
Előterjesztés 

partnerségi egyeztetés zárására 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel bevezetett 

különleges jogrend, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben 

a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  

A hatályban lévő jogszabályok figyelembevételével az alapvetően a Gazdasági, 

Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság hatáskörébe tartozó partnerségi egyeztetés 

lezárását az alábbiak szerint terjesztem elő. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2020.(X.9.) határozatával 

döntött Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításáról. A 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet alapján partnerségi egyeztetés 

lefolytatása szükséges az anyag elfogadásához. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 20/2017. (VII.14.) a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

önkormányzati rendelete alapján került sor a partnerek tájékoztatására. Az Art Vital Tervező, 

Építő és Kereskedelmi Kft. által készített dokumentáció 2020. november 6-án került 

hirdetményezésre a város honlapján, a Polgármesteri hivatal aulájában található hirdetőtáblán, 

valamint a Zemplén Televízió Képújságjában.  

A vészhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és járványügyi készültségről 

szóló 2020. évi LVIII. törvény 165.§-a lakossági fórum lebonyolítására elektronikus utat tesz 

lehetővé. A lakossági fórum dokumentációja 2020. november 6. napjától volt megtekinthető 

Sátoraljaújhely város honlapján. Az anyaggal kapcsolatban észrevételt elektronikus úton, vagy 

postai úton volt lehetőség tenni. A közzétett anyaggal kapcsolatban vélemények, módosítási 

igények nem érkeztek. A 20/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelet 5.§-a értelmében a 

Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság dönt a beérkezett javaslatok, 

vélemények elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról, jelen helyzetben azonban ezt a feladat- 

és hatáskört Tisztelt Polgármester Úr gyakorolja.  

Kérem a Tisztelt Polgármester urat, beérkezett vélemény hiányában döntsön a partnerségi 

egyeztetés lezárásáról és az eredeti dokumentáció változatlanul hagyásáról. 

 

Sátoraljaújhely, 2020. december 1.  

 Bartus István  

Főépítész 

 

          

 



Határozati javaslat 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

………./2020.(XII. … ) határozata 

partnerségi egyeztetés zárásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2017. (VII.14.) a partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján Sátoraljaújhely város 

településrendezési eszközeinek módosítási eljárása kapcsán lefolytatott partnerségi 

egyeztetésen vélemények írásban nem érkeztek, így a partnerségi egyeztetést lezárom az eredeti 

dokumentáció módosítása nélkül. 

 

 

Sátoraljaújhely, 2020. december … 

 

 

 

 

         Szamosvölgyi Péter 

              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


