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MEGHÍVÓ 
 
 
Tisztelt Lakosság! 
 
Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 22-én 17.00 órától lakossági 
fórumot tart, melyre ezúttal tisztelettel meghívom. 
 
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Furta, Petőfi út 1.) 
 
Lakossági fórum tárgya:  
 

Tájékoztató településképi rendelet módosításáról 
 

 
A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a 
településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg. 
 
A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a 
nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében módosítást megelőzően munkaközi 
tájékoztatás keretében a Községháza nagytermében (Furta Petőfi u. 1.) 2020. január 22-én 
17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.  
 
A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti 
szervek, egyházak (partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
készítésével kapcsolatban  véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak 
papíralapon a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a Polgármesternek címezve, vagy a 
jegyzo.furta@gmail.com e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, 
amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet 
nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét. (Partneri adatlap a polgármesteri hivatal 
épületében igényelhető, vagy a jelen hirdetmény mellékleteként a település honlapjáról 
letölthető.) 
 
Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet készítésével kapcsolatban! 
 
 
Furta, 2020. január 10. 
 
 
         Krucsó Antal sk. 
         polgármester 



 PARTNERI ADATLAP  

Partnerségi egyeztetésben való részvételhez  

Alulírott,  
  
Név/Megnevezés:  
Képviseletre   
jogosult személy:  
Lakcím/Székhely:  
E-mail cím:  
Telefonszám:  
 
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 településfejlesztési, a településrendezési, és a 
településképi partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint a településképi rendelet módosításával kapcsolatban az alábbi észrevétellel, 
javaslattal (véleménnyel) kívánok élni:  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Az eljárás további szakaszaiban                 részt kívánok venni.  
                     nem kívánok részt venni.  

  
…………………………….., 20……   ……hó ………nap  
  
                     

……………………………………                                                                                           
aláírás 

  
 
A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:  
Postacím: Furtai Közös Önkormányzati Hivatal 4141 Furta, Petőfi u. 1.sz. 
E-mail cím: jegyzo.furta@gmail.com 
 
 
 
 
 
  


