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Tetepülésképi atculati kézikönyv és a Teleptilésképi tendelet megalkotásával,
alamint a Helyi építésiszabályzat módosításával kapcsolatban

Sotokpolány I(özség Önkotmányzata tájékoztatia a lakosságot és partnerség egyeztetésben
rész*revő szereplóket, hogy megkezdte Településképi atculati kéziköny,vének, Telepii{ésképi
rendeletének megalkotását és Helyi építésiszabályzatának mődosítását. A munkát a jelenlegi
jogszabály ketetek szednt 201,7. decembet 31-ig kell elvégezni.
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Telepiilésképi atculatt kézlköny,v, Telepirlésképirendelet megalko|ásához és Helyi építési
szabáIyzat módosításához a lakosság és a partnerek B napon belű írásos észrevételttehetnek
levélben aPo\*ármesternek cítnezve,vagy elektronrkus úton a sorkikapolna@,rlan.hu címre.

Telepiilésképi atculati kézikönyv:
A Telepii{ésképiarculaú kézikönyv építészetlszemléletformáIő célt szolgáI, valamint a
telepiilésképi tendelet megalapozásához késziil, ezért ezt az Önkormányzat képviseló-testülete
hatarozattal fogadja el, ami az épittetőke kötelezettségeket nem ró. Betartása az önkéntes
jogkövetés szednt töténhet. A Telepii{ésképiatculati kéziköny,v könnyen értelmezhető és
egyértelmű aján7ásokat ke1l adjon az ériltett tetület építészeústrukturálának megőrzésére és
alakitására. A Telepiiiésképiatculati kézikönyv megalkotása sotán szükség vafl lakosság és a
^
partnerségi egyeztetésben résztvevők aktivitására. Jelezzék, hogy mite büszkék lakóhelyiikön, mit
tartanának rr'eg az építettés a tertnészeti kömyez etbőI az eljövendó nemzedékek számára.
TeIepűIés képi rcndele t:

Telepiilésképi arculati, kézikönyv a Telepiilésképi rendelet megalapozásáta szolgáL A
Településképitendelet tendeletként a beruházőkra, építtetőkte is szabáIyokat ír eIő. A
Telepii{ésképi tendeletben a telepriléskép-védelemösszes eleme egy önkormányzaú rendeletbe
keriil, kiilönös tekintettel a helyileg védett terii{etek és helyiieg védett építmények

Á

vonatkozásában.

Irrh, építésiszabáIyzat:

A

Helyi építésiszabáIyzatok településképrőI szóló rendelkezései 2017. december 31. napjával
hatáIyukatveszdk, ezért alHF;SZ mődosítasáról is gondoskodni kell ezen idő alatt. Ezeket u H.lyl
építésiszabáIyzatból tötölrri kell és amennyiben továbbta is sztikséges, akkor a Telepüésképi

rendeletben kell szetepeltetni.

A Telepiilésképiatculati

kéziköny,v és a Telepiilésképirendelet elkészítésével,valamint a Helyi
építésiszabáIyzattal összefüggő feladatokat a telepirlési és tétségifőépitészeknek kell koordinálni.
Ez nem azt jeletq hogy a Főépítésznekkell elkészíteni ezeket, de a telepiiléseknek főépítéssze|
ke1l rendelkeznlegalább ezen tdő alatt.

A fentiekból is

érzékelhetó, hogy akövetkezőhátom

hónap nagy munkát követel több szinten is.
Szükség van a lakosság és a partnetségi egyeztetésben tésztvevók konstruktív részvételéreis.

T álékoztatő a v ola:Jr.oz ő törwények és rendeletekról:

-

a telepillásképről uédelméről s7óló 20/ 6. áui

I,XXIV.

íötvén1

- a nlepiiléf/lel{ésikoncepcióró/, a7integnilt nlepülésf/ks7íé.ristraíegiáról ás a telePiilésrenderyási es7kő1iikről,
ua/amint a<ey)/es településrenderyési saláíos iogntérynéryekről s7óló 3/4/ 20/ 2.(XI.B.) Korm, rende/et

tájékoztatások:
- településképi arculati kéziköny"v minta:
http / /www. kormany. hu/ downloa
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kézikönyv elkészitéséhez:
http://www.kormanyhivatal.hu/downLoad/9 /b1/63000/TAK_o/oC3%o9Atmutat7oC3o/oB3.pdf
- a Vas Megyei I{otmányhivatal o|dalán több segédlet is letölüető:
http: / /wwv.korman}rl^uvatal.hu /hu /vas /telepulesfeilesztesi-koncepcio /tak-es-h elú- útmutató a telepüIésképi arculati

teleou] c skeoi-rendelet

Sorokpolány, 2017 . október 2.

Heté G'loa,_\
Mező Gáborné
polgármester
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