
 

HIRDETMÉNY 
 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló rendelete  
módosításához szükséges partnerségi egyeztetési eljárás  

munkaközi tájékoztató szakaszáról 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 7/2018. 
(IV.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Településképi rendelet) tartalmazza az egyedi és területi 
építészeti követelményeket, a reklám elhelyezés követelményeit, településkép-érvényesítési eszközök, 
továbbá a belvárosi épületek felújítását ösztönző támogatás eljárási szabályait és eljárási rendjüket. A 
rendeletben történik a helyi építészeti védelem feladatainak-, a védelem alá helyezés fő eljárási szabályainak 
meghatározása, valamint a helyi építészeti örökség számbavétele, a védetté nyilvánítás, a fenntartásuk 
követelményei, a védelem megszüntetése és a helyi védett örökség nyilvántartása szabályai. 
 
A Településképi rendelet módosításának célja a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang biztosításán 
túl a jogalkalmazói tapasztalatok és igények beépítése.  
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Településképi rendelet partnerségi egyeztetési 
eljárása munkaközi szakasza részeként jelen hirdetményt közzé teszi a www.szekesfehervar.hu honlapon. 

(http://onkormanyzat.szekesfehervar.hu  Információk  Főépítészi Iroda  Egyeztetési eljárások) 
 
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és 
örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. 
(IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (1)- (2) bekezdései értelmében a véleménynyilvánítás és az egyeztetés kizárólag 
elektronikus úton folytatható le, a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton történik.  
 
A véleményezés módja: Az észrevételeket és javaslatokat az önkormányzati honlapon történő közzétételétől 
számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton. 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának  a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 9/2017.(III.27.) számú önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Partnerségi rendelet) szerinti Partnerek a www.szekesfehervar.hu honlapról 
letölthető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az egyeztetési eljárásba és közölhetik írásos 
észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket.  
A kitöltött partneri adatlapot a tak.foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu elektronikus levélcímre 
szíveskedjenek megküldeni. 
 
A vélemények beérkezési határideje: 2020. június 25. 
 
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet és a Partnerségi rendelet alapján teszem közzé.  
 
Együttműködésüket előre is köszönöm. 
 
Székesfehérvár, 2020. június 10. 
 Dr. Cser-Palkovics András 
 polgármester megbízásából 
 
 
 
 
 


