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KIVONAT
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
2014. június 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
143/2014.(VI.12.) határozata
Kecskemét Megyei Jogú Város településfejlesztési dokumentumainak és
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához készített véleményezési
dokumentációk elfogadása
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városrendezési,
Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság 4951-10/2014. számú
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési
Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata,
átdolgozása keretében készített Megalapozó Vizsgálati Dokumentáció” című anyagot
elfogadja a határozat 1. melléklete szerint, és a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 30. § (5) bekezdése szerinti véleményezési eljárás megkezdését támogatja.
2.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési
Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata,
átdolgozása keretében készített Településfejlesztési Koncepció” című anyagot elfogadja a
határozat 2. melléklete szerint, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. §
(5) bekezdése szerinti véleményezési eljárás megkezdését támogatja.
3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy a „Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési
Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata,
átdolgozása keretében készített Integrált Településfejlesztési Stratégia ” című anyagot a
határozat 3. melléklete szerint, valamint a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv című anyagot a
határozat 4. melléklete szerint elfogadja, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. §
(5) bekezdése szerinti véleményezési eljárás megkezdését támogatja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Zombor Gábor polgármester
A határozatról értesülnek:
1.) Tisztségviselők
2.) Állandó bizottságok elnökei
3.) Városrészi önkormányzatok vezetői

4.) Öveges László, a Főépítészi Osztály vezetője
és általa: Kecskeméti Városfejlesztő Kft.
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polgármester
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jegyző
A kiadmány hiteléül:
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