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Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a településrendezési és településképi eszközök készítésével,
módosításával kapcsolatos

 partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletmódosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a településrendezési és településképi eszközök
készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi
rendeletet alkotja:

1. § A településrendezési és településképi eszközök készítésével,
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017.
(II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) c)
pontjában „a Vörösvári Újságban” szövegrész helyébe „a Vörösvári Hírek c.
városi hírportálon” szöveg lép.

2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.  

Pilisvörösvár, 2019. március 28.

  Gromon István                                                 dr. Krupp
Zsuzsanna

   polgármester                                                        jegyző        

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.)
önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2019. március 29. napján.

Pilisvörösvár, 2019. március 29.
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                             Dr. Krupp Zsuzsanna
                                jegyző

1. melléklet az 5/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

A B C D

1Eljárási cselekmény
(mozzanat)

Egyeztetési eljárás
típusa

Előzetes
tájékoztatás
módja a
partnerségi
egyeztetés
során a 3. §
(2) bekezdés
szerint

Munkaközi
tájékoztatás
módja a
partnerségi
egyeztetés
során a 3. §
(2) bekezdés
szerint

2koncepció, stratégia
készítése Településkódex 30. § a) b) c) d)  a) b) c) d)

3koncepció, stratégia
módosítása Településkódex 30. § eseti döntés szerint a), d)

4

településrendezési
eszközök

(településszerkezeti terv,
helyi építési
szabályzat és
szabályozási terv)

Településkódex szerinti
teljes eljárás a) b) c) d) a) b) c) d)

5
Településkódex szerinti

egyszerűsített
eljárás

eseti döntés szerint a) b) c) d)

6
Településkódex szerinti

tárgyalásos
eljárás

eseti döntés szerint a) b) c) d)

7
Településkódex szerinti

állami főépítészi
eljárás

eseti döntés szerint a), d)

8kézikönyv, településképi
rendelet készítése,Településkódex 43/A. § a) b) c) d) a) b) c) d)

9kézikönyv, településképi
rendelet módosításaTelepüléskódex 43/A. §eseti döntés szerint a) d)

A táblázatban használt betűjelek magyarázata:
a): a város hivatalos honlapja,
b): a városháza épületében lévő hirdető,
c): Vörösvári Hírek c. városi hírportál
d): lakossági fórum


