HIRDETMENY
Biharnagybajom I(özség Önkormányzatának képviselő-testüIete eleget kíván tenni a
Teleptilésképvédelmérőlszőlő 2016. évi LXXIV. tv. (továbbiakban: törvény) azon
előírásának, hogy legkésőbb 2017. okt. 1. napjáig megalkotja a településképvédelmi

rendeletét.

Ennek megfelelően a településfejlesztési koncepcióról, aZ integrált településfejlesztési
stratégiaról és a településrendezési eszközokről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 3l4l20l2. (XI' 8.) Korm. rendelet l;rrtalmi kovetelményeivel

összhangban a teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi arculati kézikönyv és
telepüIésképi rendelet megalkotását lrezdi meg.

A

törvény célja' hogy a helyi közösségek gondolják végig azt, hogy milyen települési
környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészetiés természeti értékeiket,
kultúrájukat és hogyan fejlesszék azokat.
Ezze| összhangban a településképi arculati kézikiinyv feladata, hogy meghatározza
Biharnagybajom község (településképi' építészetistb.) jellemzőit' eltérő karakterű
telepüIésrészeit és értékeit'a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat,
valamint a településképhez illeszkedő építészetielemeket fogalmazzon meg szöveges és
képi formában. A településképi arculati kézikönyv készítéselőfeltétele a településképi
rendeletnek, mely megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
előírása szerinti új feladat az önkormányzatokrészére.

Az Önkormányzat különös

hangsúlyt fektet a kézikönyv és telepüIésképi rendelet
társadalmi egyeztetésére,ezért a helyi polgárok aktív részvételéreszámít. Ennek elő
feltételekéntmegalkotta a partners égi egyeztetés helyi szabály ait.

A

par1nereket Biharnagybajom község partnerségi egyeztetés szabéúyairől szóló 10l20I7.
(V'4') önkormányzati rendelet (továbbiakban: Par1nerségi szabályzat) szerint állapítja meg,

egyúttal lehetőséget ad számukra a véleményezésre.

A helyi rendelet értelmében a településképiarculati kézikönyv

és településképirendelet
megalkotásában résztvevő partnerek a következők:
a) a település teljes lakossága,
b) a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
c) a településen működő civil szervezetek'
d) a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező
gazdáIko dő s zervezetek,
e) a településen műkodő vailási kozösségek.

A Partrrerek a telepüIésképi arculati kézikönyv

és a teiepüiésképirendeiet készítéséhez
kapcsolódó javaslatot, észrevételt, véIeményt tehetnek, melyet a polgármester részére
címezve a Polgármesteri Hivatalba szükséges eljuttatni:
_ személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságára'
- postai úton: Biharnagybajomi Polgármesteri Hivata| 4172 Biharnagybajom,
Rákóczi út 5. címre
- elektronikus levélben a pnr]rivatal@.biharrragyba.iom.]rrr e-mail címre.

A szóbeli tájékoztatas érdekébenlakossági fórum kerül megrendezésre, mely 2017.június
22-én (csütörtök) kerül megrendezésre.

A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéshezkapcsolódó
javaslatok, észrevételek,vélemények benyújtására ezen közzététe| megielenésétől
számított 23. napon belül _ 2017.június 8.-tóI (csütörtök)
óráig van lehetőség.

A lrirdetmény rnegtekinthető

2017.június 30-ig(péntek) 12.00
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Ugyarritt megismerhető a partnerségi rerrdelet teljes szövege is.

Biharrragybajom, 20 1 7. júnir-rs 8.
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