HIRDETMÉNY
Zagyvarékas Község Településrendezési Eszközeinek módosítása
tárgyalásos eljárás szerint
Ezúton értesítem a Tisztelt érintett lakosságot és partnereket, hogy Zagyvarékas külterületén a
hírközlőtornyok elhelyezésénekérdekében a helyi építési szabályzat előírásainak pontosítása,
kiegészítése módosítása miatt a településrendezési eszközök módosítása készül
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.)
Kormányrendelet alapján készül a tervmódosítás.
A tervmódosítás államigazgatási egyeztetése a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
Településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján
tárgyalásos eljárás szerint történik.
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településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép – érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetési helyi szabályairól szóló 13/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete szerint történik a
településrendezési eszköz módosítás partnerségi véleményeztetése
Az 546/2020 (XII.2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési,
településrendezési és településkép – védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról 2.§ (1) b) és C) pontja
alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, Zagyvarékas lakosságát, hogy az elkészült előzetes
véleményezési
tervdokumentáció
Zagyvarékas
Község
hivatalos
weblapján
a
https://zagyvarekas.hu/fajlkezelo/upload/files/El%C5%91zetes%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s
i%20dokument%C3%A1ci%C3%B3%20h%C3%ADrk%C3%B6zl%C5%91%20torony.pdf
linken közzétételre kerül 2022. január 13. – január 28. között.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje – 15 nap, azaz
2022. 01.13.-tól - 2022.01.28.-ig
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, elektronikusan benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben
lehet. E – mai cím: hivatal@zagyvarekas.hu

Az előzetes véleményezési dokumentáció megtekinthető:
digitális formátumban: az önkormányzat honlapján

***

Önkormányzatunk a lakossági egyeztetést lakossági fórum helyett
elektronikus úton teszi lehetővé
A lakossági előzetes véleménynyilvánítás határideje: 2022. 01.13.-tól – 2022.01.28.ig
Az elektronikus véleményezés az 546/2020 (XII.2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt
egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép – védelmi szabályok eltérő
alkalmazásáról 2.§ (1) b) és C) pontja alapján történik.
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben
kizárólag, a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, elektronikus úton benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben
lehet.

Tisztelettel várjuk észrevételeit, véleményeit!

Zagyvarékas, 2022. 01. 12.
Kurucz László
polgármester

