
 

     

  
 

MEGHÍVÓ 
LAKOSSÁGI FÓRUM  

Makó Város Településrendezési eszközei kapcsán! 
 
 

Makó Város Önkormányzata elkészíttette Makó Város Településszerkezeti tervét és a 
Helyi Építési Szabályzat tervezetét, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 207. 
számú irodájában személyesen, ügyfélfogadási időben, továbbá Makó Város 
honlapján „Településrendezési eszközök teljeskörű felülvizsgálata 2019 – tervezet” 
címmel az alábbi internetes oldalon: 
 

 

www.mako.hu/onkormanyzat/telepulesrendezes/ 
 

 

A Településszerkezeti terv a település területrészeinek tervezett terület-
felhasználását és a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 
elemeknek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését 
határozza meg hosszú távra. A Helyi Építési Szabályzat a településszerkezeti tervvel 
összhangban megállapítja a területhasználati korlátozásokat, továbbá az egyes 
területek felhasználásával, az azokon való építés rendjével és intenzitásával 
kapcsolatos előírásokat – a helyi építési követelményeket, jogokat és 
kötelezettségeket - a település teljes közigazgatási területére. 
 

A dokumentumok elfogadását megelőzően társadalmi egyeztetésre kerül sor, 
melynek érdekében lakossági fórumot tartunk, amelyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk.  
 

A lakossági fórum időpontja:  2019. július 04. (csütörtök), 17:00  
 
Helyszíne:      Polgármesteri Hivatal - díszterem 

6900 Makó, Széchenyi tér 22. I. em. 
 

Legyen olyan Makó, amilyennek szeretnénk! 
 

Az eredményes közös munka reményében hívjuk és várjuk Önöket! 
 
 
 Farkas Éva Erzsébet Csernyus Lőrinc 
 polgármester települési főépítész 
 

  
 

TÁJÉKOZTATÁS 
Makó Város Önkormányzata elkészíttette Makó Város Településszerkezeti terve és a  

Helyi Építési Szabályzat (együttesen: településrendezési eszközök) tervezetét! 
  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről szóló Kormányrendelet szerint a településrendezési eszközök 
tervezetét a polgármester partnerségi egyeztetésre, véleményezésre bocsátja. 
 
 

Véleményt nyilváníthat, észrevételt és javaslatot tehet minden: 
 

-   a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  

-  a makói székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,  
-  a makói székhellyel bejegyzett civil szervezet,  
-  a Makón működő és a 2011. évi CCVI. törvény szerinti bevett egyház,  
-  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti, és a 

partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban a polgármesternél 
írásban bejelentkezett egyéb szervezet. 

 
A dokumentum tervezete megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 207. számú irodájában 
személyesen, ügyfélfogadási időben, továbbá Makó város honlapján, az alábbi internetes 
oldalon, „Településrendezési eszközök teljeskörű felülvizsgálata 2019 – tervezet” címmel: 
 

www.mako.hu/onkormanyzat/telepulesrendezes/ 
 
Makó Város Önkormányzata lakossági fórumot is szervez az ügyben:  
 
A lakossági fórum helyszíne:   Makói Polgármesteri Hivatal - díszterem    
         Makó, Széchenyi tér 22. I.em. 
  
A lakossági fórum időpontja:  2019. július 04. (Csütörtök) 17:00    
 
Az észrevételek, javaslatok megtétele történhet szóban - a lakossági fórum alkalmával - 
továbbá írásban - postai vagy elektronikus úton - az alábbi elérhetőségeken: 
 
Postacím:      6900 Makó, Széchenyi tér 22.  
E-mail cím:     epitesugy@mako.hu 
 
Az észrevételek, javaslatok megküldésének, postára adásának határideje: 2019. július 19. 

  
 Farkas Éva Erzsébet Csernyus Lőrinc 
 polgármester települési főépítész 
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