HIRDETMÉNY
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete megindította
a község településrendezési eszközeinek módosítási eljárását

A módosítás célja:
2018 szeptemberében Sorkikápolna Község Önkormányzata településfejlesztési
határozatokban rendelkezett arról, hogy a hatályos településrendezési eszközöket
módosítani kívánja. A tervezési területek a község külterületének középső részén
helyezkedik el. A változtatás célja a Sorkikápolna kijelölt bányaterületének egy részén
különleges – beépítésre szánt - hulladékkezelő, -lerakó terület kijelölése.
2019. július 2-án megkezdődött az egyszerűsített eljárás szerinti véleményezés, amit az
állami főépítész véleménye, és a településfejlesztési döntés határozatának módosítása okán
megismétlünk jelen eljárás keretében. A képviselő-testület pedig a telepfejlesztési döntés
107/2018. (IX. 24.) képviselő-testületi határozatát a 85/2019. (VIII. 26.) képviselőtestületi határozat módosította, javítva a tervezéssel érintett területek helyrajzi számainak
felsorolásával.
A véleményezés módja:
A tervezett módosítással kapcsolatban felvilágosítás kérhető, illetve az elkészült
módosítási tervdokumentáció ügyfélfogadási időben megtekinthető a Sorkifaludi Közös
Önkormányzati Hivatalban Sorokpolányi Kirendeltségén (9773 Sorokpolány, Petőfi S. u.
19.). Az érintettek véleményeiket írásban adhatják be.
A véleményeket Mező Gábor polgármester nevére címezve Sorkikápolna Község
Önkormányzat címére (9774 Sorkikápolna, Alkotmány u.1.) postai úton, illetve a
sorkikapolna@rlan.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.
A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A.§-a szerinti lakossági fórum a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló
2020. évi LVIII. törvény 165.§-ában foglalt szabályokat alkalmazva elektronikus úton
történik a szakmai tájékoztató anyagnak a www.sorkikapolna.hu honlapon történő
közzétételével azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 15
napon belül lehet megtenni kizárólag elektronikus úton a sorkikapolna@rlan.hu e-mail
címre.
A vélemények benyújtási határideje: 2020. szeptember 30. - 2020. október 15.
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Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint Sorkikápolna
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
helyi szabályairól szóló 15/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.
Együttműködésüket előre is köszönöm.
Sorkikápolna, 2020. szeptember 30.
Mező Gábor
polgármester sk.

