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Tárgy: Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról 

 
 
A 2020. júliusi és szeptemberi testületi ülésen [88/2020.(VIII.14.) és 
118/2020.(IX.11.) határozat] döntés született a Településrendezési Terv, ezen belül 
a Települészskezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat, mint településrendezési eszköz, 
részleges módosításáról, melynek következtében Sárbogárd Város Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosul.  
 
A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés c) pontja alapján egyetért azzal, hogy a 
településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárás keretében történjen.  
 
A 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Tr.) 29/A. §-a és Sárbogárd 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
19/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete alapján lefolytattuk a partnerségi 
egyeztetést. A nyilvánosság és a közösségi ellenőrzés lehetőségeinek biztosítása 
érdekében a város hivatalos honlapján (www. sarbogard.hu) a partnerségi 
egyeztetés során közlendő dokumentumok közlésre kerültek a „Partnerségi 
egyeztetés” menüpont alatt. Papír alapon a Műszaki osztályon és az Építési 
hatóságon is megtekinthetőek, megismerhetőek voltak. 
 
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek  2020. október 28. és 2020. 
november 13. között írásos javaslatokat tehettek, véleményt nyilváníthattak. 
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal címére (7000, Hősök tere 2.) vagy a 
muszak@sarbogard.hu e-mail címre történő megküldéssel. 
 
A közzététel a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az OTP, COOP Áruház és az 
SZTK mellett elhelyezett zárt közterületi hirdetőszekrényekben (Sárbogárd, Ady 
Endre út 170, 131, 79.), továbbá Sárbogárd Város honlapján és a helyi lapokban 
történt.  
 
A Polgármesteri hivatal hirdetőtáblájáról és a köztéri hirdetőszekrényekből a 
közzétett partnerségi egyeztetésre szóló Felhívás 2020. 11. 16-án került beszedésre. 
 
A partnerségi egyeztetés ideje alatt a hivatalba észrevétel, vélemény nem érkezett.  
 
2020. november 5-én 14.00 órai kezdettel a partnerségi egyeztetés keretében 
Lakossági Fórumot tartottunk, melynek keretében észrevétel nem érkezett.  
 
A Tr. 42. § (2) bekezdése szerint a döntés dokumentálását követően a polgármester 
végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnál.  
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Határozati javaslat 
 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat és hatáskörében eljáró 
polgármester a „Döntés a Partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról” tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 19/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése 
alapján a partnerségi véleményezési eljárást 2020. október 28. és 2020. november 
13. között lefolytattam Sárbogárd város Településrendezési eszközeinek módosítása 
tárgyalásos eljárással tárgyában.  
 
Az eljárás során írásos vagy szóbeli megkeresés, ellenvélemény nem érkezett. 
Lakossági Fórum keretében ellenvetést nem tettek. 
 

Megállapítom, hogy a partnerségi egyeztetésben részt vevők tájékoztatása a 
rendeletekben foglaltak szerint, maradéktalanul megtörtént. 
A Tr. 29/A. §-a szerinti Partnerségi véleményezési eljárást lezártnak tekintem. 
 
A Tr. 40. § (1) bekezdése alapján a végső szakmai véleményezési szakasz 
lefolytatását kezdeményezem. 
 
Gondoskodom jelen döntés dokumentálásáról és kezdeményezem a végső szakmai 
véleményezési szakasz lefolytatását az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatalnál.  
 
Felelős: Polgármester,  
Határidő: folyamatos 
 
Sárbogárd, 2020. 11. 17. 

 
                                                                                         Dr. Sükösd Tamás 
                  polgármester 

 


