

H1
H1
H1

3792
4226
2921

Dézsma sor 27.
Duna u. 3.
Dózsa György u. 18.

H2

1616

Fehérvári u. 35

H1
H1
H1

1193
197
1166

Ilona u. 9.
Hősök tere 11.
Ilona u.11.

H2x

3204

Iskola u. 16.

H1

3555

Paksi u. 70.

H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H1

1066
939
1100
1095
1326
1062
1333
2341
1169
1059
1049/1
1058
1028
1081
1082
984
978
980

Jókai u. 1.
Kossuth L. tér 30.
Kossuth L. tér 44.
Kossuth L. u. 10.
Kossuth L. u. 19.
Kossuth L. u. 2.
Kossuth L. u. 5.
Móra F. u. – Sallai u.
Petőfi u. 6.
Rákóczi u. 2.
Rákóczi u. 8.
Sóház u. 3. (Rákóczi 2-4)
Templom u. 6.
Templom u. 9.
Templom u. 11.
Templom u. 30.
Templom u. 38
Templom u. 38.

H2

1031

Várdomb u. 5

FUNKCIÓ, VÉDETT ÉRTÉK
(VÉ)
lakóház
cukrászda, emeleten
lakások
Lakóház, (VÉ): fő és
melléképület
homlokzatrészletek
Állatkórház, VÉ: tömeg,
boltozatos fsz-i helyiségek
Volt elektromos művek –
majd konzervraktár,
jelenleg üzlethelyiség
lakóház
lakóház
lakóház
Lakóház, VÉ: tornác, kerítés
és kapu
Művelődési ház
Lakóház,
lakóház
Lakóház, VÉ: tömeg,
homlokzat
volt csendőr laktanya, ma
idősek otthona
Lakóház és üzletek
lakóház
lakóház, volt késes műhely
üzlet és lakások
Iskola fő és melléképület
Polgármesteri Hivatal
Lakóház és irodák
fogadalmi kápolna
lakóház
Lakóház és üzletek
Kisegítő iskola
lakóház
Általános iskola
R.k. plébánia hivatal
lakóház
Evangélikus lelkészi hivatal
Evangélikus templom
Lakóház, VÉ: tömeg,
beépítés, bádogfedés

A helyi védelem alatt álló közterületi műalkotások, építmények (szobrok, kőkeresztek, emlékművek, támfalak)
o Alsórév utca: tégla támfalak és lépcső - Hrsz: 6639/1 6637-38
o Alsó Bölcske utca: játszótér fogadalmi jellegű kőkereszt - Hrsz: 4698
o Deák tér: Kőkereszt - Hrsz: 3953
o Hősők tere: Hősi emlékmű – Hrsz:177/1
o Kéri u: Köztéri szobrok, keresztek – Hrsz: 2032
o Rákóczi utca páratlan oldali támfalak Várdomb u. 1 - Rákóczi u.13. között, 1010-1039;1009; 1008 között
o Vak Bottyán tér: támfalak
o Váralja utca 1; 2; 3 sz. telkeket határoló felső támfalak
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3.4. SAJÁTOS MŰVI ÉRTÉKEKET HORDOZÓ ÉPÜLETEK
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-Testületének Dunaföldvár Város Helyi építési
szabályzatról és Szabályozási tervéről szóló 14/2017.(v.23.) Önkormányzati rendelettel módosított
18/2006 (xii.05.) számú rendelete 6. Számú mellékletének (sajátos művi értékvédelem) tartalma a
helyi építési szabályzatban található meg.
SAJÁTOS MŰVI ÉRTÉKEKET HORDOZÓ UTCAKÉPEK
o Béke tér 2-10
o Alsó Bölcske u.8-40; az utca elejétől - 39.
o Duna u mindkét oldal, teljes hosszban
o Előszállási u. 1-7; 2-16;
o Fehérvári u.1-9; 4-14
o Flórián utca: mindkét oldal, teljes hosszban
o Alsó Kálvária u.: 10-13.
o Kereszt u.:23-31.
o Korvin u.29-37
o Mednyánszky u.16-22.
o Kossuth u. 1-29; és 20-58;
o Paksi utca 4-32; 34-64, 5-41
o Pentelei u.2-14; 1-5, 90-100;67-79.
o Petőfi Sándor u.:1-7; 21b-27; 4-26.
o Püspök u.13-29.
o Rákóczi u.: mindkét oldal, teljes hosszban
o Sóház u.: mindkét oldal, teljes hosszban
o Templom u.: 1-41; 2-52; 72-82;
o Toldi tér: 7-11
o Vak Bottyán tér:
o Várdomb u.: mindkét oldal,
o Vörösmarty utca: 3-11, 13-35a; 4-24
SAJÁTOS MŰVI ÉRTÉKEKET HORDOZÓ KÖZTERÜLETI MŰALKOTÁSOK, ÉPÍTMÉNYEK
o Kökereszt a Kéri utca 88-90. sz. lakóházak előtt – Hrsz:2067/2
o Korvin u: Kerekes kút a 41. sz ház előtt – Hrsz:782
o Kossuth tér: kőkereszt a 44. sz. ház előtt
o Móra-Erkel utca találkozása - kilátópont – Hrsz:2341-2162
o Pentelei utca 164 udvarán kőkereszt
o Petőfi u: Kőkereszt – Hrsz:114

23

Kálvária
Védettség:
Műemléki védelemmel
építészeti érték

érintett

Az ősi településrész, a meredek
löszlejtő
tetején
található
műemléki együttes. A magasan
fekvő területhez kocsival nehezen
lehet eljutni a zegzugos utakon,
azonban a kálváriadomb a
stációkkal egy csendes kis
mikrokörnyezetet nyújt csodás
kilátással a városra és a Dunára.
Dombtetőn
álló
Kálvária
szoborcsoport: középen tégla
alépítményen amorf kőtömbön
kiegészített kőkereszt hiányos
korpusszal (19. század). Jobbján
ívelten
hasasodó
talapzaton
hiányos Mária-szobor (18. század
vége), balra amorf kőtömbön egy
kereszt
töredéke.
A
szoborcsoporthoz vezető földút
mentén klasszicizáló keresztúti
stációk,
öntött
fém
domborművekkel (20. század). A
kőkeresztet és a Mária szobrot
restaurálták.
2005-2006-ban
(forrás:
http://www.muemlekem.hu)

Református templom,
Kossuth Lajos utca 18.
Védettség:
Műemléki védelemmel
építészeti érték

érintett

A Kossuth Lajos utca vonaltól
hátrahúzott,
szabadon
álló,
egyhajós, Ny-i homlokzati tornyos
épület magasságával uralja a
Kossuth Lajos utca látképét.
(forrás:
http://www.muemlekem.hu)
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Lakóház, Béke tér 15.
Védettség:
Műemléki védelemmel érintett
építészeti érték
(Védetté nyilvánítási eljárás alatt)
A belvárosban, a Sóház és a
Mészáros utcák találkozásánál
található épület a központi
teresedés délkeleti támfalaként
hangsúlyos elemként jelenik meg.
Az épület földszintjén városi
szolgáltatásoknak, emeletén pedig
polgári lakásoknak ad teret.

Nepomuki Szent János-kápolna,
Fehérvári utca
Védettség:
Műemléki védelemmel érintett
építészeti érték
Dunaföldvár négy kápolnája közül
(öt templom mellett) az egyik
legfontosabb
a
három
út
kereszteződésében szabadon álló
kápolna. Az 1763-ban, barokk
stílusban épült kápolna talán
legfontosabb értéke a díszes copf
stílusú vaskapu.
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Római katolikus ferences templom
és a hozzá kapcsolodó plébánia
épülete és a gimnázium,
Rákóczi utca
Védettség:
Műemléki védelemmel érintett
építészeti érték
R. k. ferences templom késő
barokk stílusban. Szorosan előtte
fogadalmi
jellegű
kőkereszt
található, öntöttvas corpusszal.
A
templomhoz
észak-keleti
irányból egy barokk épület
csatlakozik,
mely
korábban
ferences rendház, ma r. k. plébánia
hivatalaként és gimnáziumként
működik.
Belső
terében
kiemelkedik a könyvtár freskóival
és késő barokk berendezéseivel a
18. sz. végéből.

Polgármesteri Hivatal
Kossuth L. utca 2.
Védettség:
Helyi védelem alatt álló épület
A belső történelmi településrész
egyik
ékessége
a
korábbi
földszintes épület helyén álló
1904-ben épített Polgármesteri
Hivatal. Tömege, homlokzataink
kialakítása, megbújó óratornya
illetve belső lépcsőháza és
dísztermére a földváriak rendkívül,
büszkék.
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Lakóház
Templom utca 6.
Védettség:
Helyi védelem alatt álló épület
Az épület tömege, homlokzati
kialakítása, bádogfedése,
fa kapuja, illetve térdfal- és
tetőszellőzői, valamint kémény
kialakítása teszi rendkívül egyedivé
és védetté a házat.

Kisegítő iskola
Rákóczi u. 8.
Védettség:
Helyi védelem alatt álló épület
A jelenleg üresen álló egykori
Kisegítő iskola magas, kétszintes
épülete uralja a Rákóczi utca
Templom utca mögötti, északkeleti részét.
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
LEHATÁROLÁSA
4.1 JELLEMZŐ BEÉPÍTÉSI MÓDOK
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4.2 JELLEMZŐ TELEKSTRUKTÚRA
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4.3 TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL ELTÉRŐ KARKTERŰ TERÜLETEK
LEHATÁROLÁSA
KÉSZÜLT A FENTI 4.1„BEÉPÍTÉSI MÓD” ÉS A 4.2„JELLEMZŐ TELEKSTRUKTÚRA” VISZGÁLATTAL ALAPJÁN
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1. A VÁROSKÖZPONT
Általános jellemzők:
A hajdani vár körül fekvő utcák zeg-zugosak, telkeik kicsinyek, szabálytalan alakúak. A várból
ma csak a torony áll. A Várdomb, Váralja és Kecskehegy a mai gimnázium tájékáig jelöli az ősi
településmag helyét. A Templom u. É-i részén (mai evangélikus templom körül) a háztelkek
mögött a löszmagaslaton a XVIII. sz.-ban temető, majd uradalmi kert volt, s csak a XIX. sz.végi parcellázás révén nyúlnak ma a telkek a Dunára tekintő meredek part széléig.
A központi rész az egész település két (É—D-i és K—Ny-i) közlekedési tengelyének
metszőpontjában fekszik. Tömöríti az igazgatási, kulturális, kereskedelmi s részben ipari
funkciókat. Lakói nagyrészt ezekben a munkakörökben dolgoztak. A mezőgazdasággal
kapcsolatos funkciók innen teljesen kiszorultak.
Beépítési mód:
A központi rész emeletes épületekkel, zárt, részben hézagos üzletsorokkal, hivatali és iskolai
épületekkel határozott kisvárosi külsőt mutat.
Épületek megjelenése a településképben:
A kisvárosias arculat határa nem éles, kifelé erősödik a falusias kép, a fésűs beépítési mód. A
vár körüli régi településmagtól eltekintve általában a szalagtelkes rend a jellemző, ahol
teleklábas rendhez hasonló jelentkezik, ott az későbbi osztódásból és sűrűsödésből ered.
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2. A VÁROSKÖZPONTHOZ CSATLAKOZÓ TERÜLET
Általános jellemzők:
Az egyre inkább átalakuló terület a településközpontot egészíti ki szolgáltatási és kereskedelmi
funkciókkal, azonban jelentős számban találhatunk még lakófunkciókat földszintes vagy
kétszintes épülettömeggel.
Az Előszállási vagy Pentelei úti településrész (fő utcáinak nevéről jelölve így) szélesen függ össze a
városias központtal. A régi Vásártér (mai Kossuth L. tér) hajdani kereskedelmi szerepre utaló
városias házaival, záródó házsorával átmenetet jelent az egészében falusias, fésűs beépítésű rész
felé. K-en a Pentelei út későbbi sűrűsödés következtében fél agrár külsőt és jelleget árul el. A
tiszta agrár részben az utcák eltérő külső képe elárulja lakóinak korábbi osztályrétegeződését. Így
a Tó u. kicsiny telkein gazdasági épületek nélkül egyablakos, ma is nádtetős, tornác nélküli házak
állnak a hajdani kisházas zsellérlakosság örökeként. A Korvin u. széles telkein, gazdasági
épületekkel kétablakos, cseréptetős házak sorakoznak, erős középparaszti múltra utalva
Beépítési mód:
A település történeti része körül kialakult vegyes beépítésű terület; zártsorú, hézagosan zártsorú,
oldalhatáron álló valamint szabadon álló beépítések halmaza.
Épületek megjelenése a településképben:
Az épületek jellemzően utcára merőleges tetőgerinc kialakításúak változó tetőhajlásszöggel.
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3. TÁRSASHÁZAS LAKÓTERÜLET
Általános jellemzők:
A Kossuth Lajos utca – Gábor Pál utca – Fehérvári utca – Béke tér által lehatárolt tömbben és
a Tavasz utca Gábor Pál utcához közelebbi oldalán a településkép társasházi jelleget ölt.
Beépítési mód:
A panelházak sávos beépítéssel úszó telkes kialakításúak. Az épületek között nagyobb felületű
közös, publikus terület jött létre mely intenzív zöldfelületként működik, bár több helyen
elhanyagolt állapotban.
Az újszerű társasházak zártsorú telepítésűek, az utca felül erős térfalat meghatározva, saját
hátsókert nélkül vagy csak kisebb kiterjedésű hátsó telekrésszel.
Épületek megjelenése a településképben:
A XX. század második felében épület lapostetűvel kialakított társasházak kismértékben, de
lakótelep hangulatát adják vissza, míg az ezredforduló környékén épített magas tetős
földszinten üzlethelyiséggel, emeleten lakófunkciójú épületek uralják a lehatárolt terület
arculatát.
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4. PINCETERÜLETEK
Általános jellemzők:
Dunaföldvár területén meghatározó a pincék szerepe. Egyike ezen területeknek a régi Vásártér
és a Duna közötti Mélyút menti pincék, a másik a Innen É-ra húzódtak a Felső-Öreghegy-i
szőlők. Ezért a Mélyútnál több mint 100 borpincét számláló présháztelep keletkezett. A FelsőÖreghegyen új utca van kiépülőben. A szőlőben hézagosan történő építkezés nem jelent
előnyös településfejlődést.
Beépítési mód:
A pincék szabadon- vagy oldalhatáron álló beépítési módban telepítettek, gyakran csak kisebb
„sikátorszerű” átjárókat hagyva az épületek között.
Épületek megjelenése a településképben:
Az épületek egységes megjelenése (közel azonos magasság, traktusszélesség) a pincéket
összefogja, egységes apró kis csoportokként üde színfoltjai Dunaföldvárnak
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5. KÁLVÁRIA DOMB
Általános jellemzők:
A Kálváriahegy és Burgundia legalább olyan ősi településrész, mint a vár környéke. Nemcsak a
Ny-i meredek löszlejtőt foglalja el, hanem benyúlik a völgyekbe is. A magasan fekvő házakhoz
kocsival már nem lehet eljutni. Különálló jellegét részben a fekvés és terepviszonyok
határozták meg. Régebben a lejtő alján fekvő utcákat Tabán névvel jelölték. A házak gyakran
nemcsak a hegyoldalhoz tapadnak, hanem abba bele is mélyednek. Egyik-másiknál már alig
lehetett házról beszélni, inkább csak löszbe vájt ún. pincelakásról. A hajdani osztálykülönbség
kiáltó tanúi voltak. A 2-3 m széles szobaként használt helyiség a löszfalba 8-10 m mélyen is
benyúlt. 1958-ban már alig volt néhány pincelakás. Legtöbbjének megszüntetésére sor került s
a még meglevők felszámolását a községi tanács egyik sürgős feladatának tekinti. Istálló, csűr,
műhely, általában melléképület számára a kicsiny, 80-200 m2 nagyságú telkeken hely nincs. De
nem is volt rá szükség, mert az itt lakók mindig is az iparban, mezőgazdaságban, szőlőműve
lésben napszámos Vagy segítő munkát végzők voltak. Csak a hegy lábánál és a völgynyílásban
Beépítési mód:
A beépítési mód jellemzően oldalhatáron álló építkezés, a terület alsó részein néhol zártsorú
bővítményekkel.
Épületek megjelenése a településképben:
Az épületek megjelenése rendkívül heterogén, de ugyanakkor a területeten lévő házak kisebb
tömege mégis egységessé teszi a képet, ahol a természetes környezet (tereplépcsőkkel), és
annak megerősítését szolgáló támfalak uralják a megjelenést. A terület közúthálózata szépen
felújított, kiselemes rendszere romantikus hangulatot nyújt az utcákban.
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6. DUNA-PART
Általános jellemzők:
Dunaföldvár életében a Duna menti területek (Duna-part) mindig is meghatározó szerepet
töltöttek be. A város nagy részétől löszfallal leválasztott terület egyedi hangulatot nyújt, ahol
a természeti karakterek uralkodnak (víz, és zöld). A területen ad otthont a dunai hajózásnak,
a város strandjának és itt található a település egyik meghatározó parkja, a Hősök tere.
Beépítési mód:
A meglévő épületek a Hősök tere és a Mély út mentén sorakoznak. A Hősök terére néző
házak tradicionális oldalhatáron álló beépítésűek, míg a két út közötti területen szabadon álló
épületek szolgáljak ki a területet használó lakosok és turisták igényeit.
Épületek megjelenése a településképben:
Az épületek az alsó részen „szegélyként” jelennek meg (Hősök terére szervezés) vagy a sík
zöld park egy-egy épített ellenpontja, míg felette, a löszdombon a városközpont irányában a
halmazosan, véletlenszerűen megjelenő házak és ettől északra és délre pedig a természet
nyújt szép látványt.
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7. LAKÓTERÜLETEK
Általános jellemzők:
Mint minden településen a lakóépületek által elfoglalt területek dominálnak a települések
területfelhasználásában. A lakóépületek területei Dunaföldvár esetén településképi
szempontból nem domináns, meghatározó területek, azonban karakterekben azonos, a többi
területtől eltérő megjelenést képviselnek néhol egy-egy országosan vagy helyileg védett
épülettel, illetve sajátos egyedi karakterekkel.
Beépítési mód:
A lakóterületeken változatos beépítési mód figyelhető meg, melyek közül a falusias
oldalhatáron álló beépítés és a szabadon álló elrendezés dominál, de néhol találhatóak
hézagosan zártsorú, ikres illetve telepszerű beépítésű épületek is. A telkek kialakítása
változatos; organikus és négyzethálós utcaszerkesztéseket is találunk, néhol hosszú,
szalagtelkes, fésűs beépítéssel (nagyobb telekméret), máshol pedig oldalhatáron álló vagy
szabadon álló kertvárosias (kisebb telekméret) mely a lakóterületnek változatos megjelenést
kölcsönöz
Épületek megjelenése a településképben:
Az épületek földszintes, földszint és tetőtér vagy kétszintes egységekként jelennek meg a
települési képében több helyen rendkívül zöld környezetben.
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8. GAZDASÁGI TERÜLETEK
Általános jellemzők:
A település fő gazdasági (kereskedelmi, szolgáltatói) területe ahol a szabadon álló beépítésű
épületek „dobozszerűen”, vagy elvétve magas tetővel jelennek meg a településképben.
Méretük és megjelenésük és gyakran egy csoportban, vonal mentén (6-os főút) történő több
egység elhelyezkedésének következtében önálló karaktert képeznek, azonban Dunaföldvár
szempontjából nem képviselnek meghatározó karaktert.
Beépítési mód:
A az épületek telken való elhelyezése rendszerint a fent említett szabadon álló kialakítással
történik.
Épületek megjelenése a településképben:
Az épületek a településképbe, Dunaföldvár hangulatához kevésbé illeszkednek, rendszerint a
vállalkozás saját egyenarculatát vagy a funkcióhoz legjobban illeszkedő, dobozszerű
megjelenést részesítik előnybe.
Külső megjelenésükben dominálnak a nagy kiterjedésű burkolt felületek (parkolók vagy
anyagmozgatási felületek) illetve néhol az újonnan kialakult zöld környezet.
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5. AJÁNLÁSOK
1. VÁROSKÖZPONT
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A képen a Rákóczi utca látható mely a városközpont karakteres területe. Az utca teljes
felületén kiselemes burkolatú, északi oldalán fásított gyalogos járdával. Az utcakép markáns
eleme a római katolikus ferences templom és a hozzá kapcsolódó plébánia.

TELEPÍTÉS
A történeti településrészen, a városközpontban
az épületek telepítése zártsorú, vagy hézagosan
zártsorú, elvétve oldalhatáron álló. A telken
belüli elhelyezkedése több helyen utcával
párhuzamos, néhol, kisebb tömegek esetén
(jellemzően családi háza esetén) az utcára
merőleges rendszerű.
Kialakult zárt sor esetén és indokolatlanul,
nagymértékben hátrahúzott családi ház építése
nem javasolt. A házak a telek közterületi
telekhatár mentén állnak, a ház mögött, az
épület tömegével határolva alakítható ki a
védett belső intim terület, a kert vagy udvar.
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MAGASSÁG
Dunaföldvár történeti településrészén a házak
magassága közel azonos. A Béke tér, a Kossuth
Lajos utca és a Rákóczy Ferenc utca kétszintes,
magasabb párkánymagasságai egyértelműen
kijelöli a település kereskedelmi, kulturális és
igazgatási központját. A meglévő épületek közé
épülő új házaknak hasonló magassággal kell
épülniük, mint környezetük. A túl magas házak
nem illeszkednek Dunaföldvár történeti,
városközponti településrészének utcaképébe,
azonban a kétszintes házak közép tervezendő
egy szintes tömeg sem, így javasolta az
illeszkedés szabályait, a szomszédos épületek
magasságához való csatlakozást mindig szem
előtt tartani.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Dunaföldváron a városközpontban a házak
tetőhajlásszöge közel azonos. A 30-45 közötti
hajlásszögek így azonos jellemet kölcsönöz az
épületeknek és így a terület egy jól
összetartozó
települési
szövetként
romantikusan jelenik meg a tájban.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint
környezetüknek. A túl magas illetve túl
alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező
épületek nem illeszkednek a meglévő
környezethez.
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A képen a Kossuth Lajos utca látható. Az utcakép rendezett köszönhetően az azonos
tömegű és tetőformájú épületeknek.

TETŐFORMA
A városközponti településrészen lévő házak
tetőformája az egyszerűség elvét követeik. Új
házak építésénél a szomszédok figyelembe
vételével kell illeszkedni, figyelve arra hogy a
csapadékvíz minél kisebb utón elvezetésre
kerüljön.
Amennyiben az építési telek körül kialakult egy
nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy oda ne
tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a
szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú.
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A Vármúzeum Csonka-tornyából készített fényképen jól látható a Városközponti területe
egységes anyaghasználata.

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
Dunaföldvár
történeti
településrészének
színvilága változatos, mégis megfigyelhető egy
visszafogott illeszkedés, hasonló anyag- és
színhasználat.
Dunaföldvár
történeti
településrészén
a
meglévő
épületek
színvilágához illeszkedő új épületek építése
ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó
színhasználat, a rikító színű fémlemezfedés és
burkolat.
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A Városközponti területen található épület harmonikus és tradicionális anyaghasználata
követendő.

KERÍTÉSEK
Dunaföldvár történeti részein jellemző a
tömör, zártsorúságot hangsúlyozó kerítés. Új
építések esetén törekedni kell a tömör,
esztétikus megjelenésű tégla vagy kőburkolatú,
illetve vakolt felületű kialakításra.
Amennyiben áttört kerítés kerül kialakításra,
törekedni kell az átlátható magasságra és a
fent
leírt
tömör,
esztétikus
lábazat
kialakítására.
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AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban
befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem
mindegy, milyen módon tesszük ezt. Mint a legtöbb esetben,
Dunaföldváron is a településkarakter nyílászáróiban eltérő képet mutat,
mely sajátosság megőrzése a mi feladatunk is. A hagyományos
nyíláskialakítás a történeti, városközponti településrészen jól
megfigyelhető: kétszárnyú, jellegzetesen két vagy háromosztású ablakok,
utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással, kicsinyke méretekkel. Az
ablakok és ajtók méret és osztásán túl fontos odafigyelni a megfelelő
anyagválasztásra. A városközpontban javasolt a fa nyílászárók használata
mivel a meglévő épületek nyílászárói is faanyagúak így egyéb anyag
használatával jelentős kontrasztot hozhatunk létre az utcaképben.
Új ház építésekor érdemes körül járni a környéket, és ihletet meríteni, hogy
az otthonunk minél jobban bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is
gazdagítva az utcaképet.

A Városközponti területen található épület szép, fa szerkezetű nyílászárói szép illeszkednek
az épület karakterébe.

49

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Dunaföldváron az épületek burkolása, vakolatának színezése,
megmunkálása mindig is kedvelt tulajdonosi eszköz volt. Használjuk bátran,
de figyeljünk a végső összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar
elveszíti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta
településképben. A jól megválasztott burkolat - mint például az alsó fotón
látható természetes téglaburkolat - nem csak a hangulatot, hanem az
épület védelmét is szolgálja.

A városháza homlokzatkialakítása mind osztásában, mind anyag és színhasználatában
követendő példa.

A régi (ajtó) és új felületek (homlokzat) találkozására jó példa ez a kép. A régi ajtó
díszítettségének mintegy háttere a vakolat egyszerűsége, mely színben azonban
harmóniában van az ajtóval (szürke lábazata, bézs felső rész)
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RÉSZLETEK
A régi házak részleteit öröm megfigyelni! Elődeink fa, fém és kőmunkái
csodálatosak, formakincsük időtálló, az alkalmazott anyag szépen öregszik.
Házaink kiegészítői, a kerítések, lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok
egytől egyik aktívan alakítják a végső látható képet, hangulatot. Akkor járunk
jól, ha mindent egyforma igényességgel, odafigyeléssel tervezünk meg,
választunk ki. A színek használata, a változatosság gyönyörködtet, ezek
összképének gondos kitalálása odafigyelést igényel. Ezek a részek akár
sűrűbben is cserélhetők, ha a tulajdonos már mást szeretne (mégis túl élénk a
szín) vagy az elérhető technika lehetővé teszi (LED-es lámpák, motoros kapu,
rejtett árnyékoló).
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PRIVÁT, FÉLPRIVÁT KERTEK
Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a
környezetbe, amelyet az adott helyen az ember és a természet közösen
formált. A városközpontban a tájba illesztés során a hagyományos
településkép megőrzése az elsődleges cél. Az épületeket csak részlegesen
takarjuk, árnyékoló fákat a déli kitettség falak közelében ültessünk.
A kerti építményeket takarjuk, hogy az épület jobban érvényesüljön. A régi
épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már meglévő fás
szárú növényzet megóvására. A ház méreteinek érzetét a környező
növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk szerint magas növényzettel
csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház méretének
érzetét.
Új telepítések esetén figyeljünk őshonos növények telepítésére, ne
ültessünk tájidegen növényeket, kérjük ki kertész véleményét!
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KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA:
UTCÁK
A település vonalas elemei vezetik a tekintetet, felfűzik a települést alkotó
elemeket, ezért harmonikus, egységes kialakításuk fontos. A településen
áthaladók leginkább e vonalakon haladva alakítják ki a településről
alkotott képüket.
Az utcakeresztmetszet jól tükrözi a telkek és az utcák viszonyát, a
település szerkezetét, ezért fontos, hogy jól használható, harmonikus
módon alakítsuk ki.
Dunaföldvár központi területein a szélesebb utcák (Kossuth Lajos utca ,
Rákóczi utca, Templom utca) és szűk, már-már sikátorszerű kisebb
közterek is megtalálhatóak (Várdomb utca). A szélesebb utcák azonban
remek lehetőséget nyújtanak fásításra, mely Dunaföldvár belső,
városközponti területeinek csodálatos, természeti megjelenést kölcsönöz.
A járdák közelében alacsony cserjék középmagas cserjefoltokkal, majd fák,
ismét cserjék, végül cserjékkel oldott parkolóhelyek kialakítása kötheti
össze a járdát és a közutat.
Törekedjünk a térhasználatok világos szétválasztására. Ne alkalmazzunk
gyepet az utak, parkolóhelyek közelében, hogy elkerüljük a gyepre
parkolást. A fasorok kiemelik a település fő útvonalait, irányítják a
tekintetet. A fasorok kialakításakor ügyeljünk arra, hogy a megfelelő
távolságra ültessük őket, figyelembe véve végleges méretüket.
A jó faválasztással és ültetéssel elkerülhető a csonkolással kialakult fák
csúnya látványa.
Fontos, hogy a felszín alatti vezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos
áram, telefon és internet kábel) tervezésekor kialakításánál is gondoljunk
a fák gyökereinek helyigényére.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol a településhez,
településrészhez és a helyi közösséghez tartozásunkat a természethez
kapcsolódva, szabadabban élhetjük meg. Mivel rendszerint hosszabban
tartózkodunk ezeken a helyeken, megjelenésük fokozottan fontos.
A nem megfelelő tér biztosítása rossz használathoz, a környezet gyors
leromlásához vezet. A teresedések kialakításakor fontos felmérni a
használók várható szokásait, a használók számát, a használat időszakait,
jellegét. A megfelelő mennyiségű és minőségű teret szükséges biztosítani
a tevékenységekhez és a közlekedéshez. A növényfajok megválasztása és
ültetése során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva
növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal.
Alapvető szükséglet a megfelelő térformálás. A térformálásban kerüljük a
hegyesszögeket, a befogadó, átölelő térformákat részesítsük előnyben.
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2. A VÁROSKÖZPONTHOZ CSATLAKOZÓ TERÜLET
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TELEPÍTÉS
A városközponthoz csatlakozó településrészen
a házak telepítése jellemzően oldalhatáron
álló, néhol egy-egy épület zárt, vagy hézagoszártsorúan beépített, de a telken belüli
elhelyezkedése többnyire az utcára merőleges
rendszerű. A nem utcára merőlegesen
telepített, indokolatlanul, nagymértékben
hátrahúzott családi ház építése nem javasolt. A
családi házak a telek oldalhatárán állnak, a ház
mögött növényzettel határolva kialakítható a
védett kert. Ahol az utcakép zártsorú
elemekben bővelkedik, javasolt a zártsorú
beépítést választani.
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MAGASSÁG
Dunaföldvár
városközponthoz
csatlakozó
településrészén a házak magassága közel
azonos. Dominánsan egy szintesek, azonban
megjelennek kétszintes épültek is. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak hasonló
magassággal kell épülniük, mint környezetük. A
túl magas házak nem illeszkednek Dunaföldvár
történeti településrészének utcaképébe.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Dunaföldvár városközponthoz csatlakozó
településrészén a házak tetőhajlásszöge közel
azonos. A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell
épülniük, mint környezetüknek. A túl magas
illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel
rendelkező épületek nem illeszkednek a
meglévő környezethez.

59

TETŐFORMA
A településrészen lévő családi házak
tetőformája egyszerű. Új házak építésénél a
szomszédok
figyelembe
vételével
kell
illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül
kialakult egy nyeregtetős házakból álló
utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület
kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló
nyeregtetős tetőformájú.

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
Dunaföldvár
városközponthoz
csatlakozó
településrészének színvilága változatos, mégis
megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés,
hasonló anyag- és színhasználat a régi, védett
vagy sajátos jellegű épületeken. Javasoljuk a
városközponti illetve a meglévő épületek
visszafogott,
hagyományos
színvilágához
illeszkedő új épületek kialakítását. Nem
elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a
rikító színű fémlemezfedés és burkolat.
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KERÍTÉS
Dunaföldvár ezen területein az áttört
kerítések kívánatosak, tömör és nem
átlátható, túl magas, megoldások nem
elfogadhatóak.
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TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme az oldalsó
oszlopos tornác. Ékes példái Dunaföldvár is jól megfigyelhetőek. Ezek az
átmeneti - „külsőbelső” terek készülhetnek az épület anyagából, de akár
fából is, mint azt a falumúzeum is jól példázza. A tornác kialakítására,
elhelyezkedésére is számos, részleteiben eltérő megoldás lehetséges. Az
arányos, tornácos épületek sora karakteres utcaképet mutat, mely erősíti a
település egységes arculatát és identitását. Új épület tornáckialakításával és
újszerű átgondolásával tovább vihetjük e hagyományt új otthonunkba.
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AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon
tesszük ezt. A három megkülönböztetett településkarakter nyílászáróiban is eltérő
képet mutat, mely sajátosság megőrzése a mi feladatunk is. A hagyományos
nyíláskialakítás a történeti településrészen jól megfigyelhető: két szárnyú,
jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai homlokzaton szimmetrikus
kialakítással. A történeti településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő
ablakokat figyelhetünk meg. Új ház építésekor érdemes körül járni a környéket, és
ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél jobban bele tudjon simulni környezetébe,
ezzel is gazdagítva az utcaképet.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is
kedvelt tulajdonosi eszköz volt településünkön. Használjuk bátran, de
figyeljünk a végső összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar
elveszíti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta
településképben. A jól megválasztott burkolat - mint például a fotón
látható természetes kőburkolat - nem csak a hangulatot, hanem az épület
védelmét is szolgálja.
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KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA:
UTCÁK, KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
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. A különböző felületek határozott szétválasztása (pl.
szegélykövek alkalmazásával) szintén jelentős javulást eredményezhet.
Fontos odafigyelnünk a folyamatosan átalakuló településszélek
rendezésére.
A település vonalas elemei vezetik a tekintetet, felfűzik a települést alkotó
elemeket, ezért harmonikus, egységes kialakításuk fontos. A településen
áthaladók leginkább e vonalakon haladva alakítják ki a településről
alkotott képüket. Külön figyelmet kell fordítani az infrastruktúra hálózat
elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésére, felszíni és felszín alatti
elemeinek tájba illesztésére is.
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3. TÁRSASHÁZAS LAKÓTERÜLET
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TELEPÍTÉS
A társasházi lakóterületen a házak telepítése
vagy zártsorú, vagy az XIX. században kialakult
„úszó” telkes beépítést követik és a
településképbe, mint „szabadon álló” elemek
jelennek meg..

MAGASSÁG
A
társasházak
típusonként
azonos
magasságúak. A meglévő épületek köré épülő
új házaknak hasonló magassággal kell épülniük,
mint környezetük. A túl magas
házak nem illeszkednek Dunaföldvár látképébe
ahol a templomtornyok és a Csonka-torony
uralja az égboltot.
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TETŐFORMA
A társasházi területe magas tetős és lapos tetős
épületegységeket is találunk.
Új épület építése esetén, vagy a tető felújítása
során javasolt minél egyszerűbb, és a
környezethez illeszkedő tetőforma kiválasztása.
Az egységes utcakép megjelenése érdekében
javasolandó a közeli azonos gerincmagasság
megtartása.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
A meglévő épületek magas és lapos tetős
kialakításúak. A jövőben építendő új
társasházak a meglévő, közel 40o-os
hajlásszöggel alakíthatóak csak ki.

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
Az épületek burkolása, vakolatának színezése,
dominánsan meghatározza azok megjelenését. A
társasházi területen a színek széles tárháza
került használatba, és jellemzően vakolatokról
beszélünk.
A
felújításokkor,
utólagos
hőszigetelésekkor vagy új épület építésekor
javasolt a meglévő színekhez igazodni, és
azoknak is minél visszafogottabb, pasztelles
változata ajánlott.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Az épületek anyaghasználatában két karakteres elem jelenik meg; vagy az
alkalmazott szerkezetek nyers vagy vakolt és színezett felülete látszik, vagy az
alkalmazott hőszigetelő rendszerek (építés idejéből vagy utólagos) színvakolata
látható.
Magas tetős épületek esetén az épületek héjalásához használt cserépfedés
markáns megjelenésű tud lenne az utca túlsó oldaláról, de nem olyan erős elem
mint a homlokzat kialakítás.
Gyakori és zavaró hogy a kialakított erkélyeket betekintés ellen több helyen tömör
anyagokkal lezárják, eltakarják, azonban ezek sajnos rontják az épület egységes,
vizuális megjelenését, így kerülendő.
KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA:
UTCÁK,V KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A társasházi területen a közterületi rendszer kettős viselkedésű; a zártsorú
beépítés előtt megegyezik a településközpont zártsorú területeivel, annyi
különbséggel hogy megjelenése kevésbé attraktív, míg az úszótelkes területhez
egy nagyfelületű nyitott tér csatlakozik nagy burkolt, parkolóként használandó
területekkel és egy játszótéri zöldfelülettel. A közösségi terek állapota
összegégében felújításra szorul, de jelenlegi működésé is képes jól kiszolgálni a
csatlakozó területeken lakók igényét.
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4. PINCETERÜLETEK
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A pincék azonos magasságú épületi közül egyedül a Szt. Rókus kápolna tornya magasodik ki.

MAGASSÁG
A területen a pincék közel azonos magassága
(földszint vagy földszint és tetőtér) rendkívül
harmonikus összképet nyújt. A kialakult
magasságot mindenképpen javasolt tartani.
A kialakult rendből egyedül a Szt. Rókus
kápolna tornya lóg ki, mely így uralja a rókusi
pincék területét.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A
pincéket közel egységes, 40-45os
tetőhajlásszögű tetővel, a kialakult állapotnak
megfelelően szabad csak lefedni. Ettől eltérés
nem támogatandó.
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A pincék felújításánál illetve új építésénél törekedni kell az egyszerű tetőforma
kialakítására és a természetes anyagok használatára. Javasolt homlokzati
színvakolat a fehér vagy tört fehér árnyalati.

TETŐFORMA
A pinceterületen minden esetben egyszerű
tetőformával kell lefedni a kis tömegű
épületeket (nyeregtető). A tetők egységes
megjelenése vizuálisan rendkívül egységessé
teszi a terület épületeit.

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
Az épületek megjelenését befolyásoló
anyagok
csak
természetes, a népi
építészetben karakteres anyagok lehetnek,
mint nyerstégla vagy fafelületek illetve
vakolat (jellemzően fehér vagy tört fehér)
használható.
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AJTÓK, ABLAKOK
A pincék jellemzően tömör testű épületek amiket csak kisebb méretű ablakok
törnek meg (jellemzően szimmetrikus osztásban) illetve minden esetben egy
nagyobb ajtó (kétszárnyú kialakítással) mely az anyagmozgatáshoz kellő
szélességre nyitható. Az ablakokat sé ajtókat s javasolt természetes anyagból,
így fából készíteni. Díszítésük (ablak spalettája, vagy az ajtó tömör felülete)
gyakran a pincék legszebb részleteit adják.

A pincék nyilas kialakításainál kisméretű ablakokat használjunk kiegészülve egy nagyobb,
jellemzően kétszárnyú ajtóval. Előbbi kis méretében nem engedi felmelegedni a belső teret,
míg utóbbi tömör kialakítása mellet is segít az anyagmozgatásban; mindkét szárnyat kitárva
kellő méretű nyílás alakulhat ki.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
A pincék esetében minden esetben található egy főhomlokzat ( a többi
irányból az épület zárt, környezetével nem kommunikál). A főhomlokzat
rendszerint szimmetrikus rendszer alapján épül fel kettő, három vagy négy
ablakkal a szimmetria tengelyben található ajtó körül (mellett és felett).
Pincék építésénél igyekezzük, átvenni a szomszédos épületek homlokzati
rendszerét vagy meglévő átalakításánál tartsuk azt meg. Ne növeljük meg a
nyilasok méretét, illetve ne kívánjunk átalakítani a jól működő rendszert.
Anyagokból csak természetben előforduló anyagokat ajánlunk, egyszerű
megmunkálással és színezéssel (a környezetéhez illeszkedő megjelenéssel).

Szépen felújított pincék összhangban a környezetükkel.

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA:
UTCÁK,V KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A pinceterületeken egy rendkívül sajátos, hangulatos közterületi rendszer
alakult ki. A pincék legtöbb esetben „úszótelkes” kialakításúak ahol a pincék
előtt tágasabb mint közöttük szűk terek alakulnak ki, viszont mindenhol
kerítések, lehatárolások nélkül, így szabadon bolyonghatjuk be a kavicsos,
füves területen a teljes területet.

Nyitott, szabad bejárást nyújtó közterületi rendszer szilárd burkolatok nélkül.
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5. KÁLVÁRIA DOMB
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A Kálvária domb látképe a „Csonka-toronyból”.

TELEPÍTÉS
A domboldalon az épületek az utcára
merőleges kialakításúak, mely egységes
megjelenést meg kell őrizni.

MAGASSÁG
Az épültek földszint vagy földszint és tetőtér
kialakításúak, így megjelenésük nemcsak
tájolásuk miatt, hanem egységes tömegük
miatt is hasonló.
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A Kálváriadomb intenzív zöld környezetébe harmonikusan illeszkedő egységes tömegű
épületek látképe.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Az azonos megjelenés harmadik tényezője a
rendkívül hasonló, 40-45o-os tetőhajlásszög
alkalmazása mely megtartása ajánlott új épület
építése, vagy meglévő épület felújítása során.
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Környezetével harmonikus épület kellemes szín és anyaghasználattal.

TETŐFORMA
Az egyszerű tetőforma, mint a terület negyedik
karakteres eleme az azonos épületmegjelenéshez. Az utcára merőlegesen
telepített épületeken jellemzően nyeregtető
található természetes anyagú héjalással.

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
A környezetbe illeszkedés alapfeltétele a
természetben meglelhető anyagok és színek
alkalmazása, a népi építészeti elemek, minták
használata: fehér vagy földszínű vakolt
homlokzat, természetes megjelenésű fa
kiegészítőkkel, égetett kerámia cserépfedéssel
visszafogott színben.

82

83

84

KERÍTÉS

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA:
UTCÁK, KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
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6. DUNA-PART
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Gyönyörű látkép a Dunáról; előtérben a Duna menti területek északi részének hangulata, míg
a háttérben a Beszédes József híd látványa uralja a látképet.

TELEPÍTÉS
A Duna-parti településrészen a házak telepítése oldalhatáron
vagy szabadon álló, de a telken belüli elhelyezkedése
többnyire az utcára merőleges rendszerű. Az utcakép
megtartása érdekében a Hősök tere és a Hősök tere és
Mélyút közötti „zöld sávban” meglévő beépítési
struktúrájához való illeszkedés kötelező illetve a domboldalon
nagymértékben hátrahúzott, nagyméretű családi ház építése
nem javasolt. A családi házak a telek oldalhatárán állnak, a
ház mögött növényzettel határolva kialakítható a védett kert.
Ahol az utcakép zártsorú elemekben bővelkedik, javasolt a
zártsorú beépítést választani.
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MAGASSÁG
Dunaföldvár Duna-parti területén a házak
magassága közel azonos. Jellemzően egy (régi
épületek magas belmagassággal) vagy
kétszintesek (újépítésű házak). A meglévő
épületek közé épülő új házaknak hasonló
magassággal kell épülniük, mint környezetük.
A túl magas házak nem illeszkednek be a
település Duna parti látképébe. A nem sík
területeken kerülendő a túl magas feltöltés,
vagy több mint kétszintesnek tűnő épület
látványa.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Dunaföldvár városközponthoz csatlakozó
településrészén a házak tetőhajlásszöge közel
azonos. A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell
épülniük, mint környezetüknek. A túl magas
illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel
rendelkező épületek nem illeszkednek a
meglévő környezethez.
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A Duna-parti terület látképe az előtérbe, míg jobbra a Kálváriadomb területe látható.

Az utcakép a Hősök terén rendezett, azonban a löszdombon felfelé haladva (Településközponti terület) halmazos,
szabálytalan megjelenést mutat.
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TETŐFORMA
A településrészen lévő családi házak
tetőformája egyszerű. Új házak építésénél a
szomszédok figyelembe vételével kell
illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül
kialakult egy nyeregtetős házakból álló
utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú
épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz
hasonló nyeregtetős tetőformájú. A látkép
megőrzésé érdekében kerüljük a túl
bonyolult,
összetett
tetőfelületek
megjelenését!

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
Dunaföldvár Dunaparti területének színvilága
változatos,
mégis
megfigyelhető
egy
visszafogott illeszkedés, hasonló anyag- és
színhasználat az épületeken.
Javasoljuk a városközponti illetve a meglévő
épületek
visszafogott,
hagyományos
színvilágához
illeszkedő
új
épületek
kialakítását,
földszínek,
pasztellszínek
használatát. Nem elfogadható a feltűnő és
kirívó színhasználat, a rikító színű fedés és
burkolat.
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A jobb oldali képen a Dunaparti terület fő közlekedési
tengelyének, a Hősök terének egyik védett épülete
látható
(balra) szépen gondozott csatlakozó
közterülettel.
KERÍTÉS

A falszerű, áttörés mentes kerítések nem elfogadhatóak.

Áttört kerítés nádszövettel való elzárása nem megfelelő.

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört rész.

Természetes, tömör megjelenésű kerítés építhető
amennyiben annak felső magassága szemmagasság
alatti.
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AJTÓK, ABLAKOK, HOMLOKZATKÉPZÉS,
ANYAGHASZNÁLAT
A homlokzatok kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok
megtartására, a kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására.
Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok - a kő, tégla, vakolt
felületek,
- részesítendők előnyben. A magas tető héjalása - beleértve az
ereszcsendesítőt is - az égetett agyag sötétebb, vagy világosabb árnyalata
színében agyagcserép, vagy ahhoz hasonló színű betoncserép lehet.
Alacsonyabb hajlásszögű tető tömegét nem fényes - szürke, téglaszínű bádoglemezzel, vagy passzív zöldtetővel fedetten kell kialakítani úgy, hogy a
peremszerkezetek vízszintesek legyenek.

A Dunaparti területen a házak nyílásai a legszebb látvány (panoráma)
irányába fordulnak. Olykor hatalmas üvegfelületekkel, néha csak
kisebb nyilassal.

Védett épület kellemes, pasztellszínű megjelenéssel.
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KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA:
UTCÁK, KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A Duna parti területen alakult ki Dunaföldvár egyik legnagyobb felületű
közparkja.
A Dunával párhuzamosan elhelyezkedő Hősök tere és Mélykút útak közötti
zöld sáv növényzetben gazdag terület. A szobrokkal (II. világháborús
emlékmű) és a játszótérrel, fürdővel, teniszpályával rendelkező terület
remek lehetőséget nyújt a mindennapi kikapcsolódásra. A fás, ligetes
környezetben megbújó étterem és csárda a terület egyéb imponáló
funkciói.

A Hősök tere (utca) természet közeli, fás utcaképe.

A Hősök terén található játszótér és az egyéb felületek szinte minden korosztály számára
kínál kikapcsolódási lehetőséget.
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A virágos, zöld utcák, gondozott terek nagyon fontos hozzátartozói az
élhető településnek, és a barátságos, szerethető, esztétikus
településképnek. A Duna menti terület legfőbb értéke a természetessége; a
víz és a zöldfelület, mely a túlépített városközponti területek ellenpontja, a
belvároshoz rendkívüli közelségben. A település számára egyértelmű cél a
terület identitásának megőrzése és a település lehetőségeihez mérten
fejlesztése (gyalogos és biciklis felületek kiépítése, túlzott burkolt felületek
visszabontása).

A Hősök terén felállított Első Világháborús hősi szobor

A Szovjet hősi emlékmű (műemlék) és a magyar nemzeti lobogó a terület fontos dísztíő
elemei.
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6. JÓ PÉLDÁK – ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
Épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés),
kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása

A Városközpontban található Városháza épülete nemcsak
funkciójának köszönheti meghatározó szerepét. Az épület
színharmóniája, gazdag díszítése, környezetének kialakítása
mind irányadó érték.

A képen látható, városközpontban található lakóépület
harmonikus színhasználata (fehér és barna homlokzati
anyagszínek illetve barnás héjazat) mellet természetes
anyaghasználata (vakolat, fa, kerámia cserép) teszi egyedivé
és követendő példává. Az épület előtti mikro kert, a
közterület kialakítása ehhez párosulva hoz létre egy rendkívül
egységes és kellemes környezetet.
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Az előző lakóépülethez hasonlóan ez az épület felújítás is
rendkívül harmonikus megjelenést tükröz. A városközponti
lakóépület fagyálló téglaborítású lábazata és a közel azonos
színárnyalatú homlokzatvakolat szinte homogén látványt
nyújtanak, míg a nyilasok fehér kiemelései és a natúr fa
megjelenésű nyílászárók (a belső oldali árnyékolókkal) szép
összképet adnak.

Az újépítésű városközponti lakóház mind tömegével, mind
anyagválasztásával és nem utolsó sorban tömegével is
rendkívül jól illeszkedik a környezetéhez, Dunaföldvár belső
településközponti karakteréhez.
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A városközpontban található lakóépület fehér és sárga
színhasználata, osztott fa nyílászáróival és fémlemez fedésével
szépen illeszkedik környezetébe, annak egy meghatározó értéke. Az
épület előtti közterület (Templom utca) kiselemes burkolata és az
épület előtti közterületi fák szép egységet alkotnak.

A képen látható városközponti lakóépület régi bejárata nagy
értéke az épületnek. A szinte díszítés nélküli homlokzathoz
képest rendkívül kontrasztos a díszítettsége. Ugyan
felületkezelése nem homogén, de pont ez teszi hangulatossá
és megismételhetetlenné. A kapu megtartása a ház
legnagyobb értéke!
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A városközponthoz csatlakozó területi lakóházak közül sok
épület karakteres, népi építészeti elemeket tartalmaz, melyek
megtartása, kihangsúlyozása javaslandó. A megfelelő,
visszafogott színhasználat (jelen esetben fehér és barna) mely
lefedi az épület összes szerkezetét, követendő példa.

A Kálvária-dombon található lakóépület anyag- é színhasználata,
illetve az épület előtti kert kialakítása kellemes környezet teremt.
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A település külső, általános lakóterületén található épület színezése
és díszítése miatt érdemel említést. A sárga és a zöld szín pasztelles
használata egy kellemes bájt kölcsönöz az épületnek.

Az előző példához hasonlóan a kiválasztott külső, általános
lakóterületén található lakóépület színhasználata (fehér és pasztell
rózsaszín) és visszafogott díszítettsége követendő példa, csakúgy,
mint az épület előtti rendezett mikrokörnyezet.
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Dunaföldvár „ékszerdobozai” a szépen felújított, jól karbantartott
pincék. A pinceépületek tükrözik leginkább a magyar népi építészet
sajátosságait ezért ezt tisztelve és megőrizve törekedjünk a
természetes anyag- és színhasználatra.

A fagyálló, létszó tégla lábazat, fehérre, vagy tört fehérre meszelt
falak, a téglából kirakott nyílás keretek, a fa nyílások illetve az égetett
kerámia cserépfedés pirosas árnyalati mind olyan vizuális elemek
amelyek a pincék sajátos karakterei.
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A ajtók és ablakok az épületek és a külső környezet közötti
kapcsolat fontos elemei. Törekedjünk arra, hogy, mint a
képen látható példák is mutatják, az ajtók és ablakok minden
esetben a ház értékei legyenek.

Javaslandó hogy az ajtók és ablakok színezése,
anyaghasználata a ház homlokzatával harmonikus
kapcsolatban legyen (azonos színválasztás esetleg más
tónussal, árnyalattal).
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A városközponti közterületek szürke és vöröses kiselemes
térkő burkolata kellemes, kisvárosias hangulatot nyújt. A
színek tudatos használata (gyalogos közlekedés vörös színű
térkő, autós közlekedési felületek pedig szürke térkővel
jelölve) funkció szerint különbözteti meg a térhasználatot.

A városközponti közterületek növényzetben gazdag
területek. A fasorok, kisebb kertek, vagy a homlokzati kúszó
növények azon kívül hogy magát a természetet testesítik meg
az épített környezet szívében, a mikrokörnyezet
klimaszabályozást is pozitívan befolyásolják, illetve a túlzó
nyári melegben árnyékot adnak.
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Érdemes a közösségi terek hangulatát a belső kertekben, udvarokon folytatni; jelen esetben a Vármúzeum belső udvarának
burkolatát és kertjének egy részletét láthatjuk. A csodálatos természetes környezet azon kívül, hogy kellemes
mikrokörnyezetet nyújt és kisebb kerti gazdálkodásnak is lehet a helyszíne, a házaink szép előtere vagy éppen hátteréül
szolgál.
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A Városközponthoz csatlakozó területen kialakított új kerítés
és gépkocsi beálló szép példája a telekhatáron, az utcafronton
létesítendő kerítésnek. A tömör, nyerstégla kerítés
vonalvezetése, tagolása, fakapuja és ajtószerkezete
követendő példa.

A szintén a Városközponthoz csatlakozó területen kialakított
új kerítés és gépkocsi beálló az előbbi példához képest egy
legtisztultabb, „modernebb” és zártabb megjelenést tükröt.
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