HIRDETMÉNY
településképi rendelet módosításának partnerségi egyeztetéséről
Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településképi rendelet módosítására
vonatkozó eljárást indított a 22/2019. (IV.24.) számú képviselő-testületi határozatával.
A településképi rendelet módosítása során a lakossággal, érdekképviseleti, civil és
gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban: partnerek) történő
véleményeztetésre Sitke Község Onkormányzata Képviselő-testülete 14/2017. (XII.1.)
önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól alapján kerül sor.
A partnereket az önkormányzat a rendelet módosítás tervezetéről
a) az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján hirdetmény kimggesztése, és
b) a közterületeken elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületeken hirdetmény
kifUggesztése, és
c) az Onkormányzat hivatalos honlapján (www.sitke.hu) tájékoztató anyag
megjelentetése,
d) a Sárvári Közös Onkormányzati Hivatalban személyes ügyfélfogadás keretében
tájékoztató anyag rendelkezésre bocsátása, és
e) a Sitkei Onkontányzati Hivatalban tartandó lakossági fórum
révén tájékoztatja.

A Jelen hirdetmény és a módosítás tervezet anyaga az önkormányzat hivatalos honlapján
(www.sitkc.hu), míg jelen hirdetményi tájékoztató (mint rövid összefoglaló anyag) az
Onkormányzat hivatalos hirdetötábláján közzé tétetre kerül. A hirdetmény és az előzetes
tájékoztató teljes anyaga, a Sárvári Közös Onkormányzati Hivatalban személyes
ügyfélfogadás keretében is megtekinthető.
A partnerek előzetes tájékoztatása, a településképi rendelet módosítás tervezetének
bemutatása, ismertetése céljából az Onkormányzat
2019. május 20-án 8.00 órai kezdettel
lakossági fórumot rendez a Sitkei Önkormányzati Hivatalban (9641 Sitke, Hunyadi
u.1.).
A partnerek az észrevételeiket, javaslataikat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági
fórumtól számított 8 napon belül papír alapon, vagy elektronikusan tehetik meg (Sárvári
Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági és Városfejlesztési Iroda Sárvár, Várkerűlet 2.
Rosenfeld
lstvánné
városi
főmérnök
telefon:95-523-135,
e-mail:
rosentb]d.istvannc(asarvaf.lnÜ.
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TERVEZET
Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete
) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 16/2018.
(XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 12. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az 51. (2) bekezdése
tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
54. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,és az 51. * (1) bekezdése tekintetében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény 2. * (2) bekezdésében. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CXDGGUX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.
(3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökrőL, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 3 14/2012. (XIS.) Korm. rendelet 43/A.
(7) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.*

A településkép védelméről szóló 16/2018. (XII. IS.) önkormányzati rendelet I. melléklete
jelen rendelet melléklete szerint módosul.
2.
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Sitke, 2019
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/:Morgós István:/
polgármester

/:Dr. Szijártó Valéria:/
cimzetes fójegyző

Kihirdetve: Sárvár, 2018
1: Dr. Szijártó Valéria :/
eímzetes fójegyző
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A településkép védelméről szóló 16/2018. (XII.I8.) önkormányzati rendelet
L melléklete az
alábbi sorral egészül ki:
Sitke, 563 hrsz-ú út melletti kőfal
-

5

Melléklet az előterjesztéshez

Helyi védelmi nyilvántartó lap
12.
Megnevezés:
kŐI
Helye:
Kissitke hisz.: 563. közút

ÉP! TMÉNYLEÍRÁS:
Kissitkén, a ka5télyhoz kapcsolódó épületek határát lezáró kóM. Építés ideje
a kastély
épületekkel megegyező. Anyaga helyi kő, habarcságyba rakva Magassága 2-2,2
m. KialakírAsa
pillérekkel merevített lapos égetett agyag tégla lezárással. Alapozása kő alap.
VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:
lavasoljuk a fal áLlagvédelmét helyreállftását, az építmény környezetének gondozását
Javasoljuk a fás szán növényzet távoltartását az épület 0,5 m-es környezetébőL.
A fal legnaobb értéke a kora mellett az egységessége. ezáltal részleges bontása, vas’ nyílás
nyitása ti]os!
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