
FELHÍVÁS 

TISZTELT PIRICSEI LAKOSSÁG ÉS TOVÁBBI PARTNEREK! 

Tájékoztatom Önöket, hogy Piricse Község Képviselő-testülete 2017. december 11-én 

(hétfő) 16
00

 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Piricse, Petőfi utca 11.) épületében  

LAKOSSÁGI FÓRUMOT  
tart. 

A Fórum témája: a teljes közigazgatási területre vonatkozó elkészült településképi arculati 

kézikönyv és településképi rendelet-tervezet bemutatása. 

A fórum célja, hogy a partnerek megismerjék és véleményezzék az elkészült településképi arculati 

kézikönyvet és a településképi rendelet-tervezetet. 

A településképi arculati kézikönyv célja, hogy meghatározza Piricse község (településképi, 

építészeti stb) jellemzőit, eltérő karakterű településrészeit és értékeit, a településkép minőségi 

formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket 

fogalmazzon meg szöveges és képi formában. A településképi arculati kézikönyv készítés 

előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új feladat az önkormányzatok részére. 

 

Az Önkormányzat a partnereket Piricse Község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

6/2017. (VIII.22.) Önk. rendelet (továbbiakban: Partnerségi szabályzat) 3. § szerinti 

partnereket teljeskörűen bevonja: 

a)  a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy    

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  

b)   a piricsei székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 

c)   a piricsei székhellyel bejegyzett civil szervezet, 

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a 

partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél 

írásban bejelentkező egyéb szervezet. 

 

A Fórumra a felsorolt partnereket Tisztelettel meghívom. 

 
Az elkészült településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendelet-tervezetet az érdeklődők a 

Lakossági fórumon, továbbá Piricse Község Polgármesteri Hivatalában (Petőfi utca 11.) 

munkaidőben megtekinthetik. 

 

A Partnerek az elkészült településképi arculati kézikönyvhöz és a településképi rendelet 

tervezetéhez kapcsolódó javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek a lakossági fórumon, 

továbbá a lakossági fórum időpontjától 8 napig 2017. december 19. (kedd) napjáig 

írásban, melyet a polgármester részére címezve a Polgármesteri Hivatalba szükséges 

eljuttatni: 

- személyesen (Piricse Község Polgármesteri Hivatal Titkárságán) vagy 

- postai úton ajánlott levélben (Orosz László polgármester, 4375 Polgármesteri Hivatal 

Piricse, Petőfi utca 11.), vagy 

- elektronikus levélben a piricse.hivatal@freemail.hu e-mail címre. 

 

Piricse, 2017. december 1. 

Orosz László s k. 

   polgármester 


