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1201'7.

(vII' 19.) önkormányzati

rendelete

Á TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉsnnNnozÉssBr,

ÉsrBLBpÜr,ÉsKÉP-ÉRVÉNYEsÍTÉssEL
ÖsszppÜcci
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Szada Nagyközség Önkományzat Képviselő{estülete az Alaptorvény 32. cikk (2)
bekezdésénekelső fordulatában kapott lelhatalmazás alapj án, a Magyarország helyi
önkormrinyzatairól szóló 201 1. évi CLXXXX. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontjában
meghatarozott feladatkörében eljárva ' figyelemmel a telepiilésfej lesztési koncepcióról, az
integriílt településfej lesztési stratégiaról és a településrendezésieszktjzőkrő1, valamint egyes
településrendezési sajátos j ogintézményekről szóló 3l4l20l2' (XI. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 29. $_ában foglaltakra is _ a következőket rendeli el:

1.

A rcndelet hatálya
1.S

E

rendelet hatálya Szada településfej lesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési
stratégiájának, településrendezési eszközeinek' településképi arculati kézikönyvének és
településképi rendeletének készítése,módosítása során a 3. $ szerinti par1nerekre' valamint a
par1nerségi egyeztetés sZabályaira terjed ki.

2.$

Szada településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció)'

integrált

településfej lesztési stratégiájanak (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek'
telepiilésképi arculati kézikönywének és településképirendeletének vagy azok módosításának

a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel
tciÍénő véleményeztetésea Komr. rendelet és jelen rendeletben meghatározott szabályok
szerint történik.
2.

Á partnerek meghatározása
3.$

A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: pafinelek) vehetnek részt:
a) a település közigazgaÍási területén ingatlannal rendelkezni jogosult terméSzetes Vagy
jogi személy vagyjogi személyiséggelnem rendelkező szeÍyezet,
b) a szadai széklrellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a szadai székhellyel bejegyzett civil szeruezet'
d) a kömyezet védelmérrek általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törwény 98' $ (2)
bekezdés c) pontja alapjárr a településrendezési eszközök vélemónyezési eljárásába - a
partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban _ a polgármestemél
írásban bejelentkező egyéb szervezet.
(1)

2

3.

A partnerek

táj ékoztatásának

módja és eszközei

4.$

(1) Koncepció vagy stratégia készítéseesetén a pa1tnerek tájékoztaÍása a Korm. rendelet
szerinti előZetes és munkaközi ÍájékoztaÍő keretében a) közterü1eten elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a2111 SZADA helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.szada.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóbarr tör1énik.

(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a pafinerek tájékoztatása az elkészült
tervezetről - a Korm. rendelet szerirrti munkak özi tá:ékozÍaÍókeretében a www.szada.hu
honlaporr közzétett hirdetmény útjan töfiénik.

s.s

Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rende|et
készítésevagy módosítása esetén a pafinerek tájékoztatása _ a Korm. rendelet szerinti

-

előzetes és murrkaközi tájékozÍaÍő keretében
a) kcizterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen'
b) a 21 1 1 SZADA helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www'szada.hu honlapon közzéÍettl'irdetmény útj án' továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban töfiénik.

6.$

(1) Településrendezési eszköziik teljes eljárásban tör1énő készítése,módosítása esetén a
partnerek tájékoztatása _ a Korm. rendelet szerirrti előzetes és munkaközi tájékoztató

-

keretében
a) közterü1eten elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a 2 1 1 1 SZADA helyi új ságban vagy online lapban, és
c) a www.szada.hu honlapon közzétett lrirdetmény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése,módosítása
esetén a pannerek tájékoztatása az elkészÍilt tervezetrő1 'a Korm. rendelet szerinti munkaközi
táj ékoztató keretében
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a 2111 SZADA helyi új ságban vagy online lapban, és
c) a www.szada.hu honlapon köZzétett hildetmény útj án, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(3) Te|epülésrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban tör1énő készítése,módosítása
esetén _ a (4) bekezdés szerinti eset kivételével,_ a partnerek tájékoztatása az elkészült

tervezetről, - a Korm. rendelet szerinti munkaközl ÍájékozÍaÍőkeretében
a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen'
b) a 2 1 1 1 SZADA helyi új ságban vagy online lapban, és
c) a www.szada.hu honlapon kozzétett hirdetmény útj án, továbbá
d) 1akossági fórum keretén belü1 szóban ttir1énik.

-

(4) Településrendezési eszköz készítésénekvagy módosításának tárgyalásos eljárása
során, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhe|yzet esetén, az érintett
településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül
|enyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt' a parlnerek tájékoztatása az elkészült
terwezetről _ a Korm. rendelet szerinti munkakőzt tájékoztaIó keretében, _ www.szada.hu
honlapon közzétett hirdetmény útján töfténik.
(5) Településrendezési eszkiizök állami főépítészieljárásban tör1énő készítése,módosítása
esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről _ a Korm. rendelet szerinti munkakÓzi

tájékoztató keretében www.szada.hu honlapon közzétett hirdetmény

útj án

történik.

7.S

(1) A hirdetménynek _ e|őzetes tájékoztatő esetén - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. $ (3) bekezdésébenfoglaltakkal összhangban az érinteÍI
ál1amigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,
b) a paftnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet,ahova az észrevételmegküldhető.
(2)

A hirdetménynek - munkakőzi tájékoztatő

esetén _ tartalmaznia kel|:
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott
dokumentumokat, targyalásos és állami főépítészieljárás esetén, legalább a teruezet

összefoglaló leírását és aZ elkéSzült jóváhagyandó munkarészeket,
b) a paftnerek észrevételeinek benyújtására nyitva á1ló határidőt és
c) a poStacímet Vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevételmegküldhető.

8.$
lakossági fórum összehívására és lebonyolítására Szada Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési SzabáIyzataró1 szóló önkormányzati rendeletében

A

foglalt szabályozás az trányadó
4.

'

A javaslatok, véleményekdokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának
módja

e.s

A par1nerek a lakossági fórumon szóban észrevételttehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell
floglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint lakossági lórum hiányában a
hirdetmény közzétételétszámított 8 napon belül a paftnerek írásos észrevételeket tehetnek az
alábbi módokon:
a) papíralapon a Polgármestemek cínrezve, Szada Nagykcizség Önkormányzatának
címére(2111 Szada, Dózsa Gyolgy út 88.) történő megküldéssel' vagy
b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre tör1énő
megküldésse1, amenrryiben a hirdetmény ilyet tar1almaz.
(1)

(2) Azt a partneft, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleménytnem
nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájárúő partnernek kell
tekinteni, az egyez1etési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

(3) Tárgyalásos eljárásban' aZ egyeztető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett
partnemek az egyezÍeÍő targyalást megelőző par1nerségi egyeztetésben jogszabályorr alapuló
ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.

(a) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények ttsztitzása érdekébena polgármester a
véleményező par1nerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést
kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a pafinert, aki a par1nerségi egyeztetés során hataridőn belül véleménytnem adott,
vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyezIető tárgyaláson a meghívás ellenére
nem vett részt, kifogást nem emelő paftnernek kell tekinteni, az egyeztetés további
szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyarárrt.

(6) A

beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítészaz (1) bekezdésben megjelölt
határidő elteltét kÖvetően továbbítja az arculati kézikonyv, településképi rendelet, fejlesztési
dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésévelmegbízott tervezőnek.

(7) A tervező

szerződésben

a véleményekkel, j avaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét_ a tervezési
megállapított hataridőben
megküldi
önkormányzat részére,a

Polgármesternek címezve'

-

az

(8) A szakmai

javaslatok alapján a főépítésza vélemények' javaslatok elfogadására, el nem
Íbgadás esetérr indokolására vonatkozó döntés_terve zeteÍ készíÍ'

10.$
javaslatok
(1) A beérkezett vélemények,
elfogadásáról vagy el nem fogadásríról, az el nem
fogadás indokolásáról _ a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.

(2)

Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészieljarásban történő
el nem

lefol1.tatása esetén a beórkezett par1neri vélemények,javaslatok elfogadásríról vagy
fogadásáról, az el nem fogadás indokolászítól a Polgármester dönt.

(3) Minden a par1nerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rende1etben
nem szabalyozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartáSa
mellett.

11.S

(1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépíÍésza
Íárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezéssorrendjében nyilvántartja.
(2)

Az (l) bekezdés szerinti nyilvántarlás legalább az alábbiakat tartalmazza''

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
b) a vélemény beérkezésénekidőpontját,
b) a vélemény' javaslat rovid tar1almát,
c) a véleményezésiszakasz lezáró vagy a 10. $ (2) bekezdés szerinti döntést követően
'
a vélemén1t'javas1atot elfogadó, vagy elutasító képviselő{estüleÍi haÍarczaÍ számáÍ,

illetve a Polgármester döntéSét.

(3) Az (1) bekezdés szerirrti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig ke1l őrizni.

5.

Az elfogadott koncepció, stratégia' kézikönyv, településképirendelet
településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

és

12.S

Polgármester _ a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útj án _ gondoskodik az
elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési
eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.szada.hu honlapon. A
lronlapon tör1énő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43lB. $-a szerinti egyéb
kcjzzétételiszabályok teljesítése alól.

A

13.S

Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításaról szóló' a Korm. rendelet 30. $
(13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítészútján
gondoskodik.

6.

(1) E rendelet a kihirdetését követő

Záró rendelkezések
14.$

napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépésétkövetően induló egyeztetési
elj árásokban kell alkalmazni.

Szada' 2017. július 18.
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Zárad'ék:
A rendelet kihirdetése 2017. július 19-én megtörtént.
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