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HIRDETMENY
Ezennel drtesitem a Tisztelt Lakoss6got, illetve Partnereket, hogy Onkorm6.nyzatunk megindftotta a
telepUldsfejlesztdsi koncepci6r6l, az integr6lt telepiildsfejleszt6si stratdgi{r6l 6s a telepiildsrendezdsi
eszkcjzokrol, valamint egyes teleptil6srendez6si saj6tos jogint6zm6nyekrol sz6l6 31412012.(XI.8.) rendelet
431A. $ szerinti egyeztet6si elj6r6s irn. v6lem6nyez6si szakaszfit Jfurdfuthdza Kozs6g Telepiil6skdpi Arculati
Kdzikcinyve ds Telepiildsk6pi rendelete elk6szitds6re vonatkoz6an.
A kdsziilo Telepiil6skdpi Arculati Kdzikonyvvel ds Telepiil6sk6pi rendelettel kapcsolatban Jfrdtrthhza
Kozseg Onkorm6nyzata Kdpviselo-testi.iletdnek a teleptil6sfejleszt6ssel, telepiil6srendez6ssel 6s
telepiil6sh6p-6rv6nyesft6ssel iisszefiigg6 partners69i egyeztetfis helyi szab6lyair6l szrifti
I0l20I7 .(VIL 14.) szftmu 6nkorm6nyzati rendel (tovdbbiakban: Partners6gi Rendelet) 1 . g-a szerinti
Partnerek az {n. v6lem6nyez6si szakaszban javaslatot, 6szrev6telt tehetnek, valamint v6lem6nyt
nyilv6nfthatnak.
(A Partnersdgi Rendelet megtekintheto a www._i ardanhaza.hu honlapon.)
Eszrevdtellel, v6lemdnnyel a Partners6gi Rendelet szerint az allbbi fn. Parlnerek 6lhetnek: Jttrd.inhitza
lakoss6ga ds a jdrd6nhtzai ingatlantulajdonosok; a telepiil6s teriilet6n mrikodo drdekk6pviseleti szervek ds
civil szervezetek; a telepiilds teri.iletdn ingatlannal, sz6khellyel vagy telephellyel rendelkezo gazd6lkod6
szervezetek; valamint a telepiilds tertiletdn mrikodo vallfsi koz<iss6gek.

A vdlem6nynyilvfnftfs hatrirideje: 2018. szeptember 5 napjdt6l - 2018. szeptember 26 napjhig.
Javaslatot, eszrevetelt tenni a megadott v6lemenyez6si hat6ridoben
kizdrolag a kesztilo Telepiildskdpi Arculati K6zikcinyvvel 6s a Telepiildskdpi rendelettel kapcsolatbal
a Polg6rmesterhez cimzett, irdsban benyrijtott, szovegszeni, indokldssal ell6tott dszrevetelben lehet.
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A v6lem6nynyilvdnithsra az Onkormfnyzat lakossfgi f6rumot is szervez:
Iddpontja: 20l8..szeptember 18. napjdn (kedd) 15.00 6r6t6l15.45 6rfig
Helyszin: Jfirdilnhhzai Kiiziis Onkorm{nyzatiHivatal nagyterme (3664. Jardirthfiza. iV. getu fi21.)
Javaslatot, dszrevdtelt tenni a lakossdgi f6rumon sz6ban, vagy azt kcivetoen
2018, szeptember 26, napjfig
kiztr6lag a kdszi.ilo Teleptil6sk6pi Arculati K6zikdnywel 6s Telepiilesk6pi rendelettel kapcsolatban
a polgdrmesterhez cimzett, friisban benyrijtott, szovegszeru, indokl6ssal ell6tott vdlem6nyben lehet ill. a
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ok az al6bbiak:
Telepiil6si Arcu lati K6zikcinyv (TAK):
A kezikonyv a term6szeti es epitett kornyezet 6ltal meghatArozott telepUl6sk6pi jellemzok bemutat6s6nak 6s mincisegi
formal6s6nak eszkoze, Feltirrja es ismerteti a kertileten beltiljol elktilonrilci egyes telepUlesreszek arculati jellemzoit es
6rtekeit, 6s ennek figyelembev6televel szoveges es k6pi megjelenit6s form6j6ban javaslatot tesz a telepLileskephez
illeszkedo epit6szeti elemek alkalmaz6s6ra a szem16letform6l6s celiiival,
Telepi,i l6s kepi rendelet (TkR):

onkorm6nyzal a teleptileskep vedelm6t onkorm6nyzati rendeletben biztosithatja, A telepuleskep vedelme a
telepules vagy teleptil6sr6sz jellegzetes, 6rt6kes, illetve hagyomirnyt cirz6 epiteszeti arculat6nak 6s szerkezetenek

Az

megorzeset vagy kialakitasat jelenti, A teleprileskepi rendelet az epitesi tevekenyseggel erintett epitmenyek
teleptileskephez valo illeszked6set biztosito anyaghasznhlathra, tomegformal6s6ra, homlokzati kialakit6sara es a
zoldfeltiletek kialakitas6nak m6djara terhet ki, valamint a teleprilesszerkezet, t6ji kornyezet, telepril6skarakter vagy
egyeb helyi adotts69 miatti teleprileskepi szempontbol meghat6rozo terrileteket jelolhet ki, E16ir6sokat fogalmazhat meg
a helyi epiteszeti orokseg egyedi es teruileti v6delm6re, vedette nyilvanltAs6ra 6s a vedettseg megszrintet6s6re, illetve a
reklamok, rekl6mhordozok, c6g6rek es egyeb mUszaki berendez6sek elhelyez6s6re, alkalmaz6s6ra es tilalmara
vonatkozoan,
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