
Lakossági táiékoztató
a településképi arculati kézikönw és

partnerségi véleményezésének megkezdéséről

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ebes Községi Önkorm ányzata településkép védelméről szóló
2016, évi LXXN. törvény értelmében Településképi Arculati Kézikonyrr.i é. Településképi
rendeletet készít.
Az Arculati KézikÖnyv és a Településképi helyi rendelet készítésénél kiemelten fontos
szemPont, hogy azt széles körű helyi támogatás övezze, ezért akészítés folyamatának minden
léPésébe bevonjuk a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük
alakításába.

Településképi arculati kézikönyv

,,A kézikÖnYv a - települések természeti és épített kömyezete által megh atározott _
telePÜléskéPi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszk<ize. A kézikönyv
feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzóit
és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot
tesz a te l epül é ské phez ílle szke dő ép íté s zeti e l em ek a|kalmazás ár a,''

A telePÜlésképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása,
melY a helYi lakosság, döntéshozók, újonnan betelepülők szélmáranyújt tájék oztatást ű epit"tt
és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőirői, és iránymutatást ad az
épített kömyezet alakításával kapcsolato s elvárásokról.

Településképi rendelet

A telePÜléskéPi rendeletet a településképi arculati kézikönyv alapján kell elkészíteni. A rendelet
célja, hogY biztosítsa a kívánt településkép elérését a ielepülésképi követelmények
meghatározásával.

tartalmaz:

' aZ éPÜletek, éPÍtmények - településképhez való illeszkedését biztosító
anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zcitareiti]etet<
kialakításának módj ára,

o a telePÜlésszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt
tel epülé skép i szempontból me ghat ár o z i teriletekre,

' helYi éPÍtészeti örökség egyedi és területi védelmére, védeité nyilvánítás ára és a
védettség megszüntetésére, \

o a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és
alkalmazására, illetve tilalmára.

rendele környezet
égében ez a teljes
elyek a alkozások



A telePÜléskéP védelmét szolgálő intézkedések alapja, hogy az abban foglaltakat széleskörű
társadalmi konszenzus övezze, ezért a készítésébe be kell vonni a lakosságot, hogy érdemi
módon bele szólhas sanak otthonuk, környezetiik alakitásáb a

A feladattal megbízottteruező iroda elkészítette az Ebes Településképi Arculati Kézikönyve
című dokumentumot, valamint a Településkép védetméről szóló hel}i rendelet tervezetet.
A dokumentumok az alábbi helyeken tekinthetők meg:

. www.ebes.hu
o http://www.t4terv.hu/tak/ebes/
o polgármesteriHivatal

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy a településfejlesztéssel, településrendezéssel
és telePÜléskéP védelemmel összefliggő partnerségi egyeztetés szabáIyairől szóló 8l2OI7.
(III.31.) Önkormanyzati rendelet (Partnerségi rendelet) alapján a fentebb iészletezetttémákban

A forum hel},e: Az Ebesi Polgármesteri Hivatal tanácsterme.

A rendezvényen lehetőség van a Településképi Arculati Kézikönyvhöz, valamint a
telePÜléskéPi helyi rendelet-tervezethez kapcsolódó javaslaiok, észrevételek
megfogalmazására.

Ajavaslatok, észrevételek a Partnerségi rendelet melléklete szerinti,,PANTNERI ADATLAP,,
kit<iltésével - a lakossági fórumtól fiiggetlenül - írásban is megtehetők, amelyeknek a
beérkezési hatarideje 2017. szeptember 15,

Az adatlaPokat aZ Önkormányzat címére (42II, Ebes, Széchenyi tér 1,), vagy az
epetesu gy. ebes@t-orrl ine. hu e-mail címre szüksé ges elj uttatni.

polgármester


