SZIGETBECSE KOZSEG ONKORMANYZAT KEPVISELO.TESTULETENEK
11201-6. (I.25.)

a településrendezési eszközök

partncrségi

tinkormányzati rendelete
készítésével'módosításával kapcsolatos

egy eztetés szabályairól

Szigetbecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épÍtett környezet alakításáról és védelméről
szólő'1997. évi LXXVIII. torvény 62. $ (1) bekezdés 22-24. pontjai és a végrehajtására kiadott a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökrol, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szólő 31412012. (X. 8.)
Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 29. $-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20II. évi CLXXXIX. törvény 13.$ (1)
bekezdés i. pontjában és meghatározott feladatkörében eljárva a településrendezési eszközök készítésével,
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól a következőket rendeli el:
1.

ÁItalános rendelkezések
1.$

(1) A

nyilvánosság és közösségi részvétel(továbbiakban: partnerségi egyeztetés) lehetőségének
biztosítása érdekéberr a településfejlesztési koncepció (továbbiakban: koncepció), az integrált
településfejlesztési stratégia (továbbiakban stratégia) és a településrendezési eszközök készítését,
módosítását a polgármester par1nerségi egyeztetés útján egyezteti ajelerr rendeletben meghatározott

paftnerekkel (továbbiakban: partnerek).

'
(1)

Jelen rendeletet
alkalmazni.

A partnerségi egyeztetés alkalmazási köre
2.S

az L számú mellékletben lévő 1. számu
a.

,

(1)

2.

táblázatban szereplő esetekben kell

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre
3.$

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner:
a) Szigetbecsén székhellyel bejegyzett érdekképviseletiés civil szetvezet. (lásd 1. sz. függelék)
b) Szigetbecse adott településrendezési eszköz tervezésévelérintett településrészéntelephellyel
rendelkező gazdálkodó szery ezet.
4.

(1)

A partnerségi egyeztetésben részt vevők tájékoztatásának módja és eszközei
4.$

A településfejlesztési vagy településrendezési dokumentum fajtájátől és az egyeztetési eljárás fajtájátől
fliggően aZ 1. számű táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az

értelmezéshezszükséges részletezettséggel véleményezésidokumentációt biztosít betekintésre
a település hivatalos honlapján és
a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben.

a)
b)
(2)

A véleményezésidokumentáció nyilvánossá tételéről a polgármester felhívást tesz közzé,

a)
b)
c)

a település hivatalos honlapján,
a polgármesteri hivatal épületébenlévő hirdetőn és

lehetőség szerint (azujság megjelenésétől fiiggően) a helyi újságban.

(3)

A véleményezésidokumentáció
bel

(4)

a rendeletben neghatározott

-

1. szánrú táb|ázatbanközölt

- határidőrr

ül r'él em ény ezhető.

A véleményeket

a)
b)

a telepiilés honlapján biztosított elektronikus levelezési címre vagy
a polgármesteri hivatalba írásban lehet benyújtani.
5.

A partnerségi egyeztetésben részt vevők véleményeinekkezelése

s.s

(1) A

beérkezett véleményeket a polgármester a koncepció vagy a stratégia vagy a településrendezési
eszköz irataival együtt kezeli.

(2) 'A

koncepció vagy a stratégia vagy a településrendezési eszköz mellékletei tartalmazzák a
véleményeket az azol<ra adott önkormányzati válaszokkal, az el nem fogadott véleményekesetében
indoklással együtt'

(3)

A vélemények megvitatása céljából a polgármester egyeztető tárgyalást kezdeményezhet

(4)

Azt a partneft, aki a partnerségi egyeztetés során vélemén1'tnem adott, vagy adott, de az egyeztető
tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, at továbbiakban kifogást nem emelő

a par1nerségi

egyeztetésben résztvevők összességével vagy megh atátozott csoportj ával.

partnernek kell tekinteni.
6.

Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök

nyilvánosságátbiztosítő

intézkedések

6.S

(1)

Az

elfogadott koncepciót, vagy stratégiát, vagy településrendezési eszközt annak mellékleteivel együtt

á teleptilés hivatalos

(2)

A

honlapján a polgármester nyilvánossá teszi.

a település hivatalos honlapján,
a polgármesteri hivatal éptiletébenlévő hirdetőn és

lehetoség szerint

(azi|ság megjelenésétől Íiiggően)
7.

(1)

teszkozzé

(1) bekezdés szerinti intézkedésről a polgármester hirdetményt

a)
b)
c)

a

helyi újságban.

Zárő rendelkezések
7.$

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépésétkövetően
indult eljárásokban kell alkalmazni.
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Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve 20l6.január 25. napjána Szigetbecsei Közös
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L. számú melléklet az 1/2016. (I.25.) önkormányzati

rendelethez

1. számú táblazat
Előzetes táj ékoztatási

Dokumentum

Egyeztetési eljárás

szakasz

(R.37.

VéIeményezésiszakasz

(R.38.

S)

$)

A véleményezésre biztosított határidő
Koncepció
Stratéeia
Település-rendezési
eszköz
(település-szerkezeti
terv,.
helyi építési
szabályzat)

(R.30. $)
íR. 31. s)

2l

Teljes eljárás

2l

(R.36.

$)

*

2l
2l

nap

30 nap

't

15 nap

r*

Azegyeztető

nap

nap
nap

Egyszeríisített
eljárás

íR.4l. 6)
Tárgyalásos eljárás

(R.42.

A)

tárgyaláson

1. szárnri függclék az l/201ó. íI.25.) tinkornrányzati rendelethez

Érdekképviseletiés civil szervezetek
1.

neve
Szervezetszéklrelye
Képviselő(k)
Nyilvántar1ási szám
Szervezet

Szigetbecse Sportegyesület
232I Szigetbecse, Makádi út Sporttelep
Schmidt Mihály elnök
13-02-0000277

)

neve
Szervezet székhelye
Képviselő(k)
Szervezet

Nyilvántartási

szám

Sziget-csücske Természetbarátok Egyesülete

232I Szigetbecse, Petőfi S' u.34.
Szabó Bélánéelnök
13-02-0004006

3.

neve
Szervezetszékhelye
Képviselő(k)
Nyilvántar1ási szám
Szervezet

Szigetbecse KözségértKöza|apífvány
2321 Szigetbecse' Petőfi S. u.34.

Lumei Sándorné elnök
13-01-0000449

4.

neve
Szervezet székhelye
Képviselő(k)
Nyilvántartási szám
Szetvezet

Sziget Diáksport Egyesület
2321 Szigetbecse, Makádi ilt 44-46.

Mészáros Edit Mária elnök
13-02'0002740

