
Előzetes hirdetményi tájékoztató 
 

településrendezési eszközök, valamint településképi rendelet  
módosításának partnerségi egyeztetéséről 

 
 

Dány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2019. (I. 30.) Kt. sz. határozatával 
településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte. 
Dányi Községi Önkormányzat Főépítésze módosító indítványt tett a Településkép védelméről 
szóló 1/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet kiegészítésére. 
A két módosítást közös partnerségi egyeztetési eljárás keretében tesszük közzé: 
 
Dány Község Önkormányzata 23/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete értelmében a 
partnereket ezúton értesítjük, hogy: 
 

-  helyi építési szabályzatunk és az önkormányzat szabályozási tervének részleges 
módosítására kerül sor a következők miatt: 

 

 temető melletti területek rendezése 

 lakóterület átsorolás közlekedési területre 

 a temetővel szemközti oldalon a Pesti út melletti településközpont vegyes 
területek rendezése 

 a 065/13. hrsz-ú (ún. pedagógusföld) területen útnyitás 

 a szennyvíztisztító melletti 089/3 hrsz-ú út meghosszabbítása. 
 

Jelen hirdetmény az önkormányzat hivatalos weboldalon www.dany.hu, a Községháza melletti 
hirdető felületen és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kerül közzétételre. 
 
„(1) A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt: 
a) a település közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy 
ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek, 
b) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
c) a dányi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, 
d) a dányi székhellyel bejegyzett civil szervezet, 
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló  1995. évi LIII. törvény 98. § (2) 
bekezdés c) pontja alapján a véleményezési eljárásban Dány Község Polgármesterénél (a 
továbbiakban: polgármester) írásban bejelentkező egyéb érdekképviseleti szervezet, 
f) ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft, TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft,  DAKÖV Dabas és 
Környéki Vízügyi Kft, Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft, Magyar Közút Nonprofit 
Zrt, HFC Network Kft, Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt. 
 
(2) A partnerek az adott véleményezési eljárásba – az egyeztetési eljárás megindításáról 
szóló felhívástól számított 8 napon belül – a polgármesternek címezve írásban 

http://www.dany.hu/


bejelentkezhetnek. A bejelentésben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a 
szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, postai és e-mail címét.” 
 
A bejelentkezést személyesen, postán, vagy elektronikusan e-papíron lehet megtenni,2019. 
08. 22-ig. 
 
 
Dány, 2019. augusztus 13. 
 
 
        Gódor Lajosné 
        polgármester 
 
 
 
 
Melléklet: 
 

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 
1/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítási javaslata. 
(A módosítás sárga színnel jelölve.) 


