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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 

Szám: 2/2015 

 
K I V O N A T 

 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. január 29-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült 

jegyzőkönyvből 
 

Tárgy: Javaslat partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotására 

 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 

 

7/2015.(I.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

„Budakalász Város településrendezési eszközeinek módosításaival 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai”-t, mely a határozat mellékletét 

képezi. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

k.m.f. 

 

 

Rogán László sk. 

polgármester 
dr. Udvarhelyi István sk. 

jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül:  

 

Barna Yvette 
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7/2015. (I.29.) önkormányzati határozat melléklete 

 

Budakalász Város 
településrendezési eszközeinek módosításaival összefügg  partnerségi 

egyeztetés szabályai 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
Rendelet 29.§-a alapján Budakalász Város, településrendezési eszközeinek 

módosításaival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai az alábbiak: 
 

I. Partnerségi egyeztetésben résztvev k (a továbbiakban: Partnerek) 
köre: 

1. A módosítással érintett terület azon érdekeltjei, tulajdonosai 

akik az adott településrendezési eljárás meghatározott 

szakaszában írásban kérik felvételüket. 

2. A kérelemben meg kell indokolni a felvétel okát, indítékát. 

 

II. Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: 
1. Az önkormányzat a partnereket a város hivatalos honlapján 

(www.budakalasz.hu), valamint a hivatali hirdetőtáblán 
keresztül tájékoztatja.  

2. A partnerek, Budakalász Város Polgármesteri Hivatalának 

városfejlesztési osztályán a tervanyagba betekinthetnek, avval 

kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak. 

 

III. Partnerek javaslatai és véleményei közlésének módja: 
A közzétett tájékoztatás alapján a partnerek az abban meghatározott 

határidőig jogszabályon alapuló írásos javaslatokat tehetnek, 
véleményt nyilváníthatnak. 

1. A Budakalászi Polgármesteri Hivatal címére (2011 

Budakalász, Petőfi tér 1.) történő megküldéssel 

2. Elektronikus levélben történő megküldéssel a tájékoztatásban 
feltüntetett e-mail címre 

 

IV. Partnerek javaslatainak és véleményeinek kezelése: 
1. A beérkezett javaslatok, vélemények, az ezekre adott 

válaszok és kapcsolódó iratok dokumentálásáról és 

nyilvántartásáról gondoskodni kell. 

2. A beérkezett javaslatokra, véleményekre választ kell adni. Az 

el nem fogadott véleményeket, javaslatokat indokolni kell. 

3. Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt 

nem adott, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek 
kell tekinteni. 

 

http://www.budakalasz.hu/
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V. Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 
intézkedések 

A polgármester az elfogadott településrendezési eszközt a 

kihirdetést követően feltölti a város hivatalos honlapjára, és erről 
hirdetményt tesz közzé a város hivatalos honlapján és a hivatali 

hirdetőtáblán. 
 

VI. A partnerségi szabályok hatályossága 
A szabályzat Budakalász Város településrendezési eszközeinek 

módosítására vonatkozik. 

A szabályzat visszavonásig érvényes.  
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