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ELŐTERJESZTÉS 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. szeptember 20-i ülésére 

a 

„Marcali településképi arculati kézikönyv”  

jóváhagyásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása alapján minden települési 

önkormányzat köteles elkészíteni és jóváhagyni saját települése településképi arculati 

kézikönyvét, valamint megalkotni a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét.  

 

E törvényi kötelezés alapján Marcalira is elkészültek ezek a dokumentumok az alábbiak 

szerint: 

-a tervező kiválasztására – zártkörű versenyeztetés keretében – három árajánlat kérésére 

került sor. Legkedvezőbb ajánlatot a Város és Ház Bt adta, így ők nyerték el a munkát. 

-az arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez szükséges 

adatszolgáltatásokat megkértük 

-a munka végzése során számos munkaközi egyeztetés történt, melyek eredményeként 

elkészült a véleményezési anyag 

-a jogszabályi előírásnak megfelelően a véleményezési anyag a Lechner Tudásközpont 

honlapjára feltöltésre került; erről a véleményezésben közreműködő államigazgatási 

szervek, valamint a Somogy Megyei Építész Kamara értesültek. Az államigazgatási 

szervek, valamint a kamara dokumentumokkal kapcsolatos véleményét a 1/1.-1/4. 

mellékletek tartalmazzák. (Az államigazgatási szervek közül véleményt nem küldött a 

nemzeti park és a Honvédelmi Minisztérium.) 

Az államigazgatási szervek, valamint az építész kamara véleményére adott tervezői 

válaszokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

-az arculati kézikönyv és a településképi rendelet véleményezési anyagának partnerségi 

egyeztetése ugyancsak megtörtént. Az országos jogszabályi előírásoknak, valamint a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően a 

partnerek a munka végzéséről tájékoztatást kaptak, illetve a véleményezési anyagot a város 

honlapján, valamint a polgármesteri hivatalban megtekintették. A munkával kapcsolatban 

kétszer – 2018. január 25-én és július 2-án – tartottunk lakossági fórumot. A lakossági 

fórumokon a partnerek részéről nem vett részt senki, valamint a partnerségi véleményezés 

keretében sem érkezett vélemény. 
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- az arculati kézikönyv digitális állománya a 

http://marcali.hu/images/epitesugy/2018/marcalitak-20180904.pdf internetes tárhelyről 

letölthető. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Marcali településképi arculati kézikönyv”-et a 

határozati javaslatban leírtak szerint hagyja jóvá, valamint alkossa meg „A településkép 

védelméről” szóló önkormányzati rendeletet. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Marcali településképi arculati 

kézikönyv”-et az internetes tárhelyre feltöltött tartalommal elfogadja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a településképi arculati kézikönyvvel 

kapcsolatos – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B.§-ban meghatározott – 

további feladatok ellátásáról. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Marcali, 2018. szeptember 7. 

 

        Dr. Sütő László  

          polgármester 

 

 

 

 

 

http://marcali.hu/images/epitesugy/2018/marcalitak-20180904.pdf
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1/1. melléklet
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1/2. melléklet 
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1/3. melléklet 
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1/4. melléklet 
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2. melléklet 

 

 
 


