
TÁJÉKOZTATÁS 
MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK HATÁLYBA LÉPÉSÉRŐL 

 
Tájékoztatom Cegléd város lakosságát, az érintett területen székhellyel, telephellyel 
rendelkező gazdálkodó szervezeteket, az érintett területen működő - az Országgyűlés által 
elismert - egyházakat, a településen működő érdekképviseleti szerveket és civil szervezeteket, 
(továbbiakban: Partnerek), hogy Cegléd Város Településrendezési Eszközeinek teljes 
eljárásban lefolytatott részleges módosítása több területre vonatkozóan befejeződött.  

A településrendezési eszközeinek részleges módosítása tárgyában Cegléd Város Önkormányzatának 
Képviselő- testülete 2019. május 23-ai ülésén az alábbi döntéseket hozta meg: 

- 156/2019. (V.23.) önkormányzati határozat Cegléd Város Településszerkezeti Terve 
módosításának jóváhagyásáról; 

- 15/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete a Cegléd Város Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 26/2016. (XI.9) Ök. rendelet módosításáról. 

A módosított településrendezési eszközök 2019. július 1-től hatályosak. 

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 
településrendezési eszközök, a TAK és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a 
lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő 
partnerségi egyeztetés részletes szabályairól szóló 27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: Partnerségi rendelet) előírásainak megfelelően a Partnerek 
tájékoztatására Cegléd Város honlapján (www.cegled.hu) Városunk/Partnerségi 
Egyeztetések menüpont, „Jóváhagyási szakasz” címszó alatt a jóváhagyott munkarészek 
megtekinthetőek. 

A fentiek alapján teszek eleget a Partnerségi rendelet 13. § előírt, az elfogadott eszközök 
nyilvánosságát biztosító intézkedésnek. 

 

Takáts László 
polgármester 
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