AkaKözségÖnkormányzatánakKépviselő-testülete
6/2017.(V.30.)önkormányzatirendelete
a
a
településfejlesztéssel,településrendezésseléstelepüléskép-érvényesítésselösszefüggő
partnerségiegyeztetéshelyiszabályairól
Aka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó
hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott
feladatkörébeneljárva,akövetkezőketrendeliel:
1.Arendelethatálya
1. § E rendelet hatálya Aka Község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának,
településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítése, módosítása
során
a
3.
§
szerinti
partnerekre,valamintapartnerségiegyeztetésszabályairaterjedki.
2. § Aka Község településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának
(a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének
vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő
véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban:
Korm.rendelet)ésjelenrendeletbenmeghatározottszabályokszerinttörténik.
2.A
partnerekmeghatározása
3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek
(a
továbbiakban:partnerek)vehetnekrészt:
a) a község közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes
személyek,
b) azon építészeti, mérnöki, szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a községben található, és
tevékenységük a község településfejlesztésével, településrendezésével, építészeti, kulturális értékei védelmével kapcsolatos,
vagy
azzal
összefüggésbehozható,
c) azon környezetvédelmi, természetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek, amelyeknek
működése
vagy
tevékenységeaközségközigazgatásiterületéreterjedki,
d)
aközségben
székhellyel,telephellyelrendelkezőgazdálkodószervezetek,
e)
a
községben
székhellyel,telephellyelrendelkezővallásiközösségek.
3.Apartnerek
tájékoztatásánakmódjaéseszközei
4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi
tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a www.akakozseg.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
lakossági
fórum
kereténbelülszóbantörténik.
(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti
munkaközi
tájékoztatótkeretében-awww.akakozseg.huhonlaponközzétetthirdetményútjántörténik.
5. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) vagy településképi rendelet készítése, vagy módosítása
esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati
hirdetőfelületen, és a www.akakozseg.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban
történik.
6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm.
rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, és a www.akakozseg.hu
honlapon
közzétett
hirdetményútján,továbbálakosságifórumkereténbelülszóbantörténik.
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(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az
elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, és a
www.akakozseg.hu
honlaponközzétetthirdetményútján,továbbálakosságifórumkereténbelülszóbantörténik.
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az
elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, és a
www.akakozseg.hu
honlaponközzétetthirdetményútján,továbbálakosságifórumkereténbelülszóbantörténik.
(4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet
esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása, vagy a további, közvetlenül fenyegető
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása
esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a
www.akakozseg.hu
honlaponközzétetthirdetményútjántörténik.
(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az
elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.akakozseg.hu honlapon közzétett
hirdetmény
útján
történik.
7.
§
(1)
A
hirdetménynek–előzetestájékoztatóesetén-tartalmazniakell:
a)
a
Korm.
rendelet
37.§(3)bekezdésébenfoglaltakat,
b)
apartnerek
észrevételeinekbenyújtásáranyitvaállóhatáridőtés
c)
a
postacímet,
elektronikuslevélcímet,ahovaazészrevételeiketmegküldhetik.
(2)
A
hirdetménynek–munkaközitájékoztatóesetén-tartalmazniakell:
a)
az
elkészült
dokumentumot,
b)
apartnerek
észrevételeinekbenyújtásáranyitvaállóhatáridőtés
c)
a
postacímet,
elektronikuslevélcímet,ahovaazészrevételeiketmegküldhetik.
8. § A lakossági fórum összehívására az Aka Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott, az Aka Község
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(X. 30.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályozás
az
irányadó.
4.
A
javaslatok,véleményekdokumentálásának,elfogadásánakésnyilvántartásánakmódja
9. § (1) A közzétett hirdetmény alapján, valamint a lakossági fórumot követően a partnerek a tájékoztatóban meghatározott, a
Korm.
rendelet
29/A.§(4)bekezdéseszerintihatáridőigírásosészrevételekettehetnekazalábbimódokon:
a) papíralapon
a
Polgármesternekcímezve,aCsászáriKözösÖnkormányzatiHivatalcímére–2858Császár,Kisfaludy
u.
5.
-
történő
megküldéssel,vagy
b) elektronikus
levélbenahirdetménybenmeghatározotte-mailcímretörténőmegküldéssel.
(2) A
beérkezett
javaslatokat,véleményeketapolgármesteraz(1)bekezdésbenmegjelölthatáridőelteltétkövetően
továbbítja
a
fejlesztésidokumentum,vagyatelepülésrendezésieszközkészítésévelmegbízotttervezőnek.
(3) A tervező által megküldött szakmai vélemény, javaslat alapján a polgármester a beérkezettvélemények, javaslatok
elfogadására
vonatkozódöntés-tervezetetkészít.
10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról és az el nem fogadás indokolásáról a
képviselő-testület
dönt.
(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett
vélemények,
javaslatokelfogadásáról,vagyelnemfogadásárólésazelnemfogadásindokolásárólapolgármesterdönt.
11.
§
(1)
A
beérkezettvéleményeket,javaslatokatapolgármesterabeérkezéssorrendjébennyilvántartja.
(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek
indoklását
a
polgármesterösszesítiésnyilvántartja.
(3)
A
(2)
bekezdés
szerintinyilvántartásazalábbiakattartalmazza:
a)
a
véleményező,
javaslattevőnevét,továbbálakhelyét,székhelyét,vagytelephelyét,
b)
avélemény,
javaslatrövidtartalmát,
c)
annak
megjelölését,hogyavélemény,javaslatelőzetesvagymunkaközitájékoztatássoránérkezett-e,
d)
abeérkezett
véleményekre,javaslatokraadottválaszokrövidtartalmát,elutasításeseténennekindokát,
e)
a
véleményt,
javaslatotelfogadó,vagyelutasítóképviselő-testületihatározatszámát,vagy-a10.§(2)bekezdése
szerinti
esetekben
-
a
polgármesterdöntésénekmegjelölését.
(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint,
az
ott
meghatározotthatáridőigkellőrizni.
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5.Az
elfogadott
koncepció,stratégia,kézikönyv,településképirendeletéstelepülésfejlesztésieszköznyilvánosságát
biztosítóintézkedések
12. § A polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján - gondoskodik az elfogadott koncepció,
stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a
www.akakozseg.hu
honlapon.
13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak
szerinti
tájékoztatásrólapolgármestergondoskodik.
6.Zárórendelkezések
14.
§
(1)
E
rendelet
akihirdetésétkövetőnaponléphatályba.
(2)
Ezen
rendelet
rendelkezéseitarendelethatályba
lépésétkövetőenindulóeljárásokbankellalkalmazni.

 MórAntal 
Dr.CserhalmiAntal
polgármester jegyző
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Kihirdetés
napja:
Aka,
2017.
május
30.
Dr.CserhalmiAntal
jegyző
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