Felhívás – Partnerségi egyeztetésről
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Hidegkút Község Önkormányzata a hatályos törvényeknek megfelelően elindítja a Településképi
Arculati Kézikönyv megvalósításához szükséges egyeztetéseket.
Ezen kiadvány elkészítéséhez szeretnénk megismerni nem csak az illetékes Hivatalok, helyi értékvédő
szervezetekben szerepet vállalók, szakemberek, hanem minél több helyi lakos véleményét is.
A Településképi Arculati Kézikönyv mindenki számára érthető módon mutatja be, hogy az
elkövetkező években milyen faluban szeretnénk közösen élni. Rajzok és fényképek segítségével
szemlélteti településünk sajátos építészeti arculatát, táji- és természeti értékeit. Szakmai
iránymutatást nyújt a hagyományos építészeti karakterhez és a településképbe jól illeszkedő,
arányos, esztétikus épület építéséhez. A kézikönyv elsősorban a település jelenlegi és leendő
polgárjai, az építkezni vágyók, az ide tervező építészek és településünk értékei után érdeklődők
számára készül.
Az elkészült kiadványt és a hatályos Helyi Építési Szabályzatot alapul véve az Önkormányzat
megalkotja a Településképi Rendeletet, mely jogilag fogja szabályozni közvetlen lakókörnyezetünk
kialakításának lehetőségeit.
A Településképi Arculati Kézikönyv összeállítása során hamarosan lakossági fórum megrendezésére is
sor kerül, ahol megismerhetik a készülő dokumentum vázlatát.
Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy a mellékelt kérdőívet kitöltve 2018. január 4 és 11 között
bedobja a Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett ládába a Könyvtár nyitvatartási ideje alatt
(kedd és csütörtöki napokon 17.00-20.00-ig), vagy a www.hidegkut.hu honlapról letöltve, digitálisan
kitöltve visszaküldi a hidegkut.tak@gmail.com címre. Nem csak felnőttek, hanem a gyerekek
részvételét is várjuk a meghirdetett rajzpályázat keretében! Leadási határidő:
Szeretnénk, ha a vélemények valóban arról szólnának, hogyan lehetne szebb, és élhetőbb Hidegkút,
ezért kérjük, csak jó, mintaként is használható példákat írjanak nekünk.
A válaszadás természetesen önkéntes, és történhet név nélkül is, de ha vállalja véleményét névvel és
lak- vagy e-mail címmel, akkor az egyeztető fórumra személyesen megszólítva fogjuk meghívni. Az
adatokat titkosan kezeljük!
Szívesen látunk régi és új fényképeket a településről, régi épületekről, falusi életről és az utcákról.
Kérem, a fényképeknél, ha tudják jelöljék meg a készítés idejét, helyét. A fényképeket le lehet adni
digitalizálásra január 4 és 11 között Nagyné Erdei Tündénél a Polgármesteri Hivatal épületében, a
Könyvtár nyitvatartási idejében (kedd és csütörtök 17.00-20.00-ig) vagy digitális formátumban el
lehet küldeni a hidegkut.tak@gmail.com email címre. Természetesen a leadott papírképeket
sértetlenül visszajuttatjuk a jogos tulajdonosához!
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!
Tisztelettel:
Dr. Kriszt András
Hidegkút polgármestere
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