
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Település Arculati Kézikönyve

 Nyilvánossági "napló"

Dátum/2017 Megjelenés Nyilvánosság köre Témakör elérhető csatolt dokumentunmok

01.24

Öveges László főépítész felhívása a TAK készítéséről, az előzetes eljárás 

megkezdéséről Közgyűlés - rajtuk keresztül partnerek tájékoztatása

Munkaanyag, 

Partnerségi szabályozás tervezete arculati1, partnerségi

02.13.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlés Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottság Örökségvédelmi és Településrendezési 

Munkacsoportjainak ülése munkacsoport 

Település arculati kézikönyv 

(továbbiakban TAK) munkaanyagának és az új 

partnerségi egyeztetési szabálytervezet ismertetése

02.14.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlés Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottság ülése bizottság s rajtuk keresztül a partnerek tájékoztatása

Település arculati kézikönyv 

(továbbiakban TAK) munkaanyagának és az új 

partnerségi egyeztetési szabálytervezet ismertetése

02.16.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésén Öveges László főépítész a TAK 

munkaközi anyagát ismertette valamint a testület elfogadta az új partnerségi 

egyeztetés szabályait Közgyűlés - rajtuk keresztül partnerek tájékoztatása

Település arculati kézikönyv 

(továbbiakban TAK) munkaanyagának és az új 

partnerségi egyeztetési szabálytervezet ismertetése

02.21 Szemereyné Pataki Klaudia polgármester adatkérő levele

adatszolgáltatásban érdekelt szervek (KNPI, Budavári 

Ingatlanfejlesztő, BKMK, NMHHH)

jogszabály szerinti adatszolgáltatás kérése a TAK-

hoz

02.24

faliújság -KMJV PH /Szemereyné Pataki Klaudia polgármester -  hirdetmény 

közzététele az arculati kézikönyv véleményezéséről lakosság, partnerek 

Hirdetmény - véleményezésről és a 

lakossági fórumról véleményezési űrlap, arculati2

02.24 Szemereyné Pataki Klaudia polgármester hivatalos levele véleményezésben érdekelt szervek -partnerek partnerek tájékoztatása, TAK hirdetmény

02.27 kecskemet.hu/ Szemereyné Pataki Klaudia polgármester online hirdetménye lakosság,partnerek

Hirdetmény - véleményezésről és a lakossági 

fórumról a város honlapján véleményezési űrlap, arculati1

02.27 Öveges László főépítész hivatalos levele véleményezésben érdekelt szervek -partnerek partnerek tájékoztatása, TAK véleményezési űrlap, arculati2

02.28

Kriston Vízi József dr. főmúzeológus 

Civil Kerekasztal tag; Örökségvédelmi Munkacsoport tag véleményezésre 

felkérő email   Civil Kerekasztal Meghívó véleményezési űrlap, arculati1

02.28 hiros.hu - online cikk (2 oldal) lakosság, partnerek 

TAK, lakossági fórum, 

TAK kiegészítés, jövő városképe véleményezési űrlap, arculati1

02.28 hiros.hu - online cikk (2 oldal) lakosság, partnerek TAK, településképi rendelet

03.02 -10.00 óra Gong Rádió , élő riport Öveges László főépítésszel térség, lakosság, partnerek

TAK, lakossági fórum, 

TAK kiegészítés, jövő városképe

03.02 - 14.00 óra

Bács-Kiskun Megyei Építész Kamarának Öveges László főépítész szakmai 

fórumot tartott

véleményezésben érdekelt szervek s kamarai tagság -

partnerek TAK, a jövő városképe, a véleményezésre felkérés

03.02 Kecskemét TV, 19.30 élő TV riport Öveges László főépítésszel térség, lakosság, partnerek

TAK ismertetése, véleményezésre felhívás, lakossági 

fórum, a város jövőképe

03.02 Kecskeméti Lapok, újság cikk térség, lakosság, partnerek

TAK, lakossági fórum, 

TAK kiegészítés, jövő városképe

03.08 - 17.00 óra KMJV Polgármesteri Hivatal, díszterem , lakossági fórum lakosság

TAK, lakossági fórum, 

TAK kiegészítés, jövő városképe véleményezési űrlap

03.16

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlés, Városrendezési és 

Városüzemeltetési Bizottság, Örökségvédeli Munkacsoportjának és 

Településrendezési Munkacsoportjának ülése munkacsoporti tagok 

a TAK szakmai anyagának formálása, javaslatok 

megfogalmazása

03.22 - 17.00 óra

Városszépítő Egyesület ülése, Öveges László főépítész előadása, helyszín: 

Civil Klub civilek, lakosság, partnerek

TAK ismertetése, véleményezésre felhívás, a város 

jövőképe

03.20- 

az előzetes  véleményezési szakasz véleményezési határideje - a beérkezett 

vélemények folyatos feldolgozása civilek, lakosság, partnerek

a TAK szakmai anyagának formálása, javaslatok 

megfogalmazása, a beérkezett vélemények 

figyelembevételével

03.27.-04.27.

lakóssági fórumra meghírdetés : a közgyűlés április 27-ei ülését követően 17 

órától közmeghallgatás tart, melynek témaköre a TAK és a Településképi 

Rendelet civilek, lakosság, partnerek

Az előzetes szakaszt lezárva az elkészült TAK 

ismertetése a közmeghallgatáson/fórumon 

megjelenteknek, melyet Öveges Lsázló főépítész 

mutat be. A Tak véleményési szakasza ezzel 

megkezdődött, a honlapon a véleményezésre 

közzétett TAK elérhető.

véleményezési űrlap, TAK véleményezési 

dok.

Partnerségi egyeztetési "előzetes tájékoztató" eljárási szakasz
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalatal  Várostervezési Osztály 

2017. április 


