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Tisáelt Polgármester Ú.!

Zánka le|epülé§képi A.culati KézikönyvéVel (tovább]akban: TAK) kapcsolatosan a Ve§zprém
lvlegyei Kormányhivaia] Ailami Fóépítészéhéz fo.dult, hogy a fentiekhez kápcsoiódó
Vé'eményt kérjen a télepúléskép védelméúl szó|ó 2016, évj LXXIV_ törvény va|amint a
télepülésíejlésnési koncepcióról, az intégráIí t.lepúlésfejlesztési síratégiárót és a
te]epú!ésrendezésí eszkózóklól, valaminí egyes településrcndezési sa]áíos
jagintézményekróI szóíó 314na12. (Xl. B.) Karmányrendeleí (továbbiakban: Eljr,) elóírásai
alapján,

Levelében az Eljr, 28, § {1] békézdé§ében elöíri egyeáeiést kezdeményez,

Megkeresésére tájékoztatom, hogy az EIjr.43/A, § (6) bekezdése alapján a polgármester az
elkészúlt

, TAK-ot és a telepü|ésképi rendeletet partne§égi vé eményezésíé bocsátja az €l]r,

29lA, §a szerint (partner§égi egyeztoté§ §zabályai §zerint),

TAK-ot véléményezésre megküldi a Magyar Építész Kamarának, a Nemzeti lvlédia-

és Hírközlési Ható§á9nak, a Miniszterelnökség, kulturális örökségvédelemért felelő§
helyelte§ államti|káíának é§ a Balaton-fe]Vidéki Ne.nzeti Park lgazgátóságdak,
telepü!é§képi rendeletet véleményezésre megkn'di az állarni íóépíté§zngk, a Nemzet]
Média- é§ Hkkózlé§i Hatóságnak, a l\,4ini§zter€l.ökség, kulturalis örókségvédelemért
fé|elős helyettes államtitkárának és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

'gazgatóságnak,
Fentiekre i]gyelemmel az állami főépítész csak az e]készijlt településképi .endelet
tervezetének véleményezásóben vesz részt-
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Pz. É|l, 43/B. § {1) bekézdésé érte]mében a po|gárfiestér az elfogadoit TAK-ot é§ a
telepúlésképi .ende]elel - az elf.gadá§íól szóló jegrzőkónywel együtt - megküldi többek
között a2 ál]ami főépitésznek,

Tájókoralásomát az E]jr_ 43lA,B, §-a] alapján adtam ki, igény esétén szakmal konzultációVal
továbbra |s segítérn a rnunkájukat,

Az §lj.._beó meghatá.ozot! álaam] lóópité§zi szakmai feladatokát á fóépítészi tevékenységíól
§zóló ,'9o/2a09. (lX. 15,) Kam. rendelet 2, § a,1) bekezdé§e é6 a 7, § a) és h) pontja alapján
látom el.

veszprém, 2017. december 15.
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