Szákszend Község Önkormányzat
Képviselő-testületétől
Szákszend, Száki u. 91.
Ügyiratszám: 35-/2017.
JEGYZŐKÖNYV
Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 29-én
16 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: László Kálmán polgármester
Hartmann Imre alpolgármester
Bodányi Endre képviselő
Kempf István képviselő
Kss László képviselő
Papp Attila Csaba képviselő
Szabó Ildikó képviselő
Jelen lévő képviselők száma: 7 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Deákné dr Schiffner Márta jegyző
László Kálmán polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megnyitja az ülést.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, teljes létszámmal jelen van.
Elmondta, hogy az ülés meghívójában 1 napirendi pont szerepel.
László Kálmán polgármester
Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pont sorrendjének és tartalmának
elfogadásáról.
A döntéshozatalban 7 fő képviselő vett részt.
A Képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő
határozatot:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2017.(XII.29.)SZKÖkt. határozata
a napirendről
Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. december 29-i rendkívüli ülésén az
alábbi napirendi pontot tárgyalja:
1./ Szákszend Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása.
Előterjesztő:László Kálmán polgármester
1./ Szákszend Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadása.
Előterjesztő: László Kálmán polgármester
(írásos anyag csatolva)
László Kálmán polgármester
A településképi arculati kézikönyv elkészítését a településkép védelmében a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) írja elő. A településképi arculati kézkikönyv
tartamát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet határozza meg. A Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban:
kézikönyv) olyan dokumentum, amelyben meg kell határozni a településkaraktert meghatározó
településképi jellemzőket, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok
arculati jellemzőit és értékeit, továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó
javaslatokra, és a településképhez illeszkedő épétészeti elemekre is. A kézikönyv nem kizárólag
szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő,
szemléletformáló kiadvány.

Célja, hogy mindenki számára érthető módon mutassa be egy közösség környezetalakítással
kapcsolatos elvárásait. Az arculati kézikönyv egy ezidáig nem létező, újonnan bevezetett szabályozási
műfaj, a rendelet-alkotást megelőzően a Miniszterelnökséghez tartozó szakemberek útmutatókkal,
mintakiadványokkal , segédletekkel, a Lechner Tudásközpont ábragyűjteményekkel látták el a
településeket. A kéziköny megalkotása során gondoskodni kell – a kormányrendeletben meghatározott
módon – a szélekörű társadalom bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról. A településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló 5/2017.(VII.5.) önkormányzeti rendelet előirásainak megfelelően a kézikönyv
készítéséről a partnereket előzetesen tájékoztattuk a Szákszendi Hírmondó megjelentetésével, az
Önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével, valamint lakossági fórumon.
A szakmai véleményezés a kormányrendeletben foglaltak szerint történt. A Miniszterelnökség és a
Lechner Tudásközpont által üzemeltetett egyeztető felületre az arculati kézikönyv tervezete feltöltésre
került. A véleményezőknek 21 nap állt rendelkezésükre véleményük megküldésére. A véleményezésre
jogosult szervek közül a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Nemzeti Média – és Hírközlési
Hatóság, valamint KEM Építész Kamara adott véleményt. A beérkezett partnerségi, szakmai
véleményeket és az azokra adott válaszok összefoglaló táblázatát az előterjesztéshez csatoltuk.
A lakossági fórumon a jelen lévők részéről elhagzott kérdésekre a polgármester és a főépítész
válaszolt. A kézikönyvet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogadja el.
László Kálmán polgármester
Kéri a képviselőket, amennyiben kérdés vélemény nem merült fel, úgy szavazzanak a fenti napirendi
pontról.
A döntéshozatalba 7 fő képviselő vett részt.
A képviselő-testület -7- igen, ellenszavazat és tartozkódás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2017.(XII.29.) SZKÖkt.határozata
1.Szákszend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési startégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
az egyes településrendezési sajátos intézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 21.§.(1)
bekezdése alapján a jelen határozat mellékletét képező Szákszend Község Településképi és Arculati
Kézikönyvét a melléklet szerint.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott településképi dokumentum a
Kormányrendelet 43.§-a szerinti közzétételéről és nyilvánosságra hozzataláról gondoskodjon.
Felelős: László Kálmán polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 16 óra 40 perckor
berekesztette.

