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Száma: T/1457-7/2020.

FELHÍVÁS
TISZTELT TETÉTLENI LAKOSSÁG ÉS TOVÁBBI PARTNEREK!
Tájékoztatom Önöket, hogy Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 80/2020.(VII.13.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta az M4
Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakasz autópályává fejleszthető 2x2
forgalmi sávos autóút engedélyezési tervének elkészítésével és megvalósításával
összhangban Tetétlen településrendezési eszközeinek módosításához szükséges
eljárás megindítására vonatkozó 61/2020.(IV.30.) számú polgármesteri
határozatot.
Tetétlen Községi Önkormányzat ennek alapján a hatályos településrendezési
terveit (Helyi Építési Szabályzat + Szabályozási tervek) módosítani kívánja.
Az eljárás tárgya:
Az M4 Püspökladány-Berettyóújfalu közötti szakasz autópályává
fejleszthető 2×2 forgalmi sávos autóút megvalósításához Tetétlen
Önkormányzat Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a nyomvonalat
érintő területrészekre vonatkozóan a 10/2002. (VIII. 15.) ÖKT számú
önkormányzati rendelettel elfogadott többször módosított helyi építési szabályzat
és szabályozási terv módosítása.
A településrendezési eszközök tárgyi ingatlanokat érintő módosításának részleteit
tartalmazó teljes dokumentáció megtalálható Tetétlen település honlapján az
alábbi elérhetőségen:
https://tetetlen.hu/tetetlen-kozseg-telepulesrendezesi-eszkozeinekmodositasa-m4-autout/
A szakmai anyagokba történő betekintésre minden érintett részére biztosított a
lehetőség személyesen is a Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán
(4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.) ügyfélfogadási időben.

A pandémia alakulásával fennálló körülményekre tekintettel a hagyományos
lakossági fórum megtartása helyett a partnerségi egyeztetés elektronikus
lebonyolítására kerül sor.
A partneri véleményezése célja, a településrendezési eszközök megalkotásának
és módosításának folyamatába: a helyi polgárok, társadalmi csoportok,
szervezetek minél szélesebb körben történő bevonása.
Önkormányzatunk különös hangsúlyt fektet a társadalmi egyeztetésére,
ezért a helyi polgárok aktív részvételére számít.
A településrendezési eszközök megalkotásában és módosításában résztvevő
partnerek a következők:
a) a település teljes lakossága,
b) a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
c) a településen működő civil szervezetek,
d) a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezetek,
e) a településen működő vallási közösségek.
Tisztelettel megkérem a felsorolt partnereket, hogy észrevételeiket, javaslataikat
a partnerségi egyeztetés elektronikus lebonyolítása keretében, 8 napon belül
írásban tegyék meg az önkormányzat tetetlen.pmh@gmail.com e-mail címére
történő megküldéssel.
Tetétlen, 2020. szeptember 3.
Borbélyné Fülöp Hajnalka
polgármester

