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Tisztelt Lakosság!
Túrkeve Város Képviselő-testÜlete a 238l2018.(X.1B.) és a 38/2019.(l'31.) határozatokban döntött

helyi építésiszabályzatról és szabályozási tervről szóló, többször

a

módosított 17 /2006'(vlll.7.)
önkormányzati rendelet és más településrendezési eszközök módosításáról. A módosítás egyeztetési
eljárása a telepÜlésfejlesztési koncepcióról, az integrált telepÜlésfejlesztési stratégiáról és a
telepÜlésrendezési eszközökről, valamint egyes telepÜlésrendezési sajátos jogintézményekről szóló
31'4/201'2. (Xl.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32.5 (1) c) pontja szerinti tárgyalásos
eljárásban zajlik.

A módosítás tárgya:

és a 0751'/56 kÜlterÜleti ingatlanok Ma-2 (általános mezőgazdasági)
övezetből, Gksz (kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági) Övezetbe történő átsorolása' Az ingatlanra
].. Túrkeve, hrsz': 0751'/55,

Üzema nyagtöltő

állo más létesítését
tervezik.

2. Túrkeve, hrsz.:0709/9 kÜlterÜleti ingatlan Ev-2 (védett erdőterÜleti) övezetből, Eg (gazdasági
erdőterÜleti) övezetbe történő átsorolása. Az ingatlanra 1MW-os napelemes kiserőművet terveznek
elhelyezni.

Az előzetes tájékoztatás dokumentációja a Város honlapján érhető el (május 16-tól): turkeve.bg

A

Rendelet 29/A. 5-a rogzíti, hogy a kidolgozott telepÜlésrendezési eszközöket a széleskörű
nyilvánosság biztosítása érdekébenpartnerségi egyeztetésre kell bocsátani' A telepÜlésfejlesztési,
telepÜlésrendezési és telepÜlésképi egyeztetési eljárások partnerségi szabályairól szőló 8/2oI7.
(lll.23.) önkormányzati rendelet értelmében, jelen eljárásban a partnerek körét a város lakosai, a
városban ingatlannal rendelkezni jogosultak, a városban működő civil szervezetek, érdekképviseleti
szervek és a környezet védelmérőlszőló 1995. évi Llll. torvény 985(2) bekezdés szerinti egyesÜletek
helyi szervezetei alkotják.

Túrkeve Város Önkormányzata
véleményezéscéljából-

a

Településrendezésieszközök

lakossági fórumot szervez,

módosításával kapcsolatban

melynek időpontja és helyszíne:

2019. május 28_án L4.oo őra
Túrkeve Város Polgármesteri Hivatala - Városháza
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érintetteket, hogy a partnerségi egyeztetésben való részvételről nyilatkozni,
valamint írásban észrevételeket,javaslatokat tenni postai úton a hivatalnak címezve (Túrkeve Város
Polgármesteri Hivatala, 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) vagy elektronikus úton az !gagge!qg@1rlt&e!e.b],

az

lgazgatás osztályon 2ot9. június 5_ig Van lehetőség. A
nyilatkoZatban meg kell jelÖlni a véleményezésieljárás tárgyát, a partner nevét, képviselőjét, postai
címétés e-mail címét.

email-címen Vagy személyesen

Túrkeve, 2019. május 13.

Tisztelettel:
Vida Tamás
polgármestér

