FELHÍVÁS
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Vámosmikola Község Településfejlesztési
Koncepciójának és új településrendezési
eszközeinek készítése tárgy körében
Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részéről a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló 5/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: partnerségi rendelet)
1. §-a alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom jelen véleményezési
szakaszban az alábbiak szerint.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben
(a továbbiakban: Étv.) foglaltak figyelembe vételével, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Tr.) 30.§ (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Vámosmikola Község
Önkormányzata ezúton kéri fel az érintetteket az elkészült új településfejlesztési koncepció
tervezetének véleményezésére a munkaközi tájékoztatás keretein belül.
Vámosmikola Településfejlesztési Koncepciójának tervezete az önkormányzati hivatalban
nyomtatott formában megtekinthető, továbbá digitálisan az alábbi linken érhető el:
http://vamosmikola.hu/page.php?44
Tájékoztatom a partnereket, hogy a Településfejlesztési Koncepció tervezetével kapcsolatban
észrevételt, javaslatot tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak az alábbi módokon:
 papíralapon Bárdi Alex polgármesternek címezve, Vámosmikola Község Önkormányzata –
2635 Vámosmikola, Kossuth L. u. 2. – címre történő megküldéssel, vagy
 elektronikus levélben a vamosmikola1@invitel.hu e-mail címre, illetve
 szóban a lakossági fórumon, mely 2020. március 20-án (péntek) 10.00-kor Vámosmikola
Község Önkormányzata tanácstermében - 2635 Vámosmikola, Kossuth L. u. 2. - kerül
megrendezésre.
Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2020. március 30.
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Vámosmikola Község új településrendezési
eszközeinek készítése tárgy körében

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a készülő településrendezési eszközökkel kapcsolatban,
azok tartalmát befolyásoló fejlesztési szándékkal a helyi ingatlantulajdonosoknak a lakossági
fórumon - 2020. március 20-án (péntek) 10.00-kor Vámosmikola Község Önkormányzata
tanácstermében– 2635 Vámosmikola, Kossuth L. u. 2. - van lehetősége személyesen egyeztetni a
települési főépítésszel, illetve írásban a lakossági fórumot követő 8. napig az alábbi módokon:


papíralapon Bárdi Alex polgármesternek címezve, Vámosmikola Község Önkormányzata –
2635 Vámosmikola, Kossuth L. u. 2. – címre történő megküldéssel, vagy
elektronikus levélben a hivatal@vamosmikola.hu e-mail címre


történő megküldéssel.

A beérkezett fejlesztési szándékok Önkormányzat általi támogatása, illetve elutasítása
önkormányzati határozatban kerülnek rögzítésre a településrendezési eszközök tervezetének
elkészítése megkezdése előtt. A később beérkező (2020. március 30. után) fejlesztési igények
benyújtására és önkormányzati támogatottság melletti településrendezési eszközökbe
történő bedolgozására külön eljárásban, településrendezési szerződés megkötése mellett
kerülhet sor.
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