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N'ágys~~'k$IYt<a~~~~gÖnkormányzata Képvlselő.testQleténe~ 
5/2017./VL28.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztési és településrehdezési dokumentumok, 
valamínfaz egyes t~Jepülésrendezésj sajátos jogintézmÉinyek 

partnerségi egye~tetésének szabályairól 

frJ;~~y~i~J{é"y if§~;gs~~ ÖnkormányzatánakKépviselő-.testület~ az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezd$sében 
meghatárQzott eredeti jogalkotó hatáskörépen, Magyarország helyi . önkorrnányzatirólszóló 2011 . évi 
CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdésnek 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény6.§ (1) bekezdésében és a településfejlesztési 
koncepcioról, az integrált településfejlesztési stratégiáról é:;élteJepülésrendezesi eszközökről!, v;3lamint 

:~gyes t~lepülésrendezési sajátos jogintézményekrőlszóló314/2012. (XI. 8.) Korm~nyrendelet 
(továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§~ában me.gh,afározott feladatköré.ben elj~rva a következőket 
rendeli él: 

Általános rendelkezések 
. %'... ..... 1.§ 

(1) ft$gy~z~~~A » !~q~$M ... Településfejlesztési Koncepcroj2mak, Integr~lt . T~lepülésfejl!%sztési 
Stratégiájának, .. Települ$srendezési Eszkö~ei.ne~ .. .. (Településszerkezetí ....... terv, ... Helyj Epítési 
Szabályzat), valamint •.. az egyes településrendezé$i . sajátos jog:intézmények a . Településképi 
rend e lel, "8 Települesképi Arculati Kézl~önyv (TAK) Készíté$e vagy azok módosítása sZéleskörü 
egyeztetés kereten belül, B Korniányrendelet és az e rendelet alapján alkotott p.artnetségi 
egyeztetési szabályai szerint történik. .. 

(2) A partnerségiegyeztetéshen résztvevő partnerek koré az afábbl: 
a) A készítéssel; módosHássalérintett terÜleten .élőlakosSágés .az éríntettíhgatlanfulajdonosok, 
b) a településlerületén működő érdekképviseleti szervek éSbivilszervezetek; . 
c) akészítéssel,mócjosilással érintett területen ingatlanna/, székhellyel vagy telepheUyel 
. rendelkezŐ gazdálkodó szervezet, 

dJ afelepülés területénmüködő vallási közösségek. 

(3) A (2) bekezdés ben b) és c) pont szerinti partnerek az adott véleményezési eljárásba, az 
Önkormányzat pólg.ármesteréhez a megadott határidőb.en benyújtott . írásbeli k$relemmel 
jelentkezhet be. A kérelembenrneg kell jelö!.ni a véleményezési eljárás fárgyát,a szervezet nevét, 
képviselőjét, postai dmétése,;maH cimét 

A partnerekkel törté.nö egyeztefésszabályai 
2.§ 

(1) Adott véleményezési eljárás sor:án a partnetekminimálls tájékoztatási formáját a Kormányrendelet 
alapján .a jelen rendelet 1. sz. függelékénektáblázata tartalmazza. . 

(2) Az etőzetestájékoztatás során a Korrnányrendélet 29/A.§ (3) bekezdés szerint közzétett 
hirdetmény tájékoztatást hyújt az eljárás tárgyáről, meginditásáról, az előzetes tájékoztató 
elérhelőségéről, az eljárás és a véleményezés módjáról, és annak, határidejéről. 

(3) A véleményezés i eljárás során a Kormanyrendelet 291A.§(3) bekézdése szerintk.özzétett 
hirdetmény tájékoztatást nyújt az eljárás. tárgyaról, az elkészült tervezet elérhetőség éről , a 
véleményezés i módjáról és annak határidejéről. 



(4) Lakossági fórum ' .. esetért '. annak tárgyáról. helyéről és időponljaróla lakosságI fórum idejét 
megelőző 8 nappal kóí"ábbana helyben;;zokáAos módon köztétettJakosságihi[detmpny útján kell 
értesíteni a. pqrtnereket. A lakossági fórumról jelenléti íves jegyzőkönyv készül, mely írásban 
tőgzíti a javaslatokat,ész;revételeket A jegyzőkönyv tartalma?zaa javaslattevő, észrevételező 
hevétés címét. 

(5) Amennyibenhincs lakossági fórum,. a partner~k az észrevéfeléiket, javasla.taikat a hirdetmény 
közzét4telétől számított 8tlapon bélDltehetjk lJ1eg, ··apolgármesterhez Címzett, írásban .penyújtott. 
szöv.eg$zeru J indoklással ellátott véJeméh~ben. 

Vélemények dokumentálásp, nyllvantartásá, megválaszolása, 
.településfejlesztési és . települE~srendezési dokumentumok; 

valamint az. egyes telepüfésrendezésisajátosJogintézmények közzététele 
3.§ 

(1) A beérkezett veleményekdokumentálása, nyilvántartása, va.lamihtaz el nem fogadott javaslatok 
indokolás a, azok dokumentálása és nyilvántartása az államigazgatási véleményekre vonatkozó, a 
Kormányrendeletben rögzített szabályok szerint történik. 

(2) A beérkezett vélel11énY(;)Kröl,java'slatokról készülő összefoglaló és az annak elfogadásáról szóló 
határozat a honlapon kerűl kih.irdetésre. 

($) A településfejlesztesi '., . és tel(.;pülésrendezési dokumentumok,lt, valamint az egyes 
településrendezésisajétos jogintézményekről szóló önkormányzati döntéseket:elfpgadásukat 
követően .g honIapoQközzé keH tenni. 

Záró rendelkezés 
4.§ 

(1) Ez a rendeletaklhírdetésétkövető naponlepbalalyba. 

(2) A rendeletet a KépviselowtestDlet a 2017. június:27 -én megtartott ülésen alkotta. 

~~Q~I 
(, ~Z:JstY?J10$ 

polgármester 

Kihirdelési záradék: 
Jelen rendelet kihírdetésének napjá: 2017. jún)~s 28. 
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1; sz. Függelék 
A"pal1nerek minimális tájékoztatási formája 

(314/2012 .. /X1.8.) Kormányrendelet 29.§ .és 29/A.§ aJapjan) 

- közterületi hirdetŐfelület, 
- helyitap, 
- ön~ormányzati honlap, 
- lakosságI fórum, 

- közíerületihirdefőfelület, 
~ helyi lap, 

'------,.,-.~~-_---l _ . önkor(i1ányzqti honlap, 

egyszerűsített eljárás 

tárgyalasos eljárás 
-Nemzetgazdasági 
szernpontpólkiemelt 
Je lentőségű 

vagy 
- Képviselő-testületi 
döntéssel kiem~!t 
fejlesztési terüretté 
nyilvánított 

területen megvalósítandó 
érdekében 

tárgyaláso s eljárás 
- kihirdetett vészhelyzet 
esetén 

állami főépítészi 
e.ljárás 

o. lélkossági fórúfu, 

-kpzteruleti 
- helyi lap, 
- önkormányzati honlap, 
- l í3kqssá.gifórum, 

- közterület; hírdetőfelület, 
- helyi lap, 
- önkormányzati honlap, 
-Ia~ossági fórum, 

- közterületi birdétőfeJü 
vagy 

- önkormányzati honlap, 

_ . közterqIeti h· ', rriot,i'ltc. l . 

-helyi láp, 
- önkormányzati honlap, 
- lakossági fórum, 

- közterületí hlraetOTelU18LI 
- helyi lapi 
- i5nkormányzali honlap, 
- lakossági fórum, 

- közterületi hlrdetőfefülef 
vagy 

- önkormányzati honlap 


