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Kisapostag Község Polgármestere
2428 Kisapostag, Petőfi S. u. 63.
Telefon/fax: 25-506-580
Ikt. szám: ………./2017
Ügyintéző: dr.Horváth Zsolt
Tárgy: Kisapostag község területére vonatkozó
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és
Településképi
Rendelet
(TKR)
készítésével
kapcsolatos 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 28. §
(1) és (6) bekezdés szerinti véleménykérés

Tisztelt Cím!
Ezúton tájékoztatom, hogy Kisapostag Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban
Településrendezési kódex) alapján elkészítette a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és
Településképi Rendeletet (TKR), amely feltöltésre került a Lechner Tudásközpont honlapjára.
A Településrendezési kódex szerint:
„28. § (1) A (…) kézikönyvet és a településképi rendeletet a polgármester (…) egyezteti a partnerségi
egyeztetés szerinti érintettekkel, a 9. melléklet szerinti érintett államigazgatási szervekkel, az érintett
területi és települési önkormányzatokkal.”
A Településrendezési kódex 43/A § (6) bekezdése alapján:
„(6) A polgármester az elkészült
a) kézikönyvet és településképi rendeletet vagy ezek módosítását - a széleskörű nyilvánosság
biztosításával - partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (2) bekezdése és (4) bekezdés a)
pontja szerint,
b) a kézikönyvet véleményezésre megküldi a Magyar Építész Kamarának, a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóságnak, a kulturális örökség védelméért felelős miniszternek és az illetékes nemzeti
park igazgatóságnak,
c) a településképi rendeletet véleményezésre megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a kulturális
örökség védelméért felelős miniszternek és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak.
(7) A (6) bekezdés szerint megküldött tervezetet a (6) bekezdésben meghatározott szervek 21 napon
belül véleményezik. A partnerségi véleményezésre a 29/A. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja az
irányadó.
…
(10) A véleményezésre jogosult szervek véleményének digitális egyeztető felületre történő
feltöltéséről a véleményező szerv gondoskodik, a feltöltésre kerülő szöveges dokumentumokat pdf
vagy odt formátumban kell biztosítani.

A fentiek alapján kérem, hogy írásos véleményét, javaslatait, észrevételeit, a feltöltéstől számított 21
napon belül a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal Kisapostagi Kirendeltségére címére (2428
Kisapostag Petőfi Sándor utca 63.), vagy elektronikus úton a horvathzs@baracs.hu email-címre
megküldeni szíveskedjen.

Kisapostag, 2017. december 20.

Üdvözlettel:
Nagy Attila
polgármester

Kapják:

A természet- és tájvédelem témakörében:
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
1121 Budapest, Költő u. 21.
1526 Budapest, Pf. 86
Telefon: +36 1 391 4610
E-mail: dinpi@dinpi.hu

A világörökségi helyszín vagy terület és világörökségi várományos terület témakörében:
Miniszterelnökség
Kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért felelős államtitkár
1357 Budapest, Pf. 6
Telefon: +36 1 795 5000
E-mail: erkeztetok@me.gov.hu

A nyilvántartott műemléki érték, műemlék, műemléki terület, nyilvántartott vagy védetté nyilvánított
régészeti lelőhely és régészeti védőövezet témakörében:
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály
8000 Székesfehérvár u. 8.
Telefon: +36 22 312-696
E-mail: hivatal.szekesfehervar@fejer.gov.hu

A hírközlés témakörében:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
1525 Budapest, Pf. 75
Telefon: +36 1 457 7100
E-mail: info@nmhh.hu

A Településrendezési kódex 28. § (1) alapján:
Szomszédos települések
Fejér Megyei Önkormányzat, Igari Antal megyei főépítész
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Telefon: +36 22 312 144
E-mail: igari.antal@fejer.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal, Fakász Tamás állami főépítész
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Telefon: +36 30 248 94 55
E-mail: allami.foepitesz@fejer.gov.hu
• A partnerségi egyeztetés keretében:
www.kisapostag.hu

