Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testületének
1212017. (VII.S.) önkormányzati rendelete
összefüggő
a településfejlesztéssel, településrendezóssel és településkép-érvényesítéssel

partnerségi eryeztetés helyi szabályairól

Somlószőlós Önkormányzata Képviseló-tesülete az Alaptörvény 32, cikk (2) bekezdésének első
fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormanyzaíairól szólő 2011. évi
CLXXXX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljarva figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesáési stratégiaról és a
településrendezési eszközökrő1, vaiamint egyes telepiilésrendezési sajátos jogintézményekről szóló
31412012 (XL 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaitakra is - a következőket rendeli el:

1.

A rendelet hatálya

1. § E

rendelet haálya Somlószőlős településfejlesáési koncepciójrának, integrált
településfejlesáési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, telepüésképi arculati
kézikönyvének é§ településképi rendeletének készítése,módosítása során a 3. § szerinti par§rerekre,
valamint a partrrerségi egyeáetés szabályaira terjed ki,

2. §

Somlószőlős településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált
településfejlesáési stratégiájránrak (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek,
településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosítiásának a
lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdákodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő
véleményeztetésea településfejlesáési koncepci ótől, az integrált településfejlesztési stratégiáól és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes telepiilésrendezési sajátos jogintézményekről
szólő 31412012. CXI.8.) Korm, rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben
meghatározott szabályok szeíint történik.

2.

3. § A

A partnerek meghatározása

partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek résá:
a) a település közigazgatás| területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szewezet,
b) a somlószólósi székhellyel, telephellyel rendelkezó gazdákodő szervezet,
c) a somlószőlósi székhellyel bejegyzett civil szeryezet,
a kömyezet védelmének általanos szabáIyairől szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2)
bekezdés c) pontja alapjén a településrendezési eszközök véleményezésieljárásába - a partnerségi
egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgrármesternél írrásban bejelentkezó
egyéb szervezet.

d)

3.

A partnerek íájékoztatásának módja

és eszközei

4. § (1) Koncepció vary stratégia készítéseesetén a partrrerek ájékoztatása - a Korm. rendelet
szerinti előzetes és munkaközi táj ékoztató keretében a) köáerületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a somlószőlősi helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.somloszolos.hu honlapon közzétett hirdetmény útj.án, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partneíek tájékoztatása az elkészült tervezetről
- a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében - a www.somloszolos.hu honlapon
közzétett hirdetmény útján történik.

5. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet

készítésevary módosítása esetén a partnerek tájékoztaása, a Korm. rendelet szerinti előzetes és
munkaközi tájékoztató keretében
a) köáeríileten elhe|yezett önkormányzati hirdetőfelületen,
b) a somlószőlősi helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.somloszolos.hu honlapon közzétett hirdetmény útjrin, továbbá
d) lakossági forum keretén belül szóban történik.

-

6.§

(1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése,módosítrisa esetén a
partnerek ájékoáatása - a Korm. rendelet szerinti előzetes és murrkaközi tájékoztató keretében a) köáeriileten elhelyezett önkormányzati hirdetőfeliileten,
b) a somlószőlősi helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.somloszolos.hu honlapon közzétett hirdetrnény útján, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban tórténik.
(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történó készitése,módosítása esetén a
partnerek ájékoztatésa az elkészült tervezetről - a Korm. rendelet szerinti munkakö zi ájékoztató
keretében

*

a) közterületen

elhelyezett önkormányzati hirdetófelületen,
b) a somlószólősi helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www.somloszolos.hu honlapon közzétett hirdetmény ú§ án, továbbá
d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.
(3) Településrendezési eszközök tárgralásos eljárásban történő készítése,módosítiisa esetén - a
(4) bekezdés szerinti eset kivételéve1,- a partr:rerek trijékoaatása az elkészült tervezetről, - a Korm.
rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében *
a) közterületen elhelyezett önkormrányzati hirdetőfelületen,
b) a somlószőlősi helyi újságban vagy online lapban, és
c) a www,sornloszolos.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá
d) lakossági forum keretén belül szóban történik.
(4) Településrendezési eszköz készítésónekvary módosításának tárryalásos eljárása során, a
Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a
veszélyhelyzet következményeinek
felszrámolása vagy a tor,ábbi, közvetlenül fenyegető
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékozlatása az elkészült tervezetröl
a
Korm, rendelet szerinti munkaközi tájékoztatő keretében, - a www.somloszolos.hu honlapon
közzétett hirdetrnény útján történik.
(5) Településrendezósi eszközök ál|ami főépítószi eljárásban történó készítése,módosítása esetén
a parhlerek ájékortatása az elkészült tervezetről - a Korm. rendelet szerinti munkaközi ájékozíató
keretében - a www.somloszolos,hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

a

7. § (1) A hirdetménynek - előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia ke|l:
a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésébenfoglaltakkal összhangban az érintett állami

szervek számára üíjékoztatasra bocsájtott dokumentumot,

-

gazgaási

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló hatráridőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet,ahova az észrevételmegküldhetó.
(2) A hirdetménynek - munkaközi tájékoztató esetén - tarta|maznia kel|:
a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoáatásra bocsájtott dokumentumokat,
tárgyalásos és állami fcíépítészieljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az

elkészült ióváhagyandó munkarészeket,
b) a partnerek észrevételeinek benyújtrisrára nyiwa álló haíáridőt és
c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet,ahova az észrevételmegküldhető.

A

8. §

lakossági fórum összehívásara és lebonyolítására a Somlószólős Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzattről szólő 412014.(YIL21.) őnkormányzati rendelet 60,§-ban
fogla|t szabályoás az irányadó.

4.

9. § (1)

foglalni.

A javaslatokn vólemények dokumentálásának,
elfogadásának és nyilvántartásának módja

A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell

A

lakossági fórumot követó 8/15 napon belül, valamint lakossági lórum hiányában a
hirdetnrérry közzétételét számított 8/15 napon belü a parlnerek írásos észrevételeket tehetnek az
alábbi módokon:

a)

papiralapon a Polgármesternek oímezve, Somlószőlős Onkormrányzatának címére(848,r
1,64.) történó megküldéssel, vagy
lirll:liil-<ziiiiis, §ossutir u.

b)

elektronikus ler,élben a hirdetményben meghatálrozott e-mail címre történő megküldéssel,
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11. § (1) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépitész a
tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezéssonendjében nyilvántartja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvrilrtarkis legalább az alábbiakat tar7atmazza:
a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
b) a vélemény beérkezésónek időpontját,
b) a vélemény,javaslat íövid tartalmát,
c) a véleményezésiszakasz |ezárő, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően a véleménlt,
javaslatot elfogadó, vagy elutasitó képviseló-testiiletihatáxozat számát, illetve a Polgá,rmester
döntését.
(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére
vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatíifozott hatráridőig kell órizni.

5.

Az elfogadott koncepció, §tratégia, kézikönlv, településképi rendelet
eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

és településfejtesztési

,,r,,.l:

12. § A Polgármesler - a feladatkör szerint illetekes slÉl\Ézrii<il:tlr,.
elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és teleptilésrerrtiezési eszkoz
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(2) Ezen rendelet rerrdelkezéseit a reucieiei iraiáiya iépesét kör,eióen inciuló egyezretési e§árásokban

kell alkalmazni.

Somlószőiős. 2üi 7júiius 4.
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A rendelet kihirdetve:
Somlószőlós, 2017. július 5.
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