HIRDETMÉNY
Mátraderecske településrendezési eszközök - Leier Hungária tulajdonában lévő bányatelek
területének különleges beépítésre nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) és nyersanyag
feldolgozás céljára szolgáló övezet kijelölésére vonatkozó - módosításának partnerségi egyeztetés
munkaközi tájékoztató szakasz lefolytatása

Mátraderecske Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) 32.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti teljes eljárás keretében folytatja le az alábbi
településrendezési eszközök módosítását:
•
•

Mátraderecske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2001.(XII.17.) határozata
MÁTRADERECSKE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL
Mátraderecske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XII.17.)
önkormányzati rendelete MÁTRADERECSKE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A Településrendezési eszközök módosításának célja, hogy a meglévő bányatelek Különleges beépítésre
nem szánt nyersanyag-kitermelés (bánya) és nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület
területfelhasználásba és övezetbe kerüljön, így a bányatelek kijelölés a Bányakapitányságon
meghosszabbíthatóvá válik. A Korm. rendelet 29/A.§ (5) bekezdés b) pontja, a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló 6/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésébe foglal módon azzal,
hogy a 6. § (19 bekezdés d) pont szerinti lakossági fórum helyett a veszélyhelyzet ideje alatt egyes
településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló
546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 2. § (2) bekezdés a) pontja
alapján a településrendezési eszközök módosítása tervdokumentációjának munkaközi tájékoztatás
elektronikus úton történik azzal, hogy az önkormányzat honlapján részletes szakmai tájékoztató kerül
közzétételre.
Jelen hirdetménnyel közzé teszem a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó
tervdokumentációt közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, a Mátraderecskei helyi
újságban vagy online lapban, a www.matraderecske.hu honlapon és a hivatali hirdetőtáblán.
Észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag
elektronikus úton.
A véleményeket a hivatalnak címezve papír alapon vagy a matraderecske@t-online.hu elektronikus
levélcímre szíveskedjenek megküldeni.
Közzététel napja: 2021. június 8.
Vélemények beérkezésének határideje: 2021. június 23.
Együttműködésüket előre is köszönöm.
Székesfehérvár, 2021. június 8.
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