FELHÍVÁS CEGLÉD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSÁNAK
VÉLEMÉNYEZÉSÉRE
Ezúton tájékoztatom Cegléd Város lakosságát, Városunkban székhellyel-, telephellyel

rendelkező

gazdálkodó

szervezeteket, Városunkban működő érdekképviseleti szerveket és civil szervezeteket-, és - az Országgyűlés által
elismert- egyházakat (továbbiban: Partnerek), hogy Cegléd Város Önkormányzata lakossági fórumot tart 2019.
február 4-én, melynek témája Cegléd Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása több
területére vonatkozóan.

Cegléd Város Településrendezési Eszközeinek részleges módosítása teljes eljárásban történik, amelynek a
partnerségi és államigazgatási véleményezés a II. szakasza.
A részleges módosítás megindításáról, a tervezési területeket
véleményezési

dokumentáció

elfogadásáról

és

érintő

a véleményezési

módosítások támogatásáról, valamint a
szakasz

megindításáról

Cegléd

Város

Önkormányzatának Képviselő- Testülete a 186/2018. (Vl.21.), a 248/2018. (IX.20.) és a 330/2018. (Xll.20.)
Önkormányzati határozatban döntött.

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 (Partnerségi rendelet) alapján a Partnerek meghatározott módon és

határidőig

tehetnek

véleményt.
A Partnerek tájékoztatására Cegléd Város honlapján (www.cegled.hu), a „Partnerségi egyeztetések" menüpont
alatt jelen felhívás és a teljes véleményezési tervdokumentáció feltöltésre került, valamint jelen felhívás a Ceglédi
Közös Önkormányzati Hivatal (CKÖH) hivatalos hirdetőtábláján és a Ceglédi Hírmondó aktuális számában is
közzétételre kerül. Emellett a teljes véleményezési tervdokumentáció a CKÖH (Cegléd, Kossuth tér 1.) 1. emelet
115-ös irodájában, a városi főépítésznél, ügyfélfogadási időben (kedden: 9 -11 óráig, szerdán: 14-16 óráig) is
megtekinthető.

2019. február 4-én, 16:00 órai kezdettel
a Városháza első emeleti Dísztermében tartandó
lakossági fórumra
tisztelettel meghívom
a Partnereket!

A polgármesteri megnyitó után a tervezéssel megbízott Pestterv Kft.
követően

vezető tervezője

tart

előadást,

melyet

a Partnerek javaslattétellel élhetnek a módosításokkal kapcsolatban.

Amennyiben a Fórumon nem tud részt venni, úgy javaslatait, észrevételeit írásban is megteheti a fórumot
követően 2019. február 15-ig a polgármesternek (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) vagy a foepitesz@cegledph.hu

elektronikus levélben, llyés Marianna főépítésznek címezve.

A fentiek alapján teszek eleget a Partnerségi Rendelet 6. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a
véleményezési szakaszban
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