FELHÍVÁS
TISZTELT PARTNEREINK!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Pusztazámor Község
Önkormányzata elkészítette Településképi Arculati Kézikönyvének és
Településképi Rendeletének munkaközi anyagát.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy Pusztazámor Község
Településképi Arculati Kézikönyvéről és Településképi rendeletéről és a helyi
építési szabályzat ezzel összefüggő módosításáról
2017. december 7-én csütörtökön (a közmeghallgatás után)
lakossági fórumot tartunk
a Községháza dísztermében
(2039, Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1.)
18.00 órai kezdettel.
Az elkészült dokumentumokkal kapcsolatban várjuk
javaslataikat a fórumon, vagy írásban 2018. január 2-ig.

észrevételeiket,

Pusztazámor Község Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi
rendeletének, valamint a helyi építési szabályzat ezzel összefüggő módosítását
tartalmazó rendelet-tervezet munkaközi dokumentumai a www.pusztazamor.hu
honlapon tekinthetők meg.
A felső, zöld hátterű menüsorból a jobb oldali utolsó TAK, TKR menüpontot
kell választani (Ha a képernyőn nem lát ilyet, akkor a képernyő méretét
kicsinyítsék le 75-80 %-ra).
Az
elérés
lehetséges
a
következő
http://www.pusztazamor.hu/index.php/hu/tak-tkr

linkre

kattintva

is

A dokumentum félfogadási időben nyomtatott formában is megtekinthető a
Községházán.

Pátrovics Benedek
Polgármester

FELHÍVÁS
TISZTELT PARTNEREINK!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Pusztazámor Község
Önkormányzata elkészítette Településképi Arculati Kézikönyvének és
Településképi Rendeletének és a helyi építési szabályzat ezzel összefüggő
módosításáról szóló rendelet-tervezet munkaközi anyagát.
Minden Önkormányzat jogszabály által előírt feladata a Településképi Arculati
Kézikönyv elkészítése. E kiadvány célja a szemlélet-formálás, a segítségnyújtás
az Pusztazámoron élőknek, ideköltözőknek, az itt működő vállalkozásoknak, és
nem utolsó sorban az Önkormányzatnak az építési tevékenység kereteinek
meghatározásához. A törvény annak érdekében tette ezt a feladatot kötelezővé
minden magyarországi település számára, hogy a települési közösségek
hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt.
Településképi Arculat Kézikönyvünk megalkotásánál kiemelt figyelmet
fordítottunk arra, hogy lakóhelyünk szépségeit és értékeit látványosan tudjuk
bemutatni az Önök számára is. Reméljük, hogy e kiadványt böngészve, igazán
kellemes hangulatban ismerhetik meg a gazdag történelmi múltra visszatekintő
település értékeit és fejlődő jelenét.
A Kézikönyv feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes
településrészek arculati jellemzőit, értékeit, és településszerkezeti egységenként
javaslatot tesz a településképhez illeszkedő új építészeti elemek alkalmazására.
A Településképi Arculati Kézikönyv követendő példák felmutatásával,
közérthető formában ad ajánlásokat az építkezőknek a minél kedvezőbb
településkép megvalósulása érdekében.
Az arculati kézikönyv az Önök ajánlásai és javaslatai alapján még kiegészülhet,
az esetleges tévedések kijavíthatók. Ehhez kérjük aktív segítségüket, várjuk
javaslataikat és véleményüket!
A település arculatának megóvása, pozitív irányú fejlesztése érdekében a
Kézikönyv alapján egy önkormányzati rendelet tervezete is elkészült, amely a
településkép-védelem hatékony eszköze lehet a napjainkban egyre kisebb
társadalmi, önkormányzati, hatósági kontrollal végezhető építési tevékenységek
során. Ezzel összefüggésben módosítani kell a helyi építési szabályzatot is.
Törölni kel belőle mindazokat a rendelkezéseket, amelyek a jövőben a
településképi rendeletben lesznek szabályozva.
A rendelet-tervezetekhez is várjuk javaslataikat, véleményüket 2018. január 2-ig
papír alapon vagy elektronikusan a Polgármesteri Hivatal címére, vagy mondják
el majd szóban a 2017. december 7.-én, a közmeghallgatás után, 18.00 órai
kezdettel megtartásra kerülő lakossági Fórumon, melynek helye a Községháza
díszterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.)

