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HIRDETMÉNY
Vasvár város településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 37. §, valamint Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII. 30.) önkormányzati rendelete alapján
tájékoztatom Önöket, hogy Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasvár Város Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2005. (X. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
döntött a 140/2020. (X. 29.) sz. határozattal.

Tájékoztatom Önöket, hogy a rendezési terv módosítása, mely a „légialkalmasság fenntartó és
felülvizsgálati bázis” és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása érdékében történik a Korm.
rendelet szerinti tárgyalásos eljárással kerül lefolytatásra.

A településrendezési eszközök tervezett módosítása szerinti partnerségi egyeztetési dokumentáció
elkészült, a dokumentáció a www.vasvar.hu honlapon tekinthető meg.

Az előzetes tájékoztatási szakaszban a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési,
településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.)
Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével az érintett partnerek részére lakossági fórumot hívok
össze.

A lakossági fórum megtartására on-line formában kerül sor

2021. február 18-án 14 órakor

elektronikus felületen (Teams alkalmazás):

https://teams.live.com/meet/94706820536631

A videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartására kerül sor és kérdések
megválaszolása nyílik lehetőség.

Tájékoztatom Önöket, hogy az előzetes tájékoztatási szakaszban az észrevételeket és javaslatokat a
videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton a
polgarmester@vasvar.hu e-mail címre.

Vasvár, 2021. február 10.

Tisztelettel:
Tóth Balázs
polgármester





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Tóth Balázs


Egyedi azonosítója: toth.balazs@vasvar


Beosztása: polgármester


Szervezeti egység megnevezése: Vasvári Polgármesteri Hivatal


Szervezet megnevezése: Vasvár Város Önkormányzata


A hitelesítés időpontja: 2021-02-11T16:07:42+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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