Tisztelt Pándi lakosok!
Értesítjük, hogy Pánd Község Településképi
arculati kézikönyve és Településképi
rendelete elkészítése tárgyában tájékoztató
lakossági fórumot hívunk össze.
A lakossági fórum időpontja és helye:
2017. október 16. 16 óra
Pánd, Művelődési ház
Cím: 2214 Pánd, Szilassy u. 3.

Várjuk azon lakosok személyes megjelenését, akiknek a témával kapcsolatban
javaslata és véleménye van.
A Partnerségi egyeztetés témája:
1. Polgármesteri köszöntő
2. Tájékoztató a tervezés menetéről (települési főépítész és a tervezők)
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény)
megalkotásával az önkormányzatok olyan feladatot kaptak a Kormányzattól, hogy
alkossák meg Településképi arculati kézikönyvüket (TAK) és Településképi
rendeletüket (TKR) 2017. december 31-ig.
A településképi arculati kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési
önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el.
A TAK elkészítése és településképi rendelet a lakosság aktív részvételével történik.

A tájékoztató partnerségi egyeztetésen a résztvevőkkel együtt:
 A településképi követelmények megalapozására meg kell határozni
Pánd településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit,
 a
településképi
szempontból
egymástól
jól
elkülönülő
településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel,
 a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat,
 valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.
Aki nem tud részt venni a partnerségi egyeztetésen, de javaslattal, véleménnyel kíván élni,
kérem az alábbi elérhetőségek valamelyikén juttassa el az Önkormányzathoz 2017. október
25-ig.
• elektronikus levélben a hivatal@pand.hu címre küldve;
• postai úton a Pánd Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának címezve (2214 Pánd,
Fő út 84.);
• a Pánd Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2214 Pánd,
Fő út 84.).) személyesen lehet.

Kérdések a Településképi Arculati Kézikönyvhöz
Ön szerint van-e olyan településrész Pándon, amelynek az utcaképe értékes, amely
jellegzetesen pándi, és jó lenne, ha hosszútávon is fennmaradna a jelenlegi
állapotában?
□ Van
□ Nincs
Ha van, akkor merre található?
…………………………………………………………………………………………………
Ha van, mi tetszik benne Önnek?
…………………………………………………………………………………………………
Melyek azok a konkrét épületek vagy területek, amelyeket Ön megtartásra vagy
védelemre javasolna? (régi fotók beküldhetők)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ön szerint érdemes lenne szabályozni az épületek formai kialakítását, és az
anyaghasználatát, hogy az utcakép egységes legyen, vagy mindenki építsen azt, amit
szeretne?
□ Célszerű lenne szabályozni az épületek formai kialakítását, és
anyaghasználatát.
□ Nem célszerű szabályozni, mindenki építsen azt, amit szeretne.
□ Bizonyos szempontból (alább bővebben is kifejtheti, hogy miben)
Ha Ön szabályozná az épületek kialakítását, akkor mi az, amit ebben fontosnak tart?
(többet is megjelölhet)
□ A telek beépítési módját (hova célszerű építeni az épületeket a telken), az
előkert méretét)?
.………………………………………………………………………………………..
□ Az épület magasságát, az épülettömeget és homlokzati arányokat,
homlokzati szélességet (pl. oromfalas legyen)?
…………………………………………………………………………………………
□ A tetőhajlásszöget, az ablakok kiosztását, stb.?
…………………………………………………………………………………………
□ Anyaghasználatot (pl. természetes anyaghasználat, vakolt felület, kő, fa,
cserép, zsindely…stb. ) és az épület színét?
…………………………………………………………………………………………
Egyéb javaslata, észrevétele:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Köszönjük válaszait!

