RÁKÓCZIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

H I R DE T MÉ N Y
L a k o s s á g i f ó r u mm a l k a p c s o l a t b a n

Tájékoztatom Rákóczibánya Község lakosságát, hogy Rákóczibánya Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2021. február 18-ra tervezett lakossági fóruma (melynek fő témája a
településképi rendelet módosítása) a kormány 2020. november 03-án kihirdetett veszélyhelyzet
okán levél és online formában kerül megtartásra.
Rákóczibánya

Község

Önkormányzata

Képviselő-testületének

a

településfejlesztési,

a

településrendezési és a településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 4/2017. (VIII.17.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja értelmében Rákóczibánya Község
közigazgatási területére kiterjedő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési
stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
készítése vagy módosítása során a partnerségi egyeztetések résztvevője Rákóczibánya község
lakossága.
A partnerek a – hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül, azaz február 26. napjáig –
Kazári Közös Önkormányzati Hivatalhoz eljuttatott javaslatot, véleményt adhatnak papír alapon a
Kazári Közös Önkormányzati Hivatalban történő benyújtással, amelyet az Önkormányzat
nyilvántartásba vesz és az iratkezelési szabályzat szerint az ügyiratban megőriz .Kizárólag a
témával kapcsolatos javaslatokat tudjuk érdemben megválaszolni.

Javaslatok megtételének módjai:
Postai úton: 3151 Rákóczibánya, Fő tér 8.
Elektronikusan: ügyfélkapu használatával (hivatal krid azonosítója: Kazári Közös Önkormányzati
Hivatal – 713704959)
E-mail-ben: rakoczibanya@rakoczibanya.hu
Személyesen: Ügyfélfogadási időben (csütörtök 10-15:30 óra között)

Lakossági fórum témájával kapcsolatos tájékoztató:

A

településfejlesztési

koncepcióról,

az

integrált

településfejlesztési

stratégiáról

és

a

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (Továbbiakban: Rendelet) 2021. január 1-i hatállyal
módosult és 2021. március 1-i hatállyal ismét módosulni fog. A Rendelet március 1-én hatályba
lépő 26/B. § (1a) bekezdés a) pontja értelmében településképi eljárás lefolytatása kötelező lesz az
építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltoztatása
esetén is.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Állapi Főépítészeti Iroda 2021. január 20-án kelt levelében
tájékoztatott, hogy ennek megfelelően kell megalkotni, illetve módosítani a településképi
rendeletet a fenti időpontig.
Megkérjük Rákóczibánya község lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó
szervezeteket, illetve a működő vallási közösségeket, hogy a településrendezési terv
módosításával kapcsolatos előzetes véleményüket írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán
adják le, vagy a rakoczibanya@rakoczibanya.hu email címre megküldeni szíveskedjenek.
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