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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. december 29-i ÜLÉSÉRE 

 

Az előterjesztés tárgya: Mánfa község településképi arculati kézikönyvének elfogadása 

 

A napirend előterjesztője: Hohn Krisztina polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jelenleg hatályos településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. § 2) bekezdés b) pontja 

értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2017. december 31. napjáig - a hatályos 

jogszabályokkal összhangban - megalkotja vagy módosítja a településképi rendeletét. 

 

A településképi rendelet szakmai megalapozására a Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: 

kézikönyv) szolgál majd, melynek elkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján 1 millió forint vissza nem térítendő 

támogatásban részesült önkormányzatunk. 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 28-i ülésén elfogadott 49/2017 (IX.7.) 

számú határozatával előzetesen döntött Mánfa község kézikönyvének, valamint településképi rendeletének 

elkészítéséről, és ennek érdekében felhatalmazta a polgármestert, hogy az ezekkel kapcsolatos tervezési 

munkákat megrendelje.  

 

Ennek megfelelően a kézikönyv Képviselő-testület által elfogadásra alkalmas állapotban való elkészítése 

megtörtént, így kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Mánfa község településképi 

arculati kézikönyvének elfogadása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1) A képviselő-testület Mánfa Község Településképi Arculati Kézikönyvét az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a Településképi Arculati 

Kézikönyv 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§ (1) bekezdésében meghatározottak alapján történő 

közzétételéről. 

 
Határidő: értelem szerint 

Felelős: Hohn Krisztina  polgármester 

 

 

Mánfa, 2017. december 20. 

Hohn Krisztina 

  polgármester 


