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Bánk község településrendezési eszközeinek módosítása  

véleményezési eljárás lezárása 
Bánk község településrendezési eszközeinek módosításával összefüggő döntés 

(beérkezett vélemények ismertetése, elfogadása) 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Önkormányzat megbízása alapján a Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. 

elkészítette Bánk község településrendezési eszközeinek szükséges módosítását, melynek 

véleményeztetése megtörtént. 

 

Az elfogadást megelőzően, az állami főépítész végső szakmai véleményének megkérése előtt a 

képviselő-testületnek a véleményezési eljárást lezáró, a partnerségi egyeztetést lezáró döntést szükséges 

hoznia. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (6a) bekezdés a)-e) pontjai alapján a településrendezési 

eszközök ezen módosítása állami főépítészi eljárás keretében végezhető, így a tervezett módosítás az 

Eljr. 42/A. § szerinti állami főépítészi eljárással kerül lefolytatásra. 

 

Bánk község településrendezési eszközeinek tervezett módosítása tekintetében a partnerségi egyeztetés 

lefolytatásra került: a tervezetről és a véleményezés lehetőségéről hirdetményben tájékoztatásra került a 

lakosság, a tervezet közzétételre került az önkormányzat honlapján, és elérhető volt az önkormányzati 

hivatalban.    

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése szerint a véleményezést követően a beérkezett véleményeket 

ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-

testület dönt. A képviselő-testületnek a vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntését 

indokolnia kell.  

A lakosság és partnerek részéről észrevétel nem érkezett. 

A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.  

 

A véleményezési szakasz lezárását követően a polgármester elektronikus úton záró szakmai véleményt 

kér az állami főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A 

kérelemhez mellékelni kell: a partnerségi egyeztetést lezáró döntést, a településrendezési eszközök 

tervezetét és a tervezett módosítás rövid összefoglaló indoklását és az alátámasztó javaslatot. Az állami 

főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal záró szakmai véleményét 15 napon belül 

megküldi a polgármesternek a településrendezési eszköz elfogadásához.  

 

Mindezek alapján előterjesztem az alábbi képviselő-testületi határozati javaslatot, melyet elfogadásra 

javaslok. 

 

 

Bánk, 2021. október 15. 

 Tisztelettel: 

 

 

Torma Andrea 

polgármester 
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Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett vélemények 

figyelembevételével a településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeként a 2/2005. (I.11.) 

Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítése nem vált szükségessé. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel 

kapcsolatban a Partnerektől észrevétel nem érkezett. 

A képviselő-testület az államigazgatási szervek észrevételeit az azokra adott válaszokban 

foglaltaknak megfelelően elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti, és a településrendezési eszközök 

módosításának véleményezési szakaszát lezárja. 

A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott 

településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a 

véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok 

másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre az 

állami főépítészi hatáskörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal részére. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 
 


