Határozattervezet
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (… . … .) Kt. határozata
Piliscsév Község Önkormányzat partnerségi egyeztetésének szabályairól
1.

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8) Korm.
rendelet 29. § szakaszában kapott felhatalmazás alapján elfogadja a jelen határozat
mellékletét képező szöveggel Piliscsév Község Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát.

2.

A határozat 2017. …-n lép hatályba.

……………………………….
Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

……………………………….
Baumstark Tiborné
jegyző

1. melléklet a …/2017. (… . … .) Kt. határozathoz
Piliscsév Község Partnerségi Egyeztetési Szabályzata
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján Piliscsév Község településfejlesztéssel
és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályai az alábbiak:
I.

Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
1.
A település teljes lakossága,
2.
Valamennyi települési székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
3.
Valamennyi a településen működő érdekképviseleti szerv, civil egyesület, vallási
közösség, valamint
4.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. §
(2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába
bejelentkező szervezet.

II.

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
1.
A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:
a)
Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a honlapon
(http://www.piliscsev.hu/) helyet biztosít a partnerségi egyeztetéssel érintett
dokumentációk megjelenítésére.
b)
A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési
eljárás módjától függően az 1. táblázatban meghatározott érintett egyeztetési
szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és
szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a
honlapon biztosított helyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé az
alábbiakban megjelölt helyek közül legalább kettőben:
•
a honlap „Címlap”oldalán, vagy
•
az „Csévi Kisbíró”-ban, a Piliscsévi Önkormányzat lapjában, továbbá
•
az Önkormányzat faliújságján.
c)
Az Önkormányzati Hivatal épületében, félfogadási időben lehetőséget
biztosít a dokumentációk megtekintésére.
1. táblázat
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSSEL ÉRINTETT ELJÁRÁSI SZAKASZOK
DOKUMENTUM
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓ
INTEGRÁLT
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
STRATÉGIA
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ESZKÖZÖK (TSZT,
HÉSZ)
d)

ELŐZETES

VÉLEMÉNYEZÉSI

TÁJÉKOZTATÁS

SZAKASZ

-

van

van

-

nincs

van

Teljes eljárás
Egyszerűsített
eljárás

van

van

nincs

van

ELJÁRÁS FAJTÁJA

A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott
határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
•
az írásos észrevétel Piliscsév Község Önkormányzati Hivatal címére
(2519 Piliscsév, Béke u. 24.) történő megküldésével, vagy

•

megküldéssel

a

tájékoztatóban

A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
a)
A beérkezett véleményeket az Önkormányzati Hivatal kijelölt munkatársa
táblázatban összegzi.
b)
A véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell
őrizni.
3.
Az elfogadott, valamint az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának
módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:
a)
A beérkezett véleményeket tartalmazó táblázatot az Önkormányzati Hivatal
megküldi a fejlesztési dokumentum, illetve a településrendezési eszköz
készítésével megbízott tervezőnek, aki tervezői választ írt, valamint szakmai
javaslatot készít.
b)
A tervezői válaszok, illetve szakmai javaslatok alapján az Önkormányzati
Hivatal kijelölt munkatársa valamennyi érdemi észrevételre választ állít
össze, kiemelve a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott
válaszokat.
c)
Az elfogadott, valamint az el nem fogadott javaslatok, vélemények
indokolását tartalmazó táblázat feltöltésre kerül a II. 1. bekezdésben
meghatározott módok és eszközök igénybevételével.
d)
Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy
aktájában lefűzve meg kell őrizni.
4.
Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát
biztosító intézkedések:
a)
Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszköz
jóváhagyásának kihirdetését követő 10 napon belül feltöltésre kerül a II. 1. a)
pontban meghatározott helyre, vagy az Önkormányzati Hivatal épületében
megtekinthető.
b)
Az II. 4. a) pontban meghozott intézkedésről a polgármester felhívást tesz
közzé alábbiakban megjelölt helyek közül legalább kettőben:
•
a honlap „Címlap”oldalán, vagy
•
az „Csévi Kisbíró”-ban, a Piliscsévi Önkormányzat lapjában, továbbá
•
az Önkormányzat faliújságján.
A szabályzat hatályossága:
1.
Területi hatály:
A szabályzat Piliscsév Község közigazgatási területére készülő fejlesztési
dokumentumokra és településrendezési eszközökre vonatkozik.
2.
Időbeni hatály:
Kihirdetését követő naptól.
2.

III.

elektronikus levélben történő
meghatározott e-mail címre.

