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F E L H Í V Á S 

 

TISZTELT NYÍRMEGGYESI LAKOSOK és TOVÁBBI PARTNEREK! 

Tájékoztatom Önöket, hogy Nyírmeggyes Község Önkormányzata 2017. 

június 7-én (szerdán) 18,30 órai kezdettel a Művelődési Ház épületében 

LAKOSSÁGI FÓRUM-ot tart, melyre tisztelettel meghívom. 

A Fórum témája: a település egészére vonatkozó településképi arculati kézikönyv és 

településképi rendelet megalkotásának megkezdéséről szóló előzetes tájékoztató. (A kézikönyv 

készítés előfeltétele a településképi rendeletnek, melynek megalkotása a településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új feladat az önkormányzatok számára.) 

A Fórum célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a helyi közösségek gondolják végig azt, hogy 

milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti 

értékeiket, kultúrájukat és hogyan fejlesszék azokat.  

Ezzel összhangban a településképi arculati kézikönyv feladata, hogy meghatározza Nyírmeggyes 

település jellemzőit (településképi, építészeti stb.), eltérő karakterű településrészeit és értékeit, a 

településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő 

építészeti elemeket fogalmazzon meg szöveges és képi formában.  

A partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint – mely 
megtekintehető az Önkormányzat http://www.nyírmeggyes.hu elérhetőségű honlapján – a 
településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásában résztvevő partnerek a 
következők: 

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. 

A partnerek észrevételeiket, javaslataikat, véleményüket a fórum keretében szóban, majd azt 

követő 8 (nyolc) napon belül – hozzám eljuttatva – írásban tehetik meg: 

 személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságára, 

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

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

 

Nyírmeggyes, 2017. május 31.  

           Szőkéné Vadon Edit sk. 
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