FELHÍVÁS
CEGLÉD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN
Értesítem Cegléd város polgárait, hogy Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 186/2018. (VI.21.) Ök.
határozatával döntött Cegléd településrendezési eszközei részleges módosításának támogatásáról és a tervezési
feladat megindításáról.
Tájékoztatom az érintett terület lakosságát, az érintett területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezeteket, az érintett területen működő - Országgyűlés által elismert- egyházakat, az érintett területen működő
érdekképviseleti szerveket és civil szervezeteket (továbbiban: Partnerek), hogy Cegléd Város Településrendezési
Eszközeinek részleges módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései értelmében az előzetes tájékoztatási szakasszal indul.
Tájékoztatom a Partnereket, hogy Cegléd Város Önkormányzata 2018. augusztus 29-én, 16:30 órai kezdettel a
Városháza Dísztermében, az előzetes tájékoztató szakasz keretében, a tervezett részleges módosítás ismertetésére
lakossági fórumot tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
A polgármesteri megnyitó után a tervezéssel megbízott Pestterv Kft. projektvezetője tart előadást, melyet követően a
Partnerek javaslattétellel élhetnek a tervezett módosításokkal kapcsolatban.
A Partnerek előzetes tájékoztatására Cegléd Város honlapján (www.cegled.hu), a „Partnerségi egyeztetések” menüpont
alatt, a részleges módosítás előzetes tájékoztató anyaga feltöltésre került.
Tájékoztatom a Partnereket, hogy a részleges módosítással kapcsolatban javaslatot, észrevételt a lakossági fórumon
szóban vagy - a Korm. rendelet előzetes tájékoztatási szakaszra vonatkozó rendelkezései értelmében - jelen felhívás a
Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos hirdetőtábláján való kifüggesztésétől számított 21 napon belül, írásban
tehetnek.
Írásos véleményét- a fentebbi határidőnek megfelelően- 2018. szeptember 6-ig a polgármesternek (2700 Cegléd,
Kossuth tér 1.) vagy a foepitesz@cegledph.hu elektronikus levélben, Ilyés Marianna városi főépítésznek címezve
küldheti meg.
A fentiekkel teszek eleget a Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, valamint 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 6. § (1) bekezdésben előírt előzetes
tájékoztatási követelményeknek.
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