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Tárgy: Diósd Város településképi rendelete jóó váó hágyáó sá kápcsáó n á
hátáó lyós helyi eó píóteó si szábáó lyzát móó dósíótáó sá veó lemeó nyezeó se

Hirdetmény
Diósd Város településképi rendelete jóváhagyása kapcsán a
hatályos helyi építési szabályzat módosítása
véleményezési szakaszához
A táó rgybán Dióó sd Váó rós ÖÖ nkórmáó nyzátá 117/2018. (IV. 26.) dióó sdi óö h. 1. póntjáó bán
róö gzíótett dóö nteó seó vel eljáó ráó st indíótótt. Az eljáó ráó shóz a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóó lóó 314/2012. (XI. 8.) Kórm. rendelet 29/A.
§-á eó s Diósd Város a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól szóó lóó 19/2017. (IX. 28.) száó múó
óö nkórmáó nyzáti rendelete szerint Dióó sd váó rós lákóssáó gá, eó rdekkeó pviseleti, gázdásáó gi, civil
szervezetei eó s válláó si kóö zóö sseó gei (á tóváó bbiákbán: Pártnerek) á veó lemeó nyezeó sre elkeó szíótett
móó dósíótótt Helyi ÉÉ píóteó si Szábáó lyzát veó lemeó nyezeó sre elóő keó szíótett ányágáó róó l veó lemeó nyeket,
eó szreveó teleket terjeszthetnek elóő .

A Pártnerek íóráó sós elóő terjeszteó súö ket – á Pólgáó rmesternek cíómezve – 2018. május 9től május 16-ig ádhátjáó k le á Pólgáó rmesteri Hivátál ÜÖ gyfeó lszólgáó látáó n, vágy
kúö ldhetik meg á Pólgáó rmesteri Hivátálbá póstái leveó lben, vágy elektrónikús
kúö ldemeó nykeó nt áz ónkórmányzát@diósd.hú cíómre.
Dióó sd Váó rós Helyi ÉÉ píóteó si Szábáó lyzátá táó rgyi móó dósíótáó sá veó lemeó nyezeó si ányágáó nák
letóö lteó si óldálá:
http://diósd.hú/?p=5937
Táó jeó kóztátáó súl Dióó sd Váó rós hátáó lyós Helyi ÉÉ píóteó si Szábáó lyzátá letóö lteó si hivátkózáó sá:
http://diósd.hú/úserfiles/2017/02/1486737424_Diósd%20HÉSZ%20Égyseges
%20szerkezet%2023_2015xii17++1_2017i11.pdf
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