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HATÁROZAT

Kunhegyes Város teljes közigazgatási területre vonatkozó településrendezési eszközök vélemé
nyezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Polgárrnestereként a Magyarország kormánya által a
40/2020(111. 1 1 .) Konriányrendelettel elrendelt veszélyhelyzctre való tekintctte a katasztrófavádc1em
ről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 201 1 évi CXXVIII. törvéiy 46. (4)
bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Kurihegyes Város Önkormányzati Képviselőtestületé
nek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 I 1 . évi CLXXXIX. törvény I 3 ( 1 ) bekezdés
L pontjában. valamint a 3 14/2012. (Xl.8.) Korm. rendelete a települásfejlesztési koncepcióról, az in
tegrá]t településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrői. valamint egyes település-
rendezési Sajátos jogintézményekről 39. (2) bekezdésében rögzített feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyben a következőket határozom:

Kun}iegyes Város teljes közigazgatási területére vonatkozó, új településrendezési eszközökhöz kap-
csolódó vélernényezési eljárás során beérkezett véleményeket és a partnerségi tervben meghatározott
partnerek véleményét és azok településrendezési tervbe történő szeiepeltetését, a vélemények elfoga
dását a szakmai magyarázatban foglaltak szerint

e I f o g a d o m.
Döntésemet az alábbiakkal indoklom:

A településrendezési eszközök véleményezése során beérkezett vélemények egy része nem kifogásolta
a dokumentációt. a beérkezett vélemények egy része kiegészítő jellegű volt, valamint egyéb szakmai
észrevétel, mely alapján a tervező a tervet kiegészítette, javította. Ezen vélemények figyelembevétele
és tervben történő szerepeltetése a szakmai magyarázatban összeállítottak szerint a településrendezési
eszközök fő célkitűzését, fejlesztési területeit nem változtatja, csak kiegészíti és a jogszabályok alap-
ján pontosítja a településrendezési eszközöket. A partnerségi tervben meghatározott partnerek a tele-
pülésrendezési eszközökkel kapcsolatban módosító, kiegészítést igénylő észrevételt nem adtak, a tele-
pülésrendezési eszközöket nem kifogásolták.

Fenti határozat 2020. május 1 . napján lép hatályba.

E határozatot a 3 14/2012. (XI.8.) Korrn. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogiiitézményekről 39 (3) bekezdése szerint az Allami Főépitész részére meg kell küldeni és
közzé kell tenni.

Határidő:2020. május 7.
Felelős: Szabó András polgármester
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