
FELHÍvÁS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált teleptlésfejleszíési straíégióról és a íelepülés-
rendezési eszkazakről, valaminí egyes íelepülésrendezési scjátos joginíézményekről szóló 311/2012.
(XI 8 ) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi kézikönyv és a településképi rende-
let jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefollatni.

Rém településképi arculati kézikönyvének a településképi rendeletének készítéséről
az Eljr. rendelkezései és

Rém Község ÖnkormányzataKépvisető-testületének7l20I7. (V.30.) önkormányzati renclelete
alapján a partnereket tájékoztatom és

2017.július 20-án 17 órakor a Régi Mozi épületében tartandó lakossági fórumon ismertetem.

112011, (V. 30.) önkormányzati rendelet alapján partner Rém településközigazgatási területén:
a) ingatlannal rendelkező szeméIy
b) valamennyi székhell yel, telephellyel rendelkező gazdálko dő szerv ezet
c) bejegyzett egyház és civil szervezet

A forumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze
megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők az Önkorm ányzati Hivatal hivatali helyiségében ügy-
félfogadási időben 2017, július 29 -ig.

Elektronikusan elérhető :www. rem.hu web helyről.

A településképi arculati kézikönywel kapcsolatos további információk találhatók a következő web he-
lyeken:

http://lechnerkozpont.hu/cikUtobb-szaz-abra-es-foto-a-szebb-telepuleskepert

http : //www, kormany. hu/dow nl o ad/f/ 5 a/f0 0 0 0/mag,lar s z ephe ly _í ak. p df

Vélemények, javaslatok elektronikusan apolgirem@gmail.com cimre küldhetők 2017.július 29-ig.

Rém, 2017. július 04.
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Településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete
31412012. (XI. 8.) Kotm. rendelet 29lA. § (1) szerinti parlneri egyeztetés

tét1 ékoztatási szakaszának i sm erletőj e

TELEPÜLÉsrrpt ARCULATr KEZIKÖNYV
A településképi arculati kózikönyv a vonatkozó jogszabályi előírásnak 

-megfelelően

készül a következők szerint:
szemléletformáló célt szolgá1
a település teljes közigazgatási teruletére készül
me gltatár o zz a a tel epül és t el epül ésk araktert me ghatár o zó tel epül ésképi

jellemzőket, a településképi szempontbó1 egymástól jól elkülönülő
településrészeket arculati j ellernzőikkel és érlékeikkel, a te1 epüléskép
minő ségi formálásár a vonatkozó j avasl atokat, valamint a tel epül ésk éphez
illeszkedő építészeti elemeket.

A településrendezési eszközök alátámasztő munkarészeinek tájrendezési,
településtervezési, örökségvédelmi fejezetinek felhasználásával készül az arcu7ati
kézikönyv,

TELEPÜLÉSXEPI RENDELET
A vonatkozó jogszabályi előírásnak* megfelelően készül a következők szerint:

-tel epül és telj es közi g azgatási terül etére készül.
-megállapítja: a helyi épitészeti örökség területi és egyedi védelmét

a telepÜlésszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi
adottság alapján a településképi szempontból meghatároző
területeket,

a telepÜlésképi követelményeket, amely lehet területi épitészeíi,
egyedi építészeti és a reklámhordozókra, reklámberendezésekre,
cégérekre és reklámhordozásra alkalmas egyéb műszaki
berendezésre (a továbbiakban együtt : reklámhord ozők), tovább á
az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmény.

- a helyi terÜleti vagy egyedi védelemmel érintett területre és elemre vonatkozó
településképi követelmény megengedő, tiltó vagy kötelező követelményként
e gy ar ánt me ghaíár o zhatő .

- a telepÜlésképi szempontból meghatározó területre vonatkozó településképi
kÖvetelmény csak megengedő vagy tiltó követelményként határozhatő meg.

-egyéb terÜletek esetében csak egyedi építészeti követelmény, ezenbelül is csak
építmény anyaghaszn álatára vonatkozó, tiltó építészeti követelmény
határozhatő meg.

A helyi építési szabályzatban lévő településképi szempontú előírásai és a helyi
védelemre vonatkozó rendelkezések fi gyelembevételével, illetve azok településképi
rendeletbe való beemelésével készül a munkarész.

- 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátosjogintézményekrő1 szóló
31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21.§


