HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2017. (IV.30.)
önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól
Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében, a 62. § (6)
bekezdés 6. pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 16. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény6. § (1) bekezdésében,
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. és 29/A. §-ban
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy Hőgyészen meghatározza 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: EljR.) 29. ás 29/A. §-a alapján a település településfejlesztési koncepció, az
integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének, a
településképi arculati kézikönyv készítésének és a településképi rendelet megalkotásának a
partnerségi egyeztetési szabályait.
Az egyeztetésben részt vevő partnerek köre
2. §
Az egyeztetésben részt vevők:
a) a településen állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok,
valamint az, aki az adott településfejlesztéssel, illetve településrendezéssel érintett,
b) valamennyi, a településfejlesztéssel, illetve településrendezéssel összefüggésbe
hozható hőgyészi székhellyel, telephellyel rendelkező vagy abban érintett
gazdálkodó szervezet, civil szervezet és egyház,
c) a település területén működő közmű szolgáltató vagy üzemeltető a
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén,
d) a településen illetékes első fokú építési hatóság a településrendezési eszköz
készítése vagy módosítása esetén.
A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
3. §
(1) A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségi:
a) a partnerek tájékoztatásának elősegítésére az önkormányzat az egyeztetés során
keletkező dokumentációk elérhetőségét biztosítja oly módon, hogy a kisebb
terjedelmű anyagokat teljes mértékben, a nagyobb terjedelmű anyagot kivonatosan
– a teljes megtekintés lehetőségét biztosítva – közzé teszi a honlapján;
b) a dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az alábbi egyeztetési
szakaszokban a polgármester tájékoztatást állít össze, amelynek elérhetőségéről
felhívást tesz közzé az önkormányzat honlapján, továbbá lakossági fórumot tart az
EljR. 29/A. § (4) bekezdésének figyelembe vételével:
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c) a közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott
határidőig észrevételt tehetnek az írásos észrevételnek a tájékoztatóban
meghatározott címre küldésével, illetve elektronikus levélben a tájékoztatóban
meghatározott e-mail címre,
(2) A javaslatok, vélemények nyilvántartásának, dokumentálásának módja:
a) A beérkezett véleményeket a polgármester szöveges dokumentumban összegezteti.
b) A beérkezett véleményeket az összegzéssel együtt az ügy aktájában meg kell
őrizni.
c) Minden dokumentumot az iktatás szabályai szerint kell kezelni és megőrizni.
(3) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolása és dokumentálása:
a) Valamennyi beérkező véleményt tartalmazó dokumentumot a polgármester
megküldeti a fejlesztési dokumentum, településrendezési eszköz stb. készítőjének,
aki szakmai javaslatot tesz arra.
b) A szakmai javaslat alapján a polgármester érdemi választ állíttat össze, amelyben
külön megindokolásra kerül az el nem fogadott vélemény.
c) A b) pont szerinti dokumentumokról a polgármester hirdetményt jelentet meg az
önkormányzat honlapján.
(4) Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök, a településképi
arculati kézikönyv és rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések:
A polgármester az elfogadott koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközöket,
valamint a településképi arculati kézikönyvet és rendeletet közzé tetteti az
önkormányzat honlapján.
4. §
Ez a rendelet 2017. április 30. napján lép hatályba
Hőgyész, 2017. április 10.
Botta György
polgármester

Dr. Schutzbach Ferenc
c. főjegyző
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