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

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL 

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 Önkormányzatának Képviselő- testülete 2019. május 23-ai ülésén módosította 
Cegléd Város településkép védelméről szóló 37/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletét 
(továbbiakban: Településképi rendelet). 

A Településképi rendelet módosítására a helyi egyedi védelem alatt álló elemeket tartalmazó 1. 
mellékletének módosítása miatt került sor. 

Az egységes szerkezetbe foglalt Településképi rendelet és mellékletei 2019. június 1-től 
hatályosak, elérhetőek a www.cegled.hu, „Önkormányzat/Rendeletek” menüpontban a rendelet 
számára keresve, illetve a Nemzeti Jogszabálytár önkormányzati rendeletkeresőjében. Jelen 
tájékoztatás és a módosítás rövid összefoglalója megtalálható Cegléd Város honlapján 
(www.cegled.hu) a „Városunk/ Partnerségi Egyeztetések”- jóváhagyási szakasz címszó alatt. 

A fentiek alapján teszek eleget a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési 
stratégia, a településrendezési eszközök, a TAK és a településképi rendelet készítéséhez, 
módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel 
történő partnerségi egyeztetés részletes szabályairól szóló 27/2017. (X.27.) önkormányzati rendelet 
13. § szerinti, az elfogadott eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedésnek. 

Továbbá tájékoztatom a Partnereket, hogy a Településképi rendelettel kapcsolatos észrevételeikkel, 
javaslataikkal, valamint településkép védelemi ügyeikkel Ilyés Marianna városi főépítészt a Ceglédi 
Közös Önkormányzati Hivatal 115-ös irodájában, ügyfélfogadási időben kereshetik (kedd: 9-11 óráig, 
szerda: 14-16 óráig). 
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