T祁ekoztat6

Tajekoztatom 6n6ket, hogy Surd K6zs6g OnkorⅢinyzata a telep鵬skep vedelmer6l sz616
2016. 6vi LXXIV"

t6rveny, eS a telep親es珂1eszt6si koncepci6r6l, aZ integ車lt

telepu嶋s車jlesztesi strategiar6l, eS a telep蘭esrendezesi eszk6z6kr61, Valamint egyes

telepulesrendez6si s勾atos jogintezmenyekr6l sz616 3 14/2012. (XI.8.) Kom rendelet (a

tovat)biakban Kominyrendelet) e16irasai al垂直n megkezdte a Telep鵬sk6pi Rendeletet
megalapoz6 Telep櫨16sk6pi Arculati K6zik6nyv elk6sz請6s6t"

A dokunentun keszitese sorin az 6rintett lakossag, tむsadalmi r6tegek min6l sz6lesebb k6renek

bevonasa erdekeben a Kominyrendelet 43/A. § (2) bekezd6se alapjin a polg各mester a

Telep色16skepi Arculati Kezikenyv keszit6senek megkezd6ser61 t錐kozta直a partnereket.

A helyi tdrsadalom, Partnerek k6renek meghat紅oz去s各ra,知esit6sck m6djdra n6zve a
telepu嶋s珂Iesztesi es telept山esrendezesi dokumentunok, Valanint az integr各lt

telepu嶋s珂Iesztesi strategia, a telep軸esrendezesi eszk6z6k, a telepu16skepi arculati kezik6nyv

6s a telep鵬sk6pi rendelet partnersさgi egyeztetesenek szab各lyair6l sz616 9/201 7.(VI.28.) szam心
6nkominyzati rendelet az ir各nyad6, eZek szerint a telepu嶋sfaleszt6si dokunentunok,
telepii16srendezesi eszk6z6k

a telepnleskepi arculati kezik6nyv es a telepuldsk6pi rendelet

keszitese, m6dosit各sa sorin partner:

2. §. (1) a.) Surdon alland6 lakhellyel, Vagy tart6zkodasi he11yel rendelkez6 lakosok,
m6dositassal erintett lngatlanok tul牢idonosai, Valamint aki az adott telep別6sfejlesztessel

ehnte償.

b.) Valanemyi telep廿Ies珂1eszt6ssel, telepu16srendez6sse1 6ssze節ggesbe hozhat6 surdi
SZekhellyel, telephellyel rendelkez6, aZ adott telepules珂Iesztessel, telepti16srendez6sse1

6rintett gazdalkod6 szervezet.

C.) Valamemyi Surdon bejegyzett vagy az adott telepu16sfaleszt6sse1 6rintett civil szervezet.
d.). Valanemyi Surdon mc琉d6 egyhaz.

E16zetes velemenynyilvinitdsra keI担k fel tehat On6ket valaszt, eSZreVetelt v各rva alapvet6en az

al各bbi kerdesekben:

‑ Mely urbanisztikai teIep雌si saj釦oss蒔Okat tekinti k6zs6g屯nk a Iegfontosabb ert純enek,
melyek fennmaradas5hoz ragaszkodik, 6s melyek tovabb fejleszleset szorgaI血azza

legin憾bb?
一Melyek azok, a telep剛6skepben me組ielen6 negativ saj各loss晦Ok, melyeket megsz皿tetni,
felsz各molni, Vagy IegaIibbis h細6rbe szor請ani szeretn6?

"

Melyek azok az

6vezetek, SZektorok a teIep刑16sen beml) me看yekben

6n州6

harakterjegyeket, heIyi sajatoss蒔okat v61 felfedezni, a血elyeket a k6z6ss6gi t6rkepe

megkd筋nb6ztet egyⅢdst61?

‑

Tud‑e Olyan konkI宙

6p珊èet, 6piiletegy載録est e血liteni (POntoS C血, hely

Ⅲeghatarozdsaval) mely peIda6rtek色a leIep削eskepbe血va]胎megieIen6s, tem6szetes
k6myeze仙ez ‑ do血horzatl n6v6nyzet ‑ Va16 igazod銘tekintet6ben?

‑ Milyemek kepzeli ‑ telep珊6skepi sze血pontb6l ‑ a K6zseg ide純s j6v6beIi血く由elen6§6t,
arculat負t?

EIs6sorban a fenti k6rdesek szerinti 6szreveteleiket, j avaslataikat, gOndoIataikat 20 1 7. j皿us

26ig valjuk a postai uton, lev61ben, SZem61yesen: Snd K6zseg Onkom血yzat Polg各mestere
reszere, 8856 Surd, Kossuth u 2., e‑mailben言egvzo.surdのz‑neしhu cine.

T4iekoztatasom egyben meghiv6 is a tdrgyban tartand6 lakoss縫i締れ血ra, melynek ideje:

2017. j皿us 25 (kedd) 09.00 6ra kezde備el.

A lakossagi forun helye: Surdi K6z6s Onkom鉦yzati Hivatal車ulete

Surd, Kossuth L. u 2.

¥ノ

∵芋窪
¥

