Csénye Község Önkormányzata Képviseló testületénck
ó/20l7(VI.30.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairóI

Csónye Község Örrkorrrrányzatár-rak Képviselő-testülete az Alaptörr,óny j2. cikk (2)
bekezdésében kapott íblhatalniazás alapján a Magyarország helyi öl-rkorrr-ránl,zatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény l3. § (l) bekezdés 1. pontjában neglratározott feladatkörében
eljárva a kör,etkezőket rer-rdeli el:

A rentlelet hatálya
l.
A

§

rendelet hatálya kiterjed Csénye község Örrkormár-ryzata (a továbbiakban: Örrkormányzat)
a) településfej lesztési koncepciója (a továbbiakban: koncepció).
b) integráIt településfejlesztési Stratégiája (a toVábbiakban: stratégia),

c)

településrendezési eszközei,

e)

kézikönyve (a továbbiakban: kózikönyv). valamint
településképi rendelete

d) településképi követelményei és azok megalapozását szolgáló településképi arculati

(a

továbbiakban a)-e) pont együtt: településlej lesztési. telepiilésrendezési. r,alamint
telepiilésképi dokunlentunlok) elkészítésére.
egyeztetésére" elfogadására és módosítására

vonatkozó partnerségi egyeztetés szabá| yaira.

A partnerségi egr,,eztetésben résztr evők köre
2.§

A

valamint településképi dokunrerrtumoknak a
integráIt településfej lesztési stratégiáról és a

telepűlésfej lesztési, településrendezési.

településiej lesztési koncepcióról. az
településrendezési eszközökről. l,alanritit egyes településrendezésisajátos j ogintézlnénl.ekrő1
szóIő 314l20l2. (XI. 8.) Konl. rendelet (a továbbiakban: Korm. rerrdelet) szerinti partnerségi
egyeztetéSben réSZt VeVŐ paft nerek:
a) Csériye község közigazgatási teriiletén állandó lakóhellyel, taúózkodási hellyel vagy
ingatIantulajdonnal rendelkezők.
b) Csónye község közigazgatási teriiletén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
ba) gazdálkodó szervezetek.
bb) érdekképviseIeti és civil szervezetek
bc) egyházak

A partnerek tájékoztatásának módja
3.
(1)

és eszközei

§

A telepütésl§ 1esztési, településrerrdezési, valamint településképidokumentunloknak a
Korrn. rendelet szelint történó előzetes tájékoztató és munkaközi tájékoztató
szakaszában a partner írásbar-r történő tájékoztatása hirdetnrény útj án töfiónik.

(]) A pcrtnerck 52úheIi l.ijeko/latasara Iakossági l'órunr kcrctéhen kerLit sor

u 7. .t .r"r1,,,,.

4.§

(1)A

lrirdetnrény a Korm. rendelet szerinti kötelezó

esetekberr

az

önkornrárryzat
(Csénl e.

http://wv,n,.cserrye.hu honlap.ián (a továbbiakbarr: honlap) és hirdetótáblá"ián

Ady E.u,42.) kerül közzétételre.
(2) A hirdetmény aZ előZetes tájékoztató szakasz esetén tartal'nlazza:
a) a Korrr,. rendelet 37. § (3) bekezdésébenfoglaltakat.
b) a partrrer észrevételeilrek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postai és elektronikus levélcínret, ahova a vélemény megküldhető.
(3) A hirdetnrény nrunkaközi tájékoztató szakasz esetén taríaln:razza,.
a) a (4) bekezdésben foglaltak kir,ételével elkészült dokumentunrot.
b) a paftner észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
c) a postai és elektronikus levélcímet.ahova a vélenrénynegküldhető,

A partner által adott jal,aslatok, vélemények megadásának módja

és határideje

5, §

A

parlrrerségi eg},eztetés sorá] a partner írásban postai úton és elektrorrikusan nregkiildve
l,agy a 7, § esetén személl,esetr leadva tel-reti neg észrevételeit.

6.§
(1)

(2)

A

vótenrényezési lratáridő a hirdetnény önkorn-rányzat hirdetőtábláján történő
nregjelelrése rrapjával kezdődik és az abban neghatározott határidőig tart,

A partner postai úlon és elektronikusan a vélenrétryezésilratáridő végéigbeérkezőleg
riyilváníthat vélerrrényt. A vélemél-ryezésihatáridő lejártát követően érkezett vélenelry

az e|járás sorár nen kerül íigyelembevételre.

Lakossági fórum és a javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának,
nyilvántartásának módja

7.§

A lakossági

1órunr rrregtartására közrrreghallgatás keretében kerül sor.
hely,ét és idópontját a polgármester lratározza nreg.

(l) A

8.§

A lakossági fórum

partrrertől bcérkezett javaslat, vélerr-rényaz eljárás ügyiratának részétképezi. anelynek
<lokrrnrentálásáról az Ikervári Közös Önkorrnánvzati Hivatal (tor,ábbiakban: Hivatal)

gondoskodik,

(2) A nyilvántarlás az alábbiakat tulalmazza,.
a) a véleményező, javaslattevő nevét, székhelyétvagy telephelyót, természetes személy
esetén a megadott elérhetőségét,
b) a vélernény, javaslat rövid lényegét,
c) arrnak megjelölésót, hogy a véleményvagy a javaslat az előZetes vagy a munkaközi
szakaszban érkezett,
d) a vélemény és javaslat órdemi, vagy nem érdemi minősítését,valamint
e) az érdemi vélemény és javaslat elfogadásának vagy elutasításának tényét.
(3)

Valamennyi érdemi véleményta Hivatal továbbít

a

településfejlesztési,

településrendezési, valamint településképidokumentumokat kidolgozó íervező (a
továbbiakban: tervező) részére, aki valamennyit szakmai indokolásával ellátva küld
vissza a Hivatal részére.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott valamerrnyi érdemi véleménl és szakmai indokolását a
polgarmester a vonatkozó jogszabálynak megfelelően ismerteti a döntéshozóval. A
vélemény elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.

Nyilvánosságot biztosító rendelkezések

9.§

(i)Az

elfogadott, módosított településfejlesztési, településrendezési, valamint
településképi dokumentumok nyilvrinosságra ho zataláről a Hivatal gondoskodik.

(2)

Az

elfogadott kézikönyv, településképi rendelet és ezek módosítása a Hivatalban
nyomtatásban közzétételre kerül.

záró rendelkezések
10.§

A rendelet

a kihirdetést követő

."-

napon lép hatályba.

Csénye,2017június 29.
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A rendelet kihirdetve:
Csénye,2017június 30.
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