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1. Település-arculati kézikönyv:

A kézikönyv rövid, tömör ismertetést ad a városról, karakteres részeiről, épített és természeti
értékeiről néhány képpel és magyarázó ábrával illusztrálva. Ajánlásokat fogalmaz meg az itt
építeni  szándékozók  számára  azzal  a  céllal,  hogy  alkotásuk  illeszkedjen  a  környezet
szerkezetéhez, arculatához, s lehetőleg új érték teremtésével erősítse a város imázsát.

2. Településképi rendelet:

A helyi építési szabályzatból "átkerül" a rendeletbe mindaz, ami a városképi arculat, épített és
természeti  érték  vonatkozásában  szabályozható.  Ez  komoly,  helyenként  telek-szintű
feldolgozást,  szabályozást  igényel  (konkrét  tájékoztatást  konkrét  telek  esetén  az  arculati
elvárásokról).

A kézikönyv  hármas  célt  szolgál:  egyrészt  ismertető  a  város  iránt  érdeklődők  számára  -
amolyan kézikönyv-, másrészt tájékoztatja az építtetőket és tervezőket a város polgárainak
településképi  elvárásairól,  s  nem  utolsósorban  a  polgármester  településképi  véleményén
keresztül  (mely  a  kézi-könyvre  támaszkodik)  befolyásolja  az  új  építmények  arculatát,
minőségét.

A  munka  komoly  felmérésen,  bejárásokon,  fénykép-garmadákon  alapul,  lehetőleg  a
legszélesebb lakossági részvétellel - a könyv akkor jó, ha közmegegyezésen alapul.

Éppen ezért szükséges:

a) - technikai, "materiális" háttér
    - a rendezési tervek és azok alátámasztó munkarészeinek dokumentációi
    - alaptérképek a helyszínelésekhez 
    - fényképezőgép/ek (amivel épületrészletek is "kiszúrhatók")



    - számítógép a szerkesztéshez,  szkenner  és nyomtató a munkaközi  anyagok sokszorosí-
tásához (meghívókhoz, egyeztetésekhez, ismertetésekhez)

    - írószerek (színes filctollak)

b) - közösségi munka, azaz
      - a hatósági kollégák erős közreműködése (szaktudás, helyismeret, építési szándékok

ismerete) az egyébként is sok munkájuk mellett
      -  helyi művelődési intézmény munkatársainak részvétele
      -  helyi közösségek (egyesületek, baráti körök, klubok) közreműködése. Ha nincs ilyen -

pl. városvédő egyesület, polgári kör, hegybarátok társasága, városrész-barátok köre stb.,
akkor  a  kézikönyv  készítésének  idejére  kell  toborozni  helyi  TV,  sajtó,  felhívás  stb.
formájában közreműködőket.

      -  A helyi  TV figyelemfelkeltő  riporttal  segítheti  az  érdeklődés  felkeltését,  résztvevők
toborzását, majd később a munkaközi anyagról adhat tájékoztatást. 

c) - A munka összehangolását nevesítve a főépítész végzi. Pannonhalma esetében a feladat
sokkal bonyolultabb, mint egy átlagos magyar település esetén, hiszen táji és az apátság
épített  értékei  kiemelkedőek.  A felelősség  is  óriási:  a  friss  város  most  teremti  meg
karakterét, igyekszik méltó párja lenni a hírnevét adó világörökségnek. Heti egy nap -
miközben  a  rendezési  terv  felülvizsgálata  folyik,  s  a  befektetőkkel,  építkezőkkel  is
egyeztetni  kell  -  ez  felelősséggel,  magas  színvonalon  végigvinni  a  lehetetlenséggel
határos. Ezért fontos lenne profi külsős cég bevonása a szakember-gárdájával, technikai
hátterével  (könyv-szerkesztés).  Bár  a  szerkesztést  a  jogszabály  szerint  a  Lechner
Tudásközpont fogja elvégezni, erre nem érdemes várni. A jogszabályban előírt központi
elektronikus  egyeztetési  felület  máig  nem  működik,  pedig  a  munkának  az  érintett
államigazgatási  szervek  előzetes  bevonásával  már  meg  kellett  kezdődnie  (és  meg  is
kezdődött). 
A település-arculati  kézikönyv  és  a  településképi  rendelet  készítésére  Pannonhalma
városfejlesztési koncepcióját és stratégiáját készítő cég (.....) ajánlatot adott, figyelembe
véve  a  helyiek  maximális  közreműködését.  A  vállalási  díj:  1,9  millió  forint.
(Tájékoztatásul: Kunsziget község 1,1 milliós, Mosonmagyaróvár - főállású főépítésszel
-2,6 milliós megbízást adott külsős cégnek erre a feladatra.) A kormány támogatást ígért a
kézikönyv és a rendelet elkészítéséhez. Ennek mértékéről rövid időn belül döntenek.

A  munka  jelentősége  felmérhetetlen,  hiszen  meghatározza  a  város  arculatának  további
alakulását,  kijelöli  védendő  értékeit,  minőséget  teremt,  mely  emberöltőt  meghaladó
mértékben őrzi felelős döntésük eredményét.
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