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Ezűtontájékoztatom a lakosságot és az érintettPartnereket, hogy Ebes KÖzség ÖnkormánYzata

teleptiiésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézménYekrŐl
szóló 3I4l20I2. (K. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban Kr.) a|apján megindította a

a

településképi rendeletének módosítási folyamatát.
A tervezetiteleptiléskópi mótlosításokat elsősorban a magasabb rendű jogszabálYi változások
indokolják, valarnint oi epiterugyi íbladatellátás során íblmerült problémák orvoslása miatt

szükséges.

A

rendelet-tewezete elkészült, melynek dokumentumai megtekinthetők a

www.t4terv.hu/terveVebestkr2

02 2/

honlapcímen.

fenti dokumentumok vélemónyezéséhez, a nyilvánosság biztosításának érdekében aZ
érintettek részéreaz önkormányzat a hivatkozott jogszabály (Kr.) 29lA § (2),(3) bekezdései
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,,a veszélyhelyzettei összefuggő átmeneti szabá|yokíól" szóló
szerint kerül sor (kivonat a törvényből):

202I. évi XCIX. tv. előírásai

és elfogadásának rendjérŐl, valamint
,,156. § A településtervek tartalmáről, elkészítésének
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 4I9l202I. (VII. 15.) Korm. rendeletet
ezen alcímben
[a-továbbiakban: 41912021. (VII. 15.) Korm. rendelet] 2022.június 30-ig az
foglalt eltérésekkelkell alkalmazni.
157. § (1) A 4I9l202|. (VII. 15.) Korm. rendelettől eltérően
t..] b) a helyi önkormányzat a parlnerségi egyeztetés személyes megjelenést elŐÍró
siabi|yaitó1 eltérően a javaslatkérést,atájékoztatást, a véleménynyilvánitást és az egYeztetést
elektronikus úton is lefolytathatja,
c) a tájéko ztatás lakossági foruma elektronikus úton is történhet azza|, hogy az észrevételeket
és javaslatokat a közzétételtőI, videókonferenciától számított tizenÖt naPon belÜl lehet
megtenni, [...]
(2) Elektronikus útnak minősül
a) az (t) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben a helyi önkormányzat honlapj ánközzétett
részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részéretájékoztatás
furtása és kérdésekmegválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáItatő felületén megjelenő
részletes szakmai tájékoztató,. . ."
A 4lgl2021. (VII.15.) Korm. rendelet 78.§-a szerinti átmeneti rendelkezések figyelembe
vételévela3l4l20l2. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti eljárásrend aLkalmazartdó a fenti tv. által
rögzítettek szerint.

Fentiek aiapjána módosítás-tervezettel kapcsolatosan kérdéseket,észrevételeket,javaslatokat
tehetnek 2022. április 15-ig (15 nap) elektronikusan a hivatal@ebes.hu címre eljuttatva.
Ebes, 2022. március
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