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PARTNERI TÁJÉKOZTATÁS
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZBAN
(TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA)
Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
településrendezési terveinek módosítását határozta el.

a

MAVIR

Zrt.

kezdeményezésére

A módosítás oka: Magyarország és Szlovákia határkeresztező kapacitásának bővítéséről döntött,
amelynek helyét közösen az X:267221,5, Y:556470,98 EOV koordinátájú pontban határozták meg. A
kapacitás bővítésére egy 400 kV-os távvezetéket építenek, amely a gönyűi 400 kV-os kapcsolóállomásba
csatlakozik be.
A szabályozási terv módosítása a teleülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. §-a szerinti teljes eljárás keretében
történik.
Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a
települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 6/2017. (III. 31.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése
értelmében az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
a) a településen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy;
b) a településen székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozás;
c) nyilvántartott érdekképviseleti szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;
d) bejegyzett civil szervezet, amelynek a település a működési hatókörébe tartozik;
e) a településen működő, jogszabályban elismert egyház.
A polgármester a partnereket a véleményezési szakaszban közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi
lapban, az önkormányzati honlapon és lakossági fórumon tájékoztatja. A lakossági fórum 2017. 11. 30-án
lezajlott. A partneri egyeztetési dokumentáció megtekinthető Gönyűi Polgármesteri Hivatal hivatali
helyiségében (9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.) ügyfélfogadási időben, illetve a www.gonyu.hu
honlapon.

A partnerek 2017. december 13. napjáig észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:
a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes leadással,
b) levélben az önkormányzat címére (9071 Gönyű, Kossuth Lajos u. 67.) történő megküldéssel,
c) elektronikus levélben a jegyzo@gonyu.hu e-mail címre történő megküldéssel.
Gönyű, 2017. 12. 01.

Major Gábor
polgármester
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