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FELHÍVÁS 
Aszód Város Településrendezési Eszközei 3. sz. módosításának társadalmi egyeztetésére 

 

Tisztelt Lakosság! 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 07-én 71/2019 (V.7.) ÖKT az 
határozatával megállapította a Város Településszerkezeti tervét, és megalkotta Aszód Város 
helyi építési szabályzatáról szóló 10/2019 (V.7.) rendeletét (továbbiakban: HÉSZ). 
 
A HÉSZ megalkotása óta abban a 14/2020. (V.27.) és a 29/2020. (X.15.) számú önkormányzati 
rendeletekkel 2 kisebb módosítás és hibajavítás történt. 
 
Mivel a HÉSZ megalkotása óta eltelt időben, annak gyakorlati alkalmazása során számos 
észrevétel, kérés érkezett a Város lakosságától, a partnerégi egyeztetésben érintett gazdasági és 
civil szereplőktől, Aszód Város Képviselő-testülete 81/2021.(X.20) ÖKT sz. határozatában a 
Város Településszerkezeti terve és Helyi Építési Szabályzata egész városra kiterjedő 
felülvizsgálatának és módosításának szándékáról döntött. 
 
A dokumentáció egyeztetése és jóváhagyása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36-40. § 
szerinti teljes eljárásban történik, a társadalmi egyeztetésről szóló 29/A. § és Aszód Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 2/2022. 
(I.27.) önkormányzati rendelete előírásainak figyelembevételével. 
 
A módosítás (3. sz. módosítás) döntés-előkészítő dokumentációját tervező 2022. május 
hónapban leszállította, azt Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. május 25-i 
ülésén megtárgyalta, és 75/2022. (V.25.) számú határozatában társadalmi és államigazgatási 
véleményezésre javasolta. 

Képviselő-testület döntésének megfelelően Tervező a véleményezési dokumentációt 
elkészítette, azt 2022. július 27-én leszállította. 

A dokumentációt véleményezésre a Kormányrendeletben megjelölt szakhatóságoknak és a 
szomszédos települések polgármestereinek megküldtük. A társadalmi egyeztetés részeként 
2022. szeptember 08-ra lakossági fórumot hirdettünk meg, a dokumentáció a Város hivatalos 
internetes oldalára 2022. július 28-án feltöltésre került, elérési útvonala 

https://aszod.hu/partnersegi-egyeztetes/ 

mailto:polgarmester@aszod.hu


A dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket a lakossági fórumon tehetik meg, vagy 
elektronikusan megküldhetik 2022. szeptember 16-án éjfélig a foepitesz@aszod.hu email 
címre. 

 

Aszód, 2022. szeptember 02. 

 
 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester 
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