
S Z E R B    K Ö Z T Á R S A S Á G  
KÖZTÁRSASÁGI TERÜLETRENDEZÉSI ÜGYNÖKSÉGE  

 
(a Tervezésről és  építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09. sz. – kiig.,  64/10. sz. – 

Alkotmánybíróság,  24/11., 121/12., 42/13. sz. – Alkotmánybíróság és  98/13. sz. – Alkotmánybíróság) 50. szakaszával,  a  
Tervdokumentáció kidolgozásáról  tartalmáról, módjáról  és  eljárásáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 

31/10., 69/10. és  16/11. sz.) 60-73. szakaszával, valamint  a  Stratégiai környezetvédelmi hatástanulmányról szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04. és 88/10. sz.) 5. és  19. szakaszával összhangban   

   N Y I L V Á N O S    K Ö Z V I T Á T 
hírdet   

 
A MULTIFUNKCIONÁLIS TISZAI ÖKOLÓGIAI KORRIDOR KÜLÖNLEGES 

RENDELTETÉSŰ TERÜLET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRE  
és  

A MULTIFUNKCIONÁLIS TISZAI ÖKOLÓGIAI KORRIDOR KÜLÖNLEGES  
RENDELTETÉSŰ   TERÜLET  TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK A STRATÉGIAI  

KÖRNYEZETVÉDELMI  HATÁSTANULMÁNYÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSÉRE  
 A multifunkcionális Tiszai ökológiai korridor különleges rendeltetésű terület területrendezési 
tervének tervezete (a továbbiakban: a területrendezési terv tervezete) és A multifunkcionális Tiszai ökológiai 
korridor különleges rendeltetésű terület területrendezési tervének a stratégiai környezetvédelmi 
hatástanulmányáról szóló jelentés (a továbbiakban: a stratégiai hatástanulmányról szóló jelentés ), felölelik 
Nagybecskerek Város, Ada, Óbecse, Zsablya,  Magyarkanizsa,  Nagykikinda, Törökbecse, Törökkanizsa,  
Zenta, Titel,  Szenttamás  és Csóka községek területeinek részeit.  
 
1. A területrendezési terv tervezetének és a stratégiai hatástanulmányról szóló jelentés 30 napig tartó 
nyilvános közvitájára  2014. január  16-ától 2014. február 14-éig kerül sor. 
 
     A tervdokumentáció kidolgozásáról,  tartalmáról, módjáról  és  eljárásáról szóló szabályzat 60-73. 
szakaszával összhangban,  a területrendezési terv  tervezete,  a  teljes grafikai melléklettel - térképekkel 
és a stratégiai hatástanulmányról szóló jelentés nyilvános közvita ideje alatt  megtekinthető lesz a  
városban / községekben,  amelyeket   a  területrendezési terv  tervezete  felölel, minden munkanapon 9.00 
órától  14.00 óráig a Nagybecskerek Városi  Képviselő-testület  épületében,  és Ada, Óbecse, Zsablya, 
Magyarkanizsa,  Nagykikinda,  Törökbecse,  Törökkanizsa, Zenta,  Titel, Szenttamás és Csóka  községek 
Közigazgatási épületeiben, valamint Újvidéken a Köztársasági Területrendezési Ügynökség VA 
Tartomány területe szervezeti egységének helyiségeiben, a Mihajlo Pupin körút 6. sz. alatt. 
 Az érdekelt nyilvánosság számára  a területrendezési terv tervezete és a stratégiai hatástanulmányról 
szóló jelentés megtekinthető: 
- nyomtatott és digitális formában, a helyi önkormányzatok terület- és városrendezési hatáskörrel megbizott 
szerveinek helyiségeiben és Újvidéken, a Köztársasági Területrendezési Ügynökség VA Tartomány területe 
szervezeti egységének helyiségeiben,  
- digitális formában a Tartományi  Városrendezési, Építészeti  és  Környezetvédelmi Titkárság hivatalos 
honlapján (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs.) és   a  Köztársasági Területrendezési Ügynökség honlapján 
(http://www.rapp.gov.rs).  
 
 A területrendezési terv tervezetének és a stratégiai hatástanulmányról szóló jelentésének a nyilvános 
ismertetésére Titelen, 2014. január  30-án, csütörtökön 11 órakor  kerül sor,  a Titel Községi Képviselő-testület 
termében,  Fő utca 1. sz. alatt valamint  Zentán, 2014. 01. 31-én pénteken 13  órakor a zentai  önkormányzat 
épületében, Fő tér  1. sz.  alatt, első emeleti Nagytermében kerül sor.  
 
 Megjegyzéseket a területrendezési terv tervezetére és a stratégiai hatástanulmányról szóló jelentésre 
vonatkozóan, magán és jogi személyek írásos formában tehetnek a nyilvános közvita ideje  alatt, 2014. 
február  14-ével bezárólag  a helyi önkormányzati egységek városrendezési teendőkkel megbízott szerveiben 
illetve elküldhetik a Köztársasági Területrendezési Ügynökség VA Tartomány területe szervezeti egységének a  
következő címre: Mihahlo Pupin körút 6. sz.,  21000 Újvidék,   
 
 2. A nyilvános közvita illetékes bizottságának nyilvános ülésére Újvidéken, 2014. február 26-án, 
szerdán kerül sor a VA Tartomány Képviselőházának  épületében,  Vladike  Platona  u. 66. sz., 10 órai 
kezdettel.  
 
 3. Az eszközölt  nyilvános közvitáról szóló jelentés kézbesítésre kerül minden  helyi  önkormányzat 
részére, amelyeket felölel a  területrendezési terv tervezete,  hogy minden  érdekelt  fél betekintést  nyerjen a   
területrendezési terv  tervezetére és  a stratégiai hatástanulmányról szóló jelentésére benyújtott megjegyzésekbe.  

 


