
1 / 2 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 

1. előterjesztés száma: 176/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Druzsin László 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bodó Beáta 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: Határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. 

rendelet 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2022. (X. 17.) [BTC sporttelep], a 

141/2022. (X. 17.) [Napelempark], valamint a 142/2022. (X. 17.) [Magyarmet napelempark] hatá-

rozataival döntött a településrendezési eszközök módosításáról a fenti határozatokban megjelölt 

területekre vonatkozóan. 

 

A tervezett módosítások a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. ren-

delet (a továbbiakban Korm. R.) szerinti egyszerűsített eljárás szerint történik. 

 

A Korm. R. 62. § (1) bekezdés értelmében a tervet az elfogadás előtt az Elektronikus Térségi Ter-

vezést Támogató Rendszer (a továbbiakban: E-TÉR) felületen kell véleményeztetni.   

 

A Korm. R. 68. § (2) bekezdés a) pontja szerint az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában 

csak a partner ad véleményt, a véleményezési szakasz kezdetétől számított 10 napon belül. 

 

A tervdokumentáció véleményezése elkezdődött, a partnerségi véleményezésre 10 nap állt 

rendelkezésre az E-TÉR felületen, mely 2022. november 17-én lejárt. 

A tervre vonatkozóan vélemény, észrevétel nem érkezett. 

 

Fent leírtak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Korm. R. 66. § (7) bekezdés 

alapján döntsön a véleményezési szakasz lezárásáról és hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a terv 

elfogadásához szükséges egyszerűsített eljárás záró véleményezési szakaszát kezdeményezze az 

illetékes állami főépítésznél az E-TÉR felületen. 

 

Bicske, 2022. november 23. 

 

          Bálint Istvánné  

polgármester 
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1. melléklet a 176/2022. előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

 

Tárgy: partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1. a 140/2022. (X. 17.), a 141/2022. (X. 17.), valamint a 142/2022. (X. 17.) határozataival 

megindított településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos véleményezési sza-

kaszt lezárja, 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a terv elfogadásához szükséges egyszerűsített eljárás 

záró véleményezési szakaszát kezdeményezze az illetékes állami főépítésznél az E-TÉR 

felületen. 

 

 

Határidő: 2022. december 5. 

Felelős:  polgármester  

 


