
 HIRDETMÉNY  
 

 

Nyírmeggyes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. október 

1. napjáig meg kívánja alkotni a településkép védelméről szóló rendeletét.  
 
Ezért a Képviselő-testület a teljes közigazgatási területre vonatkozó településképi 
arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását kezdeményezte.  
A településképi arculati kézikönyv készítés előfeltétele a településképi rendelet 
megalkotásának. 
 
Az Önkormányzat különös hangsúlyt kíván fektetni a kézikönyv és településképi 
rendelet 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti társadalmi egyeztetésére, s ezért 
ebben a munkában a helyi polgárok aktív részvételére számít.  
A Képviselő-testület megalkotta a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletét, melyben meghatározta az egyeztetésbe bevonásra 
kerülő partnereket is, a következők szerint: 

a) település teljes lakossága (a település közigazgatási területén lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel, székhellyel, vagy telephellyel, míg ezek hiányában bármilyen 

ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek; 

b) a településen működő érdekképviseleti szervezetek, valamint civil szervezetek (ide 

értve a vallási közösségeket is); 
c) a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek. 

 

Az egyeztetés célja, hogy ösztönözze a partnereket arra, hogy a helyi közösségek 

gondolják végig milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg 

építészeti és természeti értékeiket, kultúrájukat és hogyan fejlesszék azokat, s milyen 

legyen az ezzel kapcsolatos helyi szabályozás.  

 
A fenti partnerek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
készítéséhez kapcsolódóan az elkészült tervezetekhez javaslatot, észrevételt tehetnek, 
valamint véleményt nyilváníthatnak, melyet a Polgármesterhez címezve a 
Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatalba lehet eljuttatni: 

 személyesen a Hivatal Titkárságára, 

 postai úton: 4722 Nyírmeggyes, Petőfi Sándor utca 6. számra címezve, 

 elektronikus levélben a ph.meggyes@gmail.com e-mail címre. 
 

A szóbeli tájékoztatás érdekében ”Lakossági forum” is megrendezésre kerül, melynek 

helyét és időpontját (2017. augusztus 30.), valamint a véleményezés lehetőségeit az erről 

szóló “Felhívás”-ban külön is közzéteszem.  
 

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezeteihez 
kapcsolódó javaslatok, észrevételek, vélemények benyújtására a “Lakossági 

mailto:ph.meggyes@gmail.com


Fórum”-tól számított 8 (nyolc) napon belül – azaz 2017. szeptember 7 . napjáig – 
van lehetőség. 
 

Ez a Hirdetmény – valamint a “Lakossági fórum”-ra vonatkozó külön “Felhívás” – 
megtekinthető: 

o az Önkormányzat Községházán lévő hirdetőtábláján, valamint a közterületi 
hirdető felületeken; 

o az Önkormányzat hivatalos honlapján, melynek elérhetősége: 
http://www.nyírmeggyes.hu     

 

Ugyanezeken a helyeken megtekinthető, megismerhető – a fentebb hivatkozott 
– partnerségi önkormányzati rendelet teljes szövege is!  

 

Nyírmeggyes, 2017. augusztus 16. 
 
 
  

           Szőkéné Vadon Edit sk. 
                              polgármester 
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