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Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Tiszaszalka Község Önkormányzat33t2017.
(V. 25,| KT. sz. határozattal, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szólő 31412012. (Xl. 8,) Korm. rendelet 32. § (1)
c) és (6) c) pontjának értelmében ,,a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté
nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt" építési beruházás
megvalósítása miatt, ezen Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretében kívánja
lefolytatni az érvényben lévő településrendezési eszközök - 612004. (V.25.) KT.sz. rendelet,
Tiszaszalka Község Szabályozási Terveinek és Helyi Építési Szabályzatáról - módosítását.

Vállalkozói kérelem érkezett a település Önkormányzata felé, hogy a Csaronda-csatoma - a6iln hrsz-ú út - 078
hrsz-Ú Út - 087 hrsz-ú út által határolt terület (un. Laposhad) településrendezési tervét módosíttassa, melynek
tervezett helye a 4113 - Mándok-Lónya-Tarpa összekötö út, szelvényszám: 29 km 830 m-nél lévő burkolt

önkormányzati közúton közelíthető meg,

A javasolt új terület-felhasználások speciális területigénye, a megépíthetó épületek, építmények köre indokolja a
módosítást, melyet művelésből kivont, külterületi major megnevezésű, jelenleg is krlelölt beépítésre szánt
tenileten valósítanak meg a kérelmezők. A tervezett funkció a helyi sajátosságokat megjelenítő turisztikai kínálat
biztosítása, szálláshelyadás, és ehhez kapcsoló szabadidős tevékenység kereteinek biztosítása, mint például

falusi-, horgász-, vadászturizmus. Az ingatlanokon álló épületek, kereskedelmi, turisáikai, szálláshely és
szolgáltatÓ funkcióra váltanak. A terület kialakításának feltétele, hogy a terület infrastrukturális kiépítettsége
meglegyen, ami jelenleg már biáositott. A tervezett módosítás során egysóges különleges tenilet tenilet
íelhasználás kialakítása a cél,

A tervezési területet Tiszaszalka Község Önkormányzata, kiemelt fejlesáési területté kívánja ezek alapján
nyilvánítani, iIy módon a településrendezési terv módosítást, az Önkormányzat tárgyalásos eljárás
keretében kéri lefolytatni.

Az Önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében tájékoztatási szakasz a
telepÜlésrendezési eszközök módosítására vonatkozó dokumentációját közzétette a www,tiszaszalka-bu
honlapon, valamint Tiszaszalka Község Polgánnesteri Hivatal hirdetőtábláján (4831. Tiszaszalka, Bajcsy-Zs.
u,2,).

A véleményezés módia: A Képviselőtestület határozat szerinti Partnerek a www.tiszaszalka,hu honlapról
letölthető, illetve az Ügyfélszolgálaton átvehető paÉneri adatlap kitöltésével beje|entkezhetnek a
véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött
partneri adatlapot az Önkormányzat címére 4831. Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2,} vagy az
hivatal@tiszaszaIka.hu elektronikus levélcímre sziveskedjenek megkÜldeni,

A véleménvek beérkezési határideie:2017.június 1, (7 nap)

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
telepÜlésrendezésí eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 31412012.
(Xl, 8.) Korm. rendelet és partnerségi egyeztetési szabályairól szóló határozata alapján teszem közzé.

Együttműködésüket előre is köszönöm,

Tiszaszalka,2017. május hó 25. nap
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