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H-29oo Komárom, Szabadság tér r.
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Készült: Komárom

Város Önkormányzat Képviselótesttilete 2016. november 18-i rendes
ülésejegyzőkönyvéből

Napirend: Komárom Város

Telepü|ésfejlesztési Koncepciója
Településfejlesztési Stratégia jóváhagyása

és az

Integrált

A

döntéshozatalban 10 képviselő vesz részt. Komarom Város Önkormányzat Kepviselótestiilete 10 igen szavazattal, tarlózkodás és ellenszavazat nélkü1 az alábbi határozatot hozza',

építettkörnyezet
Komárom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
^z
(2)
pontjábano
illetve a
alakításáról és védelméről szőlő 1997. évi LXXVIII. törvény 8. §
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökrőI, valamint egye§ településrendezési sajátos

jogintézményekről sző|ő 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 28. §ban előírtak szerinti egyeztetések lefoly,tatását és a polgármester egyeztetési eljárásra
vonatkozó ismertetésétkövetően megtárgyalta Komárom Város

- Megalapozó Yizsgálata aktualizált változatát (|. melléklet)o
- az Eljr. 5. §-ban e|őírt tartalmú és a 28, § és 30. §
Településfej|esztési Koncepciója (2. melléklet) és

- az Eljr. ó.

§-ban előírt tartalmú és a 28.

Telepü lésfeljesztésiStratégiája (3. melléklet)

§ szerint

szerint egyeztetett

egyeztetett Integrált

megállapitására vonatkozó javaslatokat.

1. Komárom Város Önkorm ányzatának Képviselő-testülete a 22812014. (XI.25.)
határozatával jóváhagyott ,,Megalapozó Vizsgálat Településfejlesztési- és
című dokumentumnak az előterjesztés 1.
rendezési tervek készítéséhez"
mellék]ete szerinti aktualiz ált vá|tozatát jőváhagyj a.

2. Komárom Város

Ónkorm ányzatának Képviselő-testülete megállapítja és döntése

előterjesztés 2. metléklete szerinti ,,AKTÍV
építkező város Telepütésfejlesztési Koncepció 20ló-2030"

mellékleteként elfogadja

KOMÁROM - Az

az

című dokumentumot.

3. Komárom Város

Önkorm ányzatának Képviselő-testülete megállapítja és döntése
mellékleteként elfogadja az előterjesztés 3. melléklete szerinti ,,ITS" (Integrált
Településfejlesztési Stratégia) című dokumentumot.
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Komárom, 20l6. november I8.

é&
triq
-É]
€-/.
1,

/

Képviselő-testület utasítja a Jegrző| hogy a Városfejlesztési és É,pítésiOsztály
bevonásával a szükséges intézkedéseket tegye meg; gondoskodjon a Stratégia

A

végrehajtásáról szóló éves beszámolók képviselő testület elé terjesztéséről.

Ilatáridő:

Felelős:

2016, november 30-tól folyamatos
dr. Molnár Attila polgármester
dr. Baksa-Ströcker Renáta jeryző

dr. Molnár Attila sk.
polgiármester

dr. Baksa-Ströcker Renáta sk.

jegyző

ídi
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