Ács Város Önkormányzata
2941 Ács, Gyár u. 23.
Iktatószám:

Ügyintéző: …..
Tárgy: M1 autópálya 2x3 sávos bővítés
Tatabánya-Újváros csomópont és Győr
(M19 csomópont) között
Településrendezési eszközök módosítása
Kisigmánd, Csém, Ács és Bőny
települések meghívásával (msz.: 19156/619156/8, 19156/10)
- Tárgyalásos eljárás partnerségi
egyeztetés lakossági fórum meghívó

Tisztelt Partnerek!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
ezúton tájékoztatom, hogy Kisigmánd Község Önkormányzata, Csém Község
Önkormányzata, Ács Város Önkormányzata és Bőny Község Önkormányzata
településrendezési eszközeit tárgyalásos eljárás lefolytatásával módosítja.
A rendezési tervek módosításához az önkormányzatok közös lakossági fórumot hívnak össze,
melynek időpontja és helyszíne:

2020. március 11. (szerda) 9:00 óra
Ács Város Polgármesteri Hivatala, 2941 Ács, Gyár u. 23.

Településrendezési terv módosítások tárgya:
Az M1 autópálya a plusz egy sávos bővítés és az átépülő csomópontok, pihenőhelyek miatt a
jelenleginél nagyobb területet igényel, ez alapján kell a településrendezési terveket
módosítani. Részletek a mellékelt partnerségi tervdokumentációkban.
6. Kisigmánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló 6/2017. (VII.24.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a
partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell
foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a
hirdetmény közzétételét számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az
alábbi módokon:
a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, ügyfélfogadási időben történő személyes
leadással,
b) levélben az önkormányzat címére (2948 Kisigmánd, Fő utca 1) történő megküldéssel,
c) elektronikus levélben az aljegyzo@kisigmand.hu e-mail címre történő megküldéssel

7. Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerségi Egyeztetés Szabályairól
szóló 5/2017. (V.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerint a partnerek e-mailben a
telepulestervezes@csem.hu címen, vagy postai úton (Csém Község Polgármesteri Hivatala
2949 Csém, Béke u. 24.) tudják az önkormányzathoz véleményüket eljuttatni.
8. Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól 14/2017. (VII.27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a partnerek
a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A
lakossági fórumot követő 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi
módokon:
a)
papíralapon a Polgármesternek címezve, Ács Város Önkormányzatának címére (2941
Ács, Gyár u. 23.) történő megküldéssel, vagy
b) elektronikus levélben a titkarsag@acsvaros.hu e-mail címre történő megküldéssel.
10. Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és
településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017 (IV.25.) önkormányzati rendelet
3. § (1) bekezdés szerint a közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatás
megjelenését követő 8 napon belül észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:
a) papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben történő személyes
leadással,
b) levélben az önkormányzat címére (9073 Bőny, Rákóczi u. 10.) történő megküldéssel,
c) elektronikus levélben a polgarmester@bony.hu e-mail címre történő megküldéssel.

Ács, 2020. március 3.

Pécsvárady Attila sk.
polgármester, Kisigmánd

Dr. Szentirmai István sk.
polgármester, Ács

Dián Erzsébet sk.
polgármester, Csém

Szabó Csaba sk.
polgármester, Bőny

Mellékletek: Partnerségi tervdokumentációk

