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A VESZÉLYHELYZETBEN ELRENDELT MÓDOSÍTÁSOK SZERINTI 
előzetes tájékoztatási szakasz 

 

„DÖMSÖD  NAGYKÖZSÉG ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ” 

KÉSZÍTÉSE TÁRGYÁBAN 

 

Dömsöd Nagyközség képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017 (IV.21.) önkormányzati 
rendelete 4. §. (1) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy az 
önkormányzat 195/2019.(XII.18.) számú határozatában új Településfejlesztési Koncepció készítéséről, 
valamint a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat teljes felülvizsgálatáról döntött. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8) 
kormányrendelet 30. §-a alapján készül Dömsöd Nagyközség Településfejlesztési Koncepciója. 
 

A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési 
szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a 
település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó 
fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható 
hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben 
érvényesíti. (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A.§. (1) bek.) 
 
A Településfejlesztési Koncepció megalkotásának folyamatába az önkormányzat a településen élő lakosok, 
gazdasági szereplők, civil szervezetek minél szélesebb körét kívánja bevonni a partnerségi egyeztetések 
során. 
 
Az új koronavírus elterjedése miatt kialakult helyzetben a Kormány 143/2020.(IV.22.) számú 
rendeletében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, 
építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról 
meghozott rendelete 3.§. (1) és (2) bekezdése alapján a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.  § (3), 
(5) és (6) bekezdése szerinti előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag 
elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az  előzetes tájékoztató és az elkészült 
tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, 
kizárólag elektronikus úton. 
 
Kérjük a településen élő lakosokat, üdülőket gazdasági szereplőket és civil szervezeteket, hogy a következő 
linken elérhető kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat: 
https://drive.google.com/open?id=1fiBz0qTcmwksmp_FGLLdg2L9wTYkybmQAI5yyeuTVH8 
 
A koncepció készítéssel kapcsolatos véleményüket, észrevételüket emailben a foepitesz@domsod.hu 
email címre küldjék meg 2020. május 26-ig. 
 

Várjuk véleményeit, javaslatait Dömsöd jövőbeni fejlesztési irányainak meghatározása 
céljából! 
 
 

Bencze István 
polgármester 

https://levelezes.domsod.hu/owa/redir.aspx?C=-j7NcwPgCUuoGgedGmElGrD1G7qH29cIkOtzDL4T3qvNUZkH2hfdoatPWc0mED4P3dYAK-rGU20.&URL=https%3a%2f%2fdrive.google.com%2fopen%3fid%3d1fiBz0qTcmwksmp_FGLLdg2L9wTYkybmQAI5yyeuTVH8
mailto:foepitesz@domsod.hu

