
Aka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
8/2017. (IX.18.) önkormányzati rendelete a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő  
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
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 feladatkörében           
eljárva, a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő      
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a           
továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm.              
rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati         
hirdetőfelületen, az Akai Hírmondó című helyi lapban és a www.akakozseg.hu honlapon           
közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik. 
(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült             
tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztatót keretében - a           
www.akakozseg.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 
 

2.§ 
 
A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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, az          
Akai Hírmondó című helyi lapban és a www.akakozseg.hu honlapon közzétett hirdetmény           
útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik. 
 

3.§ 
 
A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a            
partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató           
keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, az Akai Hírmondó című helyi lapban és a            
www.akakozseg.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén         
belül szóban történik. 
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén         
a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi            
tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, az Akai Hírmondó című helyi lapban           
és a www.akakozseg.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum          
keretén belül szóban történik. 
(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a          
partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi           
tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, az Akai Hírmondó című helyi lapban           



és a www.akakozseg.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum          
keretén belül szóban történik. 
(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 honlapon közzétett          
hirdetmény útján történik. 
(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. 
 

4. § 
 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
                            Mór Antal                                                                        Dr. Cserhalmi Antal 
                          polgármester                                                                                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetés napja: 2017. szeptember 18. 
 

Dr. Cserhalmi Antal 



jegyző 


