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Partnerségi tájékoztatás és
Lakossági Fórum hirdetmény

Abony Váá ros telepüü leá srendezeási eszkoü zei teljes koü zigázgátáá si terüü letre 
vonátkozoá  felüü lvizsgáá látáánák veá lemeányezeási szákászáához

A táá rgybán Abony  Váá ros  ÖÖ nkormáányzátá  16/2017.  (I.  26.)  kt.  hátáá rozát  1.  pontjá  szerinti  
doü nteáseável eljáá ráá st indíátott. Az eljáá ráá sbán – áz elkeászüü lt veá lemeányezeási dokümentáá cioá  álápjáán 
–  az  önkormányzat  településfejlesztési,  településrendezési  és  településképi  feladataival  
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szoá loá  22/2017. (X. 2.) oü nkormáányzáti rendelet 
szerint  Abony Város lakossága, érdekképviseleti, gazdasági, civil szervezetei és vallási 
közösségei  (a továbbiakban: Partnerek) az eljárás jelen szakaszában a felülvizsgálat 
kapcsán tervezett módosításokról véleményt nyilváníthatnak, észrevételt tehetnek. 
A Partnerek előterjesztéseiket személyesen a

Polgármesteri Hivatal Dísztermében
2018. június 6. 17:00-18:00-ig

Lakossági Fórum
keretében tehetik meg.

A  Pártnerek  íáráá sos  eloő terjeszteásüü ket  –  á  Polgáá rmesternek  cíámezve  –  2018.  május  29-től 
2018. június 14-ig ádhátjáák le á Polgáá rmesteri Hivátál ÜÖ gyfeá lszolgáá látáán, vágy küü ldhetik meg 
á Polgáá rmesteri Hivátálbá postái leveá lben, vágy elektroniküsán áz ábony@ábony.hü cíámre.

A  veá lemeányezeási  ányág  dokümentümáibá  betekinteást  á  Polgáá rmesteri  Hivátál  honlápjáánák 
(http:\\www.ábony.hü)  ÖÖ nkormáányzát  oldáláán  á  táá rgybán  megjelenoő  Telepüü leásrendezeási 
eszkoü zoü k pártnerseági hirdetmeányei oldál (http://trt.ábony.hü/páge.php?5) jelen eljáá ráá srá eás 
eljáá ráá si szákászrá vonátkozoá  (TRE joghármonizáá cioá  miátti felüü lvizsgáá lát eás moá dosíátáá s 2017-18 
- veá lemeányezeás) hirdetmeánye álátti hivátkozáá sokon letoü lthetoő  dokümentümokkál biztosíátjük.

Táá jeákoztátáá sül Abony Váá ros Telepüü leásrendezeási eszkoü zei hátáá lyos váá ltozátáinák letoü lteási helye:
http://trt.ábony.hü/páge.php?4

Abony, 2018. május 24.

A hirdetmeányt kifüü ggesztette:
PH.
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