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A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Jálási HivataI Vezetőjeként örökségvédelmi
hatáskörben e|jáNa zánka község településképi arcu!ati kézikönyvének és településképi ren-
deletének ké§zítéséve kapcsolatos megkere§ésére VálaszolVa az a ábbiakról tájékoztatom.

A településfej]esztési koncepcióról, az jntegrált településfejlesztési stratégiáróI és a telepúlés-
rendezésí eszközökról, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekról szóló
314/2012. (X1.8.) Korm.rende]et (a tovább akban: Kr,) 43/A, § (6) bekezdés szelint a poLgár-

mester az elkészült

,,a) kézikönyvet és településképi rendeletet vagy ezek módosítását - a széleskörú nyilvállosság
biztosításával - paftnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A, § (2) bekezdése és (4) bekez-
dés a) pontja szerint,

b) a kézikőnwet véIeményezésre megküldi d Magydr Epitesz Kamalanak, a Nemzeti Média-
és Hírkőzlésí Hatóságnak, a kulturális örókség védelmééft íelelós miniszternek és az illeté-
kes nemzeti park igazgatóságnak,

c) a telepüIésképi rendeletet véleményezésíe megküldi az állami fóépítészi hatáskörében
eljáró íóvárosi és megyei karmányhivatalnak, a Nemzeti Médía- és Hírközlési Hatóságnak, a
kulturális örókség védelmééft íelelós miniszternek és az illetékes nemzeti park igazgatóság-
nak."
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Tekintettel arra, hogy a Veszprém l\,4egye] KormányhiVatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági
Föosztály Epítésügyi és orökségvédelmi osziálya - mint a megyei kormányhivataI ö.ökségvé-
delmi hatáskörében eljáró járási (főVárosi kerületi) hivatala a Kr, 43lA, § (6) bekezdésben nern

kelült nevesítésre, ezért a telepü]ési arcu]ati kézikönyv és településképi lendelet Véleményezé-
sében részt Venni, a hivatkozott véleményt megadni nem áll módomban. A Véleményezési
eljárásban - az örökségvédelem tekintetében - a kulturális örökség védelméért felelő§
minisztért (Miniszterelnökség Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekéri, valamint Kiemelt
Kuliurális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság) szíveskedjenek megkeresni.

Kérem, hogy az elfogadott kézikönyvet és településképj rendeletet a Kr, 43lB (,]) bekezdés bc)

pontja alapján - lehetóség szerint papír a]apon dokumentálva - megküldeni §zíVe§kedjenek,

Veszprém, 2017. decembe. 19.
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