Lakossági fórum településképi arculati kézikönyv kialakításáról
2017. május 30. (kedd) 16.00
Monorierdő Község Önkormányzata értesíti a Monorierdőn élőket, hogy a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján TELEPÜLÉSKÉPI
ARCULATI KÉZIKÖNYVET, VALAMINT TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETET KÍVÁN
ALKOTNI.
Tájékoztatjuk a helyi lakosságot, hogy a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
elkészítése tárgyában Monorierdő Község Önkormányzata lakossági fórum keretében tart előzetes
tájékoztatást.
A lakossági fórum helye: Monorierdő Polgármesteri Hivatala, Szabadság u. 50/A. – Tanácsterem
A lakossági fórum időpontja: 2017. május 30. (kedd) 16.00
Az Önkormányzat várja a Tisztelt Lakosság írásos javaslatait is Monorierdő településképét meghatározó
és megőrizendő településrészekre, útszakaszokra, épületegyüttesekre, épületekre, építészeti elemekre és
természeti értékekre vonatkozóan 2017. május 31-ig postai úton (2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A)
vagy elektronikus formában (muszak@monorierdo.hu).
Egy település karakterét meghatározzák az épületek,
melyek részei a hely kulturális örökségének,
identitásának. Egy új épület megváltoztatja a tájat, ezért
tervezésekor figyelembe kell venni annak hosszú távú
hatását környezetére.
Egy jó terv törekszik a
környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és
ismeri a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket
képes kortárs kontextusban alkalmazni. Ez azonban
feltételezi a tervező és az építtető részéről a tájegység
építészeti karakterének ismeretét. Az arculati kézikönyv
a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre
törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be
közösségünk
környezetalakítással
kapcsolatos
elvárásait.
Jól áttekinthető rajzok és fényképek
segítségével illusztrálja a követendő példákat, a
településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba
véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és
természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult
regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek
alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb,
esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek
készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány,
de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik községünk építészeti öröksége és jövője iránt.

