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2.) A Települési arculati kézikönyv elkészítése
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tvtv.) 16.§ (2)
bekezdés szerint:
A helyi önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2017. október1. napjáig  – e törvény-
nek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi
CLXXIV. törvény által megállapított szabályaival és a végrehajtására kiadott kormányrende-
lettel összhangban megalkotja a településképi rendeletét. 

A Tvtv. 4.§-a értelmében: A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében tele-
pülésképi arculati kézikönyv készül.
A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A
kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati
jellemzőit és értékeit és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában
javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A kézikönyv tar-
talmi elemeit kormányrendelet határozza meg. A kézikönyv elkészítése munkaigényes és alap-
ját  képezi  a  hamarosan  teljes  keresztmetszetében  megújuló  helyi  építészeti/településképi/
örökségvédelmi rendeleteknek.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló
214/2012.(XI.08.) kormányrendelet tartalmazza a kézikönyv elkészítésének szabályait. A Kor-
mányrendelet 28.§ (1) bekezdése szerint:„ A kézikönyvet a polgármester egyezteti a partner-
ségi egyeztetés szerinti érintettekkel, az államigazgatási szervekkel és az érintett területi és te-
lepülési önkormányzatokkal. 

A Kormányrendelet 43/A.§ (5) bekezdése értelmében a kézikönyv a polgármester irányítása
mellett az önkormányzati főépítész közreműködésével készül.

Dimény Gábor Pannonhalma Város Főépítésze tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet a
kézikönyv elkészítésének szükségességéről,  jelentőségéről,  technikai lebonyolításáról,  vala-
mint a határidőkről. Felhívom a figyelmet arra, hogy a kézikönyv elkészítéséhez munkacso-
portot szükséges felállítani.



Javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület kérje fel Pannonhalma Város Főépítészét, vizs-
gálja meg a munkacsoport felállításának feltételeit és lehetőségeit és annak eredményéről ad-
jon tájékoztatást.

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri Dimény Gábort Pannon-
halma Város Főépítészét, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséhez szükséges
munkacsoport megalakításához szükséges személyi, tárgyi feltételeket vizsgálja meg és meg-
állapításairól a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztassa. 

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Pannonhalma, 2017. március 27.

Kovács Szabolcs sk.
Jegyző


