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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület 32/2017. (III. 29.) határozatával döntött arról, hogy a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a településképi 
arculati kézikönyv elkészíttetése érdekében szükséges intézkedéseket megteszi. Az 
intézkedések előkészítésével a polgármestert hatalmazta fel. 
 
A jogszabályokban és a határozatban foglaltak végrehatásaként először felülvizsgáltuk a 
partnerségi szabályokat, majd az alábbi részfeladatokat hajtottuk még végre ez idáig: 
 

 Szerződéskötés, ütemezés, adatgyűjtés 
 Adatszolgáltatási kérelmek elküldése, válaszok beérkezése 
 Partnerségi tájékoztatás, lakossági fórum 
 Település bejárás, fotóanyag elkészítése 
 Térképi lehatárolások egyeztetése 

 Települési karakterjegyek meghatározása 
 Helyi értékvédelem bedolgozása adatszolgáltatásból 
 Művi értékvédelem bedolgozása adatszolgáltatásból 
 Helytörténeti összefoglaló anyag elkészítése 
 Településképi rendelettervezet elkészítése 

 
Az Eplény településképi arculati kézikönyvtervezetének és Eplény község településképi 
rendelettervezetének jelen véleményezését követően, a következő feladatokat kell még 
végrehajtani: 
 

 Kézikönyv partnerségi véleményeztetése  
 Kézikönyv szakmai véleményeztetése  
 Településképi rendelet partnerségi véleményeztetése 

 Településképi rendelet szakmai véleményeztetése 
 Vélemények értékelése, véglegesítés 
 Településképi arculati kézikönyv testületi elfogadása 
 Településképi rendelet megalkotása 

 
Az Országgyűlés 2017. szeptember 19-én elfogadta a T/17312 számú törvényjavaslatot, 
amely a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elfogadásának a 
határidejét 2017. december 31-re módosította. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot jóváhagyni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2017. szeptember 25. 
 
 

        Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (IX. 27.) határozata 

 
Eplény településképi arculati kézikönyvének és Eplény község településképi 

rendeletének véleményezése 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Eplény településképi 
arculati kézikönyvének és Eplény község településképi rendeletének véleményezése” című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1-8. mellékleteinek 
megfelelően az Eplény településképi arculati kézikönyvének és Eplény község 
településképi rendeletének a partnerségi és szakmai véleményeztetés előtti 
tervezetét elfogadja.  
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban hivatkozott 
Eplény településképi arculati kézikönyvtervezetének és Eplény község településképi 
rendelettervezetének a partnerségi és szakmai véleményeztetés lefolytatáshoz 
szükséges további intézkedéseket tegye meg. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi és szakmai 
véleményeztetése után, a beérkezett vélemények értékelését és véglegesítését 
követően, Eplény településképi arculati kézikönyvét és Eplény község településképi 
rendeletét jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 
 

Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: azonnal 
  2. pontban: 2017. november 28. 
  3. pontban: 2017. december 20. 
  
 
Eplény, 2017. szeptember 27. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 
 


