
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 09. 22.

Javaslat Baracs településrendezési eszközeinek módosításának előzetes
véleményezésére

Előadó: a Gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre – Városfejlesztési igazgató
Kárgli Rita – településrendezési ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 09. 20.

A  napirendi  pont  rövid  tartalma: Baracs  község  új  településfejlesztési  koncepció  és  új
településrendezési  eszközök  elkészítését  határozta  el.  A  településfejlesztési  koncepcióról,  az
integrált  területfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően kérte a módosításokkal kapcsolatban az önkormányzat véleményét

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály
Ügyintéző neve: Kárgli Rita
E-mail címe: kargli@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 317
Iktatószám: 25183-2/2016

Előkészítő aláírása: Kárgli Rita sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra
Leadás dátuma: 2016. 09. 14.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 09. 14.
Törvényességi észrevétel: Van / Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadásához szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat Baracs településrendezési eszközeinek módosításának előzetes véleményezésére

Tisztelt Közgyűlés!

Baracs  polgármestere,  Várai  Róbert  Baracs  új  településfejlesztési  koncepciójának,
településrendezési  eszközeinek  véleményezését  kérte  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzatától (1. sz. melléklet) 

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről
szóló  314/2012.  (XI.8.)  Korm.  rendeletnek megfelelően  előzetes  tájékoztatást  küldött,  melyben
kéri, hogy küldjük meg előzetes véleményünket.

A  tervek  készítéséhez  tájékoztatásul  elküldjük  Dunaújváros  településszerkezeti  tervének
elérhetőségét.

Bizottsági vélemény:

A Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság  az  előterjesztést  a  2016.  szeptember  20-i  ülésén
tárgyalta és a véleményét szóban ismerteti.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Előterjesztés mellékletei:
1. számú melléklet: Baracs polgármesterének előzetes véleménykérő levele



HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2016 (IX.22.) határozata

Baracs településrendezési eszközeinek módosításának előzetes véleményezéséről

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Baracs  településrendezési  eszközeinek
módosítását támogatja és az egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván venni.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a jelen határozat
közlésére Baracs polgármesterével. 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért
      a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
városfejlesztési igazgató

Határidő: 2016. október 5.

Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési 

bizottság elnöke
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