1

VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA
Ügyiratszám:
VE-09/EOH/03386-2/2019.
ÉTDR azonosító:
–
ÉTDR iratazonosító:
–
Műemléki törzsszám:
–
Lelőhely azonosító:
–
Ügyintéző:
Bódis Péter
veszprem.epitesugy@veszprem.gov.hu

Tárgy:

Telefon:

Hiv.szám:

88/550-496

Balatonrendes község településkép védelmi rendeletének módosítása.
örökségvédelmi vélemény

Balatonrendes Község Önkormányzata
Lenner István polgármester
Balatonrendes
Tisztelt Polgármester Úr!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) örökségvédelmi hatáskörében eljárva Balatonrendes Község Önkormányzatának a településkép
védelméről szóló, új önkormányzati rendelet tervezetével kapcsolatban a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pont szerinti egyeztetési eljárásban, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm.rendelet 91. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbi – örökségvédelmi – véleményt adom.
Balatonrendes Község Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 48/2017 (XII. 21.)
számú rendeletének módosítás tervezetét 2019. november 7.-én bocsájtotta egyeztetésre a
Lechner Lajos Tudásközpont által működtetett egyeztetési felületen keresztül.
Az ingatlantulajdonosok tájékoztatása érdekében, hivatkozás nélküli függelékben javasolom a
védett, és nyilvántartott műemléki érték, műemléki környezet, és régészeti terület által érintett
ingatlanok felsorolását.
A 2017. augusztus 21.-én VE-09D/EOH/02014-4/2017. ügyiratszámú véleményemben, a védett és nyilvántartott műemléki értékekkel, műemléki környezettel, és a régészeti területekkel
kapcsolatos adatszolgáltatást az Önkormányzat kérelmére megküldtem. Kérem, hogy a fentiekben hivatkozott függeléket az adatszolgáltatás alapján szíveskedjenek összeállítani.
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY
8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5., Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1000
telefon: 88/550-497, fax: 88/550-701, e-mail: veszprem.epitesugy@veszprem.gov.hu

A rendelettervezettel kapcsolatban örökségvédelmi szempontból további észrevételt
nem teszek, a függelékek összeállítását követően annak képviselő-testületi megtárgyalása ellen kifogást nem emelek.
Kérem, hogy a településképi rendeletet annak elfogadását követően a Kr. 43/B §(1) bc) pont
alapján papír alapon dokumentálva, vagy a Lechner Tudásközpont által biztosított egyeztető felületre történő feltöltéssel megküldeni szíveskedjen.
Veszprém, 2019. november 13.
Tisztelettel:
Benczik Zsolt
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából
Bódis Péter
osztályvezető

Erről értesülnek:
1.
2.

Balatonrendes Község Önkormányzata
Irattár

http://tak.lechnerkozpont.hu
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