
FELHÍVÁS 

CEGLÉD VÁROS TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ 37/2017. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSÉRE 

Tájékoztatom Cegléd város lakosságát, az érintett területen székhellyel, telephellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezeteket, az érintett területen működő - az Országgyűlés által elismert - egyházakat, a 

településen működő érdekképviseleti szerveket és civil szervezeteket (továbbiakban: Partnerek), hogy 

Cegléd Város Önkormányzata módosítani kívánja a Cegléd Város településkép védelméről szóló 

37/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Településképi rendelet). 

A Településképi rendelet módosítását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény változásai, valamint 

a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelettel kapcsolatos jogharmonizáció-, továbbá a településképi 

rendelet alkalmazása során felmerült módosítási, pontosítási igények teszik szükségessé. 

A partnerségi egyeztetés részletes szabályairól szóló 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Partnerségi rendelet) 5. § (2) bekezdése értelmében a településképi rendelet módosítása 

során a Partnerek tájékoztatása honlapon közzétett hirdetmény útján írásban, továbbá lakossági 

fórumon szóban történik. Azonban Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre 

való tekintettel – figyelemmel az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet rendelkezéseire – az 

Önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a 

tájékoztatást, véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikusan folytatja le. Lakossági fórum 

így nem kerül megszervezésre, a város honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató biztosítja 

a módosítás ismertetését. 

A hivatkozott jogszabályoknak megfelelően jelen felhívás, valamint a Településképi rendelet 

módosításának véleményezési anyaga elérhető:  

- a www.cegled.hu honlapon a „Városunk / Partnerségi Egyeztetések” menüpontban 

található „Véleményezési szakasz” „2021” címszó alatt és  

- a honlap címlapján található Közlemények rovatban, 

- valamint a Cegléd Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) hivatalos hirdetőtábláján. 

A Partnerek véleményüket a 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja 

értelmében az önkormányzati honlapon való közzétételtől számított 15 napon belül, írásban tehetik 

meg. 

A módosítás véleményezési anyagával kapcsolatos kérdéseikkel a CKÖH Beruházási és 

Közbiztonsági Irodájának ügyintézőjét, továbbá a városi főépítészt az 06 53/ 511-400/ 371-es mellékű 

telefonszámon, ügyfélfogadási idejükben kereshetik. 

Fentiek alapján ezúton tisztelettel felkérem a Partnereket a Településképi rendelet módosításának 

véleményezésére:  

javaslataikat, észrevételeiket a fentebbi határidőnek megfelelően 2021. október 8- ig,  

Ilyés Marianna városi főépítésznek a foepitesz@cegledph.hu  

e-mail címre küldhetik meg. 

 

 

Dr. Csáky András 

polgármester 


