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A Kezikönyv bemutatjai az egyes
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A Kézikönyv hosszú távon jelentősen
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Táiékoztatő a telepiilésképi arculati kézikönyv és a településképirendelet
készítésénekmegkezdéséről

Tisztelt Partnerek!
Tájékoztatjuk Önoket, hogy FfiT I(özség Önkotmányz^ta a településkép védelmérőI szőlő
2016. évi DOOV. törvény a|apján e|készítia teljes településre vonatkozó Településképi Atculati
Kézikönyvet, valamint a kézikonyvre alapozottan megalkotja a Településképi Rendeletet.

Településképi atculati kézikönyv
,,Á kézikönlw a - települések természeti és építettkömlezete által meghatározott - településképi
jellemzők bemutatásának és minóségi íotmáIásának eszköze. A kézikönyv feltátla és ismerteti a
településen belül jól elkirlönii{ő egyes településrészek atculad jellemzőit és éttékeit, és ennek
figplembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában .;'avaslatot tesz a településképhez
illeszkedő építész ei elemek alkalmazás áta."

A településképiarculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a
helyi lakosság, döntéshozók, újonnan betelepr,ilők számáta ny,ujt tálékoztatást az építettés
természeti étékektól, a telepiilés építészeúarcu|atának jelLemzőtől, és iránl,mutatást ad az épített
kö ml,e ze

t alahtás
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Településképi tendelet
A településképi rendeletet a településképi arculati kézikönyv alapján kell elkészí,teni.A rendelet
célla, hogy biztosítsa a településképikovetelménpk meghatározásáva| a ldvánt településkép
elérését.

Ennek érdekében a rendelet
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az épületeh építménlektelepülésképhez valő illeszkedését biztosícó anpghaszná|atára,
hornlokzati lrualal<tásán és a zöldfelületek
adott teruletre, a helyi védett épületek
tömegformá|ására,
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a településszerkezet, áji kömpzet, településkarakter vagy egpb helyi adottság miatt
te lepülé s képi s ze mpontból me gha tároző te rulete kre,
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helyl építészetiörölség, egpdi és területi védelmére, védettény|vánítására és a védettség
megszüntetésére,

a reklámoh reklámhordozók, cégérekés egyéb műszaki betendezések elhelyezéséreés
illewe tlalmára
vonatkozó te lepülé s kép i köve te lmé ny analmazhat.
a\|<almazás ára,
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településképi arculati lézikonyv és a településképi rendelet az építettés természeti környezet
a|ahtásának eszközei, melpk érvénpsülésejótékony hatást eredménlez a teljes közösség
számáta, de egyben korlátokat is jelent, melpk a helyi lakosság és a vállalkozásokmindennapjaira

hatással lesznek
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településkép védelmét szoIgá|ő intézkedésekalapja, hogy az abban fogla\takat széleskötű
társadalmi konszenzus övezze, ezén a készítésébebe kell vonni a lakosságot, hogyérdemi módon

beleszólhassanak otthonuk, kömyezetük alahtásába. A Kézikönyv |<tdo|gozásához
elengedhetetlen, hogytudjuh me§ek azokaz építészettéstájképi értékek(pl.: épületet, épiletrész,
tornác, oszlop, eíesz, nyflászárő, kedtés, korlát, kapu pajta, csűt, góté, tájkép, tér, stb.) melyekte a
helyiek btiszkeh és megóvásuk érdekébenhajlandóaka|ár á|dozatot is vállalni.
Kérünk mindenkit, hogy vegpn részt a lézikönyv hdolgozÁsában, és mondja el a véleménpt,
javas|atát, hogy kozös enhatározzuk meg a településkép sajátos helyi arculatát.

Amennyiben rendelkezík régífényképekkel, melyen a település, esetleg egy szép helyi épület
láthatő, űgy aztjuttassa elhozzánk" melyet digitalzálás uán visszajuttatunk Ónnek
Szeretnénk minél pontosabb képet kapni a településképet meghatározó adottságokról, és ennek
megismerésében, pedig leginkíbb a helyi lakosok tudnak segítséget nyú;'tani.
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ányzat I(épviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel

és településkép védelemmel összefliggó

partnetsé g1 egyeztetés szabályatróI szőlő

2017.NII12.)
ön1<or:nánl,zati rendeletére tekintettel2a1,7, jűlius 27. napján lakossági Fónrn-rot tirn, ahol szóban,
vaty 20t7, augl§ztus O4-ig íásban papír alapon a polgármesteri hivatalban leadva illewe
elektronikusan az onkormanyzat@het.hu hivatali e-mail círrrre meghildve adhatnak javaslatot,
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tehetnek észrevételta készítendó településképi kéziköny,v és tendelet l<tdolgozásához,
Tájékoztatom, hogy a hatandőre beétkezett véleményeket áll módunkban figyelembe venni, azok
kiegészítéséte,valamint abatáidőn tul beétkezettyéIeményekfigyelembe vételétenincs mód.

Hét,2017.július 17.
Tisztelettel:

Bende

Gp.gy

polgármester

