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MogJroró§ka Község Önkormán yzatának Képviselő-testületének

612017 . (V.02) önkormányzati rendelete

településfejlesztésselo településrendezóssel és településkép védelemmel ÖsszefÜggő

partnerség i eg eztetés szabályairól

Mogyoróska Község önkormányzaténak Képviselő-testtilete az AlaptöwénY 32. cikk (2)

bekezdésében meghatánozott hatáskörében, a Magyarorczág helyi önkorménYzatairÓl szÓlÓ

20tI. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a telepÜlésfejlesáési

koncepciórőI, azintegrált településfejlesztési stratégiaról és a településrendezési eszkÖzÖkről,

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3l4l20t2. (XI. 8.) Korm,

rendelet 29. § és 29lA. §-aiban meghatározott feladatkörében eljrárva a kÖvetkezőket rendeli

el:

1. A rendelet célja

1.§

Jelen rendelet célja, hogy Mogyoróska Község ÖnkormanyzaÁ (a továbbiakban:

önkormrinyzat) atelepülésfejlesáési koncepció, azíntegráIt településfejlesztési stratégia, a

településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a telePÜléskéPi rendelet (a

továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint telePÜléskéPi

dokumentumok) elkészítésére, módosításara irányuló eljárás során tÖrténő egYeáetéseknél

biztosítsa a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdáIkodő szervezetek, vallási kÖzÖsségek (a

továbbiakban: partnerek) minél szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott

dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási

rendjét.

2. A Partnerek

2.§

(1) A partnerségi egyeztetésb en az alábbiak vesznek részt (atovábbiakban: Partnerek):

a) a településen lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosok,

b) valamennyi, a településfejlesáéssel, településrendezéssel összeftiggésbe hozhatő

épitészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet,

c) valamennyi, a településen működő és bejegyzett érdekképviseleti, civil szervezet,

d) valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdá|kodő szewezet

és

e) valamennyi, a településen működő elismert egyhár-,



3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3.§

(1) A polgármester a településfejlesáési, településrendezési, valamint településképi

dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a www.mogyoroska.hu honlapon (a

továbbiakban: honlap), és Mogyoróska Község Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Polgármesteri Hivatal) 3893 Mogyoróska Fő út 58. szám alatt, hirdetőtáblantájékoztatőttesz

kőzzé, (ha van) a helyi lapban tájékoztatőt jelentet meg, illetőleg lakossági fórumot tart.

(2) A polgármester azértelmezéshez sziikséges részletezettségű és sziikség esetén a|áténrtasztő

munkarészeket tartalm aző tájékoztatást a településfejlesáési, településrendezési, valamint

településképi dokumentumoktól és az egyeáetési eljárás módjától, valamint a tájékoúatás

helyétől és módjától fiiggően - a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztatŐ,

munkaközi ájékoztató) is figyelemmel- készíti el.

(3) A lakossági forum helye és ideje a hirdetőtáblán és a honlapon kerül kihirdetésre a

lakossági fórumot megelőzően legalább 8 nappal.

(4) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést vagy a helyi lapban történő közzétételt a

településfejlesáési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme,

formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban megjelölésre kerül, hogy mely

időpontokban és mely helyszíneken van lehetőség betekintésre e dokumentumokba.

(5) A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatalban átvehető ,,Partneri

adatlap" (i. melléklet) felhasználásával a ájékoztatóban meghatározott határidőn belül

tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési,

településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében.

(6) Az aláirt ,,Partneri adatlapon" meg kell jelölni az egyeúetési eljárás tárgyát, a partner

nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, illetőleg dclntése szerint e-mail címét, telefonszámát.

Ezen adatok megadása sziikséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági

fó rumon e lhangzott j av aslatát, é szrevéte l é t kérí j e gy ző könyvb e fo gl alni.

(7) A partneri adatlapon a partnerek észrevételt és javaslatot aközzétett tájékoúatő alapján a

tájékoztatő megjelenésének napjátőI atájékoztatóban meghatározott határidőig tehetnek

a) papír alapú adatlap Polgármesteri Hivatal címére (3893 Mogyoróska, Fő út 58.)

történő megküldésével, személyes leadás áv al, v agy

b) az adxlap elektronikus levél mellékleteként történő megküldésével az adatlapon

feltiintetett e-mail címre.

4. A dokumentálás és a nyilvántartás módja

4.§

(1) A b,eérkezett véleményeket az önkormányzati főépítész rendszerczi, melyek átadásra

kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok



készítésével megbízott személynek, aki ezek figyelembe vételével elkészíti a dokumentum

tewezetét, amelyet a Polgármesteri Hivatal feltölt a honlapon taláIhatő tárhelyre.

(2) Az érdemi, adatlapon érkezett észrevételeket, javaslatokat az igyirat részeként kell

megőrizni.

5. Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk,

nyilvántartásuk rendje

5.§

(1) Az elkészített ésközzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt,

javaslatot az önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi és eltérő észrevételek, javaslatok

esetén a polgármester azok tisúázása érdekében egyeáetést kezdeményezhet.

(2) Azérintettek meghívásiáról a Telkibányai Közös ÖnkormányzatiHívatal gondoskodik. Az

egyeztetésről j egyzőkönyv készül.

(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is -

ismertetni kell az Önkormányzat Képviselő-testi,iletével a jóváhagyást megelőzően

(továbbiakban: Képviselő-testület), amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a

Képviselő-testiilet dönt.

(4) Amennyiben az áIíamífőépítészi eljarásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel,

javaslat, az Önkormányzat főépítésze - partnerségi egyeúetést lezérő döntésként - ennek

tényét írásban rögzíti, és ez esetben képviselő-testületi döntésre nincs szükség.

(5) A Képviselő-testület - átlami főépítészi eljárás esetén az Önkorményzat foépítészének -
döntése feltöltésre kerül a honlapra.

6. Azelfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és

településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések
6.§

(1) Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi

dokumentumokat - ahatá|yba lépésüket követően - a Telkibányai Közös Önkormrányzati

Hivatal feltölti a honlapon taláIhatő tárhelyre.

7. Zárő rendelkezés

7.§

yai,Íiborné sk.

Mária
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