HIRDETMÉNY
a hatályos településrendezési eszközök módosításáról
(az „Esztergom - M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése Tanulmányterv, Megvalósíthatósági
tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09)” tárgyú projekt
tervezési feladat Mány Község településrendezési terveivel történő összehangolása céljából)

Ezúton értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Kormányrendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerinti egyeztetési eljárást az „Esztergom - M1
autópálya közúti kapcsolat fejlesztése Tanulmányterv, Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint
engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09)” tárgyú projekt tervezési feladat Mány Község
településrendezési terveivel történő összehangolása céljából a hatályos településrendezési eszközök
(TRE) - 43/2005.(VII.28.) ÖH. számú határozattal jóváhagyott, 71/2009.(IX.23.) ÖH. számú
határozattal módosított - településszerkezeti terv, és 10/2009.(IX.23.) számú Önkormányzati
Rendelettel jóváhagyott - helyi építési szabályzat és szabályozási terv - módosításával kapcsolatban, a
mellékelt előzetes dokumentációban foglaltak szerint.
Mivel az adott beruházás kiemelt állami beruházásnak minősül, ezért annak egyeztetése a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Kormányrendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint tárgyalásos eljárás keretében történik.
Jelen eljárással kapcsolatban Mány Község Önkormányzatának 9/2017.(V.4.) számú önkormányzati
rendelete (Partnerségi rendelet) 1.§ szerinti Partnerek a tárgyalásos eljárás végső szakmai
véleményezési szakaszának kezdeményezése előtt a tervezett TRE módosítással kapcsolatban
javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. Észrevétellel, véleménnyel a
Partnerségi Rendelet 1.§ szerinti „Partnerek” élhetnek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2021. május 11-től - 2021. május 26-ig.
Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben, kizárólag a készülő, fent megjelölt
TRE módosítással kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban (2065 Mány, Rákóczi u. 67.címre)
vagy a polgarmester@many.hu e-mail címre benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott
észrevételben lehet.
♦♦♦
A vélemény-nyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot a COVID 19 vírus miatt fennálló
veszélyhelyzet miatt nem szervez.

Mány, 2021. május 11.
…...........................
Ugron Zoltán
polgármester

