HIRDETMÉNY
Lőrinci Város Településrendezési Eszközeinek módosítása részterületre
tárgyalásos eljárás szerint
Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot és partnereket, hogy Lőrinci Város
Önkormányzata megrendelte Lőrinci Város Településrendezési Eszközeinek (TRE)
módosítását a Helyi Építési Szabályzat javítására vonatkozóan a Szabályozási tervlap 04 és
08 szelvényein, a volt szovjet laktanya területét (050/7, /13, /16-18, /24-28, /30, 053/6 hrsz.-ú
ingatlanokat) érintően, a szabályozási tervlapon jelölt építési övezeti jel javítását.
Lőrinci Város Önkormányzat Polgármesterének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2017
(XII.06.) számú önkormányzati rendelete szerint állami főépítészi eljárásban történő módosítása
véleményeztetése előtt a tervanyagot a lakosság és a partnerség is észrevételezheti.
A tervel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett ingatlantulajdonosok; a település
területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli
kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil
szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal,
székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2021. június 16.
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben
kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.
Levelezés: Polgármesteri Hivatal: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. illetve: ph@lorinci.hu
A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:
nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján,
digitális formátumban: az önkormányzat honlapján www.lorinci.hu, „Városüzemeltetési Osztály
dokumentumai” menüpont alatt.

***

Önkormányzatunk a lakossági egyeztetést lakossági fórum keretében teszi
lehetővé.
A lakossági fórum időpontja: 2021. június 17., csütörtök 15.00 óra.
Helyszín: Lőrinci Városi Könyvtár 3021 Lőrinci, Szabadság tér 4/a.
A 2021. évi XL. törvény, a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet, valamint a 264/2021. (V. 21.) Korm.
rendelet szerint 264/2021. (V. 21.) Korm. rendelet szerint zárt téri rendezvény csak védettségi
igazolvánnyal rendelkezőknek tartható.
A jogszabályoknak megfelelően a rendezvény szervezőinek kötelessége az esemény biztonságos
megrendezéséhez szükséges feltételek ellenőrzése.
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben,
azaz 2021. június 25-ig kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.
Levelezés: Polgármesteri Hivatal: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. illetve: polgarmester@lorinci.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók észrevételeit, véleményeit!

