
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016.december 29-i ülésén 320/2016. (XII. 29.) számon 
a következő határozatot hozta: 
  
 
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
320/2016. (XII. 29.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Partnerségi egyeztetés szabályainak 
megállapításáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el:   
 

 
1.Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és eszközei:  

a., A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, valamint a 
településrendezési eszközök készítése, módosítása, vagy felülvizsgálata során az 
Önkormányzat az alábbi partnereket kívánja bevonni:  

                        I., Pásztó város lakossága 
II., Kiemelt partnerek: gazdasági társaságok, módosítással érintett ingatlanok            
tulajdonosai 
 

b. A tájékoztatás módja és eszközei:  
I., Lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon  

1. az Önkormányzat hirdetőtábláján 
2. a település honlapján 

II., A kiemelt partnerek (ill. képviselői) közvetlen megkeresése postai úton a 
bejegyzett székhelyen / címen, vagy elektronikus úton. 

 
1. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja: 

a. Az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett véleményeket az Önkormányzat az 
előzetes tájékoztatási szakasz lezárultáig várja írásbeli formában a székhelyére. 
Amennyiben a kiemelt partner a megállapított határidőn belül véleményt ad, észrevételt 
tesz vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban részt kíván venni, úgy az eljárás későbbi 
szakaszaiban is meg kell keresni. A lakosságot nyilatkozatától függetlenül – a többi 
partnertől eltérően - a helyben szokásos módon minden tervezési fázisba be kell vonni. 

b. A javaslatokat, s véleményeket a helyben szokásos módon iktatni kell (az elérhetőséggel 
együtt), amiket a tervezés során az Önkormányzat  - a megbízott tervező véleményének 
figyelembe vételével - értékel, s az Önkormányzat illetékes bizottsága, vagy a 
képviselőtestület döntése alapján vesz figyelembe a tervezés során. 

c. Egyszerűsített és tárgyalásos eljárás esetén a lakosságot és a kiemelt partnereket 
előzetesen nem kell megkeresni.  

d. A tervezési dokumentáció elkészültét követően, a – teljes és egyszerűsített eljárás esetében 
– a véleményezési szakaszban az Önkormányzat a kiemelt partnereket – az 
államigazgatási szervekkel egyidejűleg - elektronikus úton vagy postai úton értesíti, hogy 
tegyék meg véleményüket. A lakosság az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján kerül 
kiértesítésre. A véleményezésre rendelkezésre álló idő megegyezik az államigazgatási 
szervek számára jogszabályban meghatározott véleményezési idővel.  



e. Tárgyalásos eljárás esetében az egyeztetési eljárás megkezdését megelőzően kell a 
partnerségi egyeztetést lefolytatni. Az Önkormányzat a kiemelt partnereket elektronikus 

f. úton vagy postai úton értesíti, hogy tegyék meg véleményüket. A lakosság az 
Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján, helyi Tv-ben kerül kiértesítésre.  Tárgyalásos 
eljárás esetében a véleményezésre rendelkezésre álló idő 5 nap. 

g. A partnerek a tervezési dokumentációt áttanulmányozhatják: 
I. az Önkormányzat hirdetőtábláján vagy a Városfejlesztési és városüzemeltetési 

osztály irodájában. 
II. a település honlapján 

h. A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes 
szakmai indoklással vagy közösségi érdekkel kell igazolni. 
 

2. Az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés keretében határidőn belül beérkezett véleményeket 
értékeli, s amennyiben az lehetséges, a tervbe beépíti.  

 
3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, 

nyilvántartásuk rendje: 

a. Az önkormányzat a közösségi érdekekre figyelemmel – a joszabályban meghatározott 
egyeztetésen túl – további egyeztetést kezdeményezhet a partnerekkel a vélemények 
tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

b. Az egyeztetés módja lehet (az Önkormányzat döntése alapján) 
i. helyben szokásos fórumon (partnerségi fórum, közmeghallgatás stb.) 

ii. meghívásos tárgyalás a partnerekkel. 
c. A véleményezést követően a partnerek el nem fogadott javaslatait, véleményeit képviselő-

testület tárgyalja, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület 
dönt, a véleményezési szakasz csak ezt követően zárható le. 

d. A véleményezési szakasz lezárulásával az el nem fogadott véleményekről értesítést kell 
küldeni a véleményező partnereknek.  A további véleményezők a jóváhagyást követően a 
közzététel során értesülnek a tervről.  
 

4. Az elfogadott  településfejlesztési koncepció / integrált településfejlesztési stratégia / 
településrendezési eszközök nyilvánosságát, lakossági közzétételt az Önkormányzat biztosítja  

a. az Önkormányzat hirdetőtábláján vagy a Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály  
irodájában 

b. a település honlapján 
az elfogadást követő 15. napon belül. Az elfogadásról az Önkormányzat értesítést küld a 
partnereknek. 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dömsödi Gábor - polgármester 
 
 
Pásztó, 2016. december 29. 
 
 
 
 Dömsödi Gábor      Dr. Gajdics Gábor 
 polgármester                jegyző 


