Tisztelt Gecsei Polgárok!
Kérjük, az alábbi kérdőív kitöltésével segítsék Gecse Község Önkormányzat munkáját a Településképi
Arculati Kézikönyv elkészítésében.
Lakókörnyezetünk értékeinek megőrzése érdekében fontosnak tartjuk, hogy az épített és természeti
környezetünk fejlesztése során az Önök véleményét is megismerjük. Közös érdekünk, hogy régi és új
épületeink, közterületeink hozzájáruljanak településünk képének jobbá tételéhez, harmonikusan
illeszkedjenek hagyományos épített és természeti környezetünkbe.
A kérdőív kitöltése kb. 5 percet vesz igénybe. A válaszadás önkéntes, és anonim. A kérdőív honlapunkon
is elérhető, illetve a kitöltött kérdőívek az alábbi helyen adhatók le:
Önkormányzati Hivatal gyűjtőláda, ügyfélfogadási időben
Kedd 10,00-14,30
Szerda: 13,00-15,00
Péntek: 8,00-12,00,
vagy elektronikus levélben közvetlenül a nemesilajos@freemail.hu e-mail címre.
A kérdőívek leadásának határideje: 2017.

augusztus 17.-e

Véleményüket előre is köszönjük!
Istenes Gyula s.k.
polgármester
Az Ön lakóhelye
településrész

utca

A saját lakókörnyezetében mely épületeket tartja településképi szempontból példaértékűnek
(utca, házszám)?

A saját lakókörnyezetében mely épületeket tartja településképi szempontból kedvezőtlennek
(utca, házszám)?

Fontosnak tartja-e Ön a védett (pl. műemlék) épületek, építészeti értékek megóvását?
igen, fontosnak tartom
nem tartom fontosnak
nem tudom
Ismer-e a környezetében helyi védelem alatt álló épületet?
nem ismerek
nem tudom, nem válaszolok
igen ismerek
Ilyen védelem alatt álló épület pl.
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Melyik irányból beérkezve tartja a legszebbnek a Gecsére érkezést?
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………..
Településképi szempontból az autóbusz megállók utas-váróját, környezetének kialakítását
előnyösnek tartja-e Ön?
igen, előnyösnek tartom
inkább nem tartom előnyösnek
nem tudom
A település melyik közterületének kialakításával elégedett? (Több közterületet is megjelölhet!)
……………………………….
………………………………..
………………………………...
………………………………...
………………………………...
Fontosnak tartja-e a közterületen zöldfelületek kialakítását/fenntartását?
igen, fontosnak tartom
nem tartom fontosnak
nem tudom
Fontosnak tartja-e az új épületek esetében, hogy magasságuk alkalmazkodjon a környező épületek
magasságához?
igen, fontosnak tartom
nem tartom fontosnak
nem tudom
A saját lakókörnyezetében milyen tetővel ellátott épületeket látna Ön szívesebben?
hagyományos magas tetős
mediterrán jellegű magas tetős
lapos tetős
Zavarónak tartja-e Ön az élénk, rikító színek megjelenését az épületek homlokzatán?
igen, zavarónak tartom
nem tartom zavarónak
nem tudom
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Településképi szempontból zavarónak tartja-e gépészeti berendezések (pl.: légkondicionáló)
megjelenését az épületek (közterületről látható) homlokzatain?
igen, zavarónak tartom
nem tartom zavarónak
nem tudom
Zavarónak tartja-e a tömör, vagy nagyon magas kerítések megjelenését az utcaképben?
igen, zavarónak tartom
nem tartom zavarónak
nem tudom
Milyen reklámfelületeket tartana zavarónak a településen? (Több reklámhordozó típust is
megjelölhet!)
óriásplakát
üzletek világító feliratai/táblái
molinó
üzletportálok üvegmatricái
utas várók reklámjai
hirdetőoszlopok
járdára kihelyezett megállító táblák
Egyéb:

Milyen intézkedést javasol a településkép javítása érdekében? (Írja le röviden javaslatát!)
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