Arka Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiiletenek
3/2017. (IV.06.) onkormanyzati rendelete
telepiilesfejlesztessel, telepiilesrendezessel es telepiileskep vedelemmel osszefiiggo
partnersegi egyeztetes szabalyairol
Arka Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny 32. cikk (2)
bekezdeseben, a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny
13. § (1) bekezdes 1. pontjaban, valamint a telepiilesfejlesztesi koncepciorol, az integralt
telepiilesfejlesztesi strategiarol es a telepiilesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes
telepiilesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol szolo 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § es
29/A. §-aban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

1. A rendelet celja
!•§

Jelen rendelet celja, hogy Arka Kozseg Onkormanyzata (a tovabbiakban: Onkormanyzat) a
telepiilesfejlesztesi koncepcio, az integralt telepiilesfejlesztesi strategia, a telepiilesrendezesi
eszkozok, a telepiileskepi arculati kezikonyv es a telepiileskepi rendelet (a tovabbiakban
egyiitt: telepiilesfejlesztesi, telepiilesrendezesi, valamint telepiileskepi dokumentumok)
elkeszitesere, modositasara iranyulo eljaras soran torteno egyezteteseknel biztositsa a
lakossag, erdekkepviseleti, civil es gazdalkodo szervezetek, vallasi kozossegek (a
tovabbiakban: partnerek) minel szelesebb korben torteno bevonasat, az elfogadott
dokumentumok nyilvanossagat es az eszrevetelek, javaslatok megfelelo dokumentalasi
rendjet.
2. A Partnerek
2-§
A partnersegi egyeztetesben az alabbiak vesznek reszt (a tovabbiakban: partnerek):
a) a telepiilesen lakcimmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkezo lakosok,
b) valamennyi, a telepiilesfejlesztessel, telepulesrendezessel osszefuggesbe hozhato
epiteszeti, mernoki szakmai erdekkepviseleti szervezet,
c) valamennyi, a telepiilesen miikodo es bejegyzett erdekkepviseleti, civil szervezet,
d) valamennyi, a telepiilesen szekhellyel, telephellyel rendelkezo gazdalkodo szervezet
es
e) valamennyi, a telepiilesen miikodo elismert egyhaz.
3. A partnerek tajekoztatasanak modja es eszkozei
3.§
(1) A polgarmester a telepiilesfejlesztesi, telepiilesrendezesi, valamint telepiileskepi
dokumentumok keszitese, modositasa tekinteteben a www.arka.hu honlapon (a tovabbiakban:
honlap), es Arka Kozseg Onkormanyzata hivatali epiiletenek (a tovabbiakban: hivatali epulet)

3885 Arka, Hunyadi utca 29. szam alatt talalhato hirdetotablajan tajekoztatot tesz kozze,
illetoleg lakossagi forumot tart.
(2) A polgarmester az ertelmezeshez sziikseges reszletezettsegii es sziikseg eseten alatamaszto
munkareszeket tartalmazo tajekoztatast a telepulesfejlesztesi, telepulesrendezesi, valamint
telepuleskepi dokumentumoktol es az egyeztetesi eljaras modjatol, valamint a tajekoztatas
helyetol es modj-atol fiiggoen - a meghatarozott egyeztetesi szakaszokra (elozetes tajekoztato,
munkakozi tajekoztato) is figyelemmel — kesziti el.
(3) A lakossagi forum helye es ideje a hirdetotablan es a honlapon keriil kihirdetesre a
lakossagi forumot megelozoen legalabb 8 nappal.
(4) Amennyiben a hirdetotablan torteno elhelyezest a telepulesfejlesztesi, telepulesrendezesi,
valamint telepuleskepi dokumentumok terjedelme, formatuma nem teszi lehetove, ligy a
tajekoztatoban megjelolesre keriil, hogy mely idopontokban es mely helyszineken van
lehetoseg betekintesre e dokumentumokba.
(5) A partnerek a honlaprol letoltheto, illetve a hivatali epiiletben atveheto partneri adatlap (1.
melleklet) felhasznalasaval a tajekoztatoban meghatarozott hataridon beliil tehetnek
eszrevetelt, javaslatot, nyilvanithatnak velemenyt a telepulesfejlesztesi, telepulesrendezesi,
valamint telepuleskepi dokumentumok tekinteteben.
(6) Az alairt partneri adatlapon meg kell jelolni az egyeztetesi eljaras targyat, a partner
nevet/kepviselojet, cimet/szekhelyet, illetoleg dontese szerint e-mail cimet, telefonszamat.
Ezen adatok megadasa sziikseges az erintett reszerol abban az esetben is, ha a lakossagi
forumon elhangzott javaslatat, eszrevetelet keri jegyzokonyvbe foglalni.
(7) A partneri adatlapon a partnerek eszrevetelt es javaslatot a kozzetett tajekoztato alapjan a
tajekoztato megjelenesenek napjatol a tajekoztatoban meghatarozott hataridoig tehetnek
a) papir alapu adatlap Arka Kozseg Onkormanyzatanak cimere (3885 Arka, Hunyadi
utca 29.) torteno megkiildesevel, szemelyes leadasaval, vagy
b) az adatlap elektronikus level mellekletekent torteno megkiildesevel az adatlapon
feltiintetett e-mail cimre.
4. A dokumentalas es a nyilvantartas modja

(1) A beerkezett velemenyeket az onkormanyzati foepitesz rendszerezi, melyek atadasra
keriilnek a telepulesfejlesztesi, telepulesrendezesi, valamint telepuleskepi dokumentumok
keszitesevel megbizott szemelynek, aki ezek figyelembe vetelevel elkesziti a dokumentum
tervezetet, amelyet Arka Kozseg Onkormanyzata feltolt a honlapon talalhato tarhelyre.
(2) Az erdemi, adatlapon erkezett eszreveteleket, javaslatokat az iigyirat reszekent kell
megorizni.

5. Az el nem fogadott eszrevetelek, javaslatok indokolasanak modja, dokumentalasuk,
nyilvantartasuk rendje

s.§
(1) Az elkeszitett es kozzetett dokumentumtervezetre erkezett valamennyi erdemi eszrevetelt,
javaslatot az onkormanyzat foepitesze ertekeli, osszegzi es eltero eszrevetelek, javaslatok
eseten a polgarmester azok tisztazasa erdekeben egyeztetest kezdemenyezhet.
(2) Az erintettek meghivasarol Arka Kozseg Onkormanyzata gondoskodik. Az egyeztetesrol
jegyzokonyv keszul.
(3) A beerkezett eszreveteleket, javaslatokat - egyeztetes eseten a jegyzokonyvet is ismertetni kell az Onkormanyzat Kepviselo-testuletevel (tovabbiakban: Kepviselo-testiilet),
amelyek elfogadasarol vagy el nem fogadasarol a Kepviselo-testulet dont.
(4) Amennyiben az allami foepiteszi eljarasban, a partnerek reszerol nem erkezik eszrevetel,
javaslat, az Onkormanyzat foepitesze - partnersegi egyeztetest lezaro donteskent - ennek
tenyet irasban rogziti, es ez esetben kepviselo-testuleti dontesre nines sziikseg.
(5) A Kepviselo-testulet - allami foepiteszi eljaras eseten az Onkormanyzat foepiteszenek dontese feltoltesre keriil a honlapra.
6. Az elfogadott koncepcio, strategia, telepulesrendezesi eszkozok, kezikonyv es
telepiileskepi rendelet nyilvanossagat biztosfto intezkedesek
6.§

Az
elfogadott
telepiilesfejlesztesi,
telepulesrendezesi,
valamint
telepiileskepi
dokumentumokat - a hatalyba lepesiiket kovetoen - Arka Kozseg Onkormanyzata feltolti a
honlapon talalhato tarhelyre.
7. Zaro rendelkezes

7.§
Ez a rendelet 2017. aprilis 07-en lep hatalyba.
Arka, 2017. aprilis 06.

Varkoly Ferenc
polgarmester

Kover Janos
jegyzo

Kihirdetesi zaradek:
A rendelet 2017. aprilis 06-an kihirdetesre keriilt.
Arka, 2017. aprilis 06.

Kover Jane
jegyzo

1. melleklet a 3/2017. (IV.06.) onkormanyzati rendelethez
PARTNERI ADATLAP
Partnersegi egyeztetesben valo reszvetelhez
Alulirott
Nev/Megnevezes:
Kepviseletre jogosult szemely:
Lakcim/Szekhely:
E-mail cim:
Telefonszam:
az Arka Kozseg Onkormanyzata altal keszitendo:
megnevezesii dokumentum partnersegi egyeztetesi eljarasanak jelen:
elozetes tdjekoztatdsi szakaszdban vagy velemenyezesi szakaszdban (a megfelelo alahuzando)
a telepulesfejlesztesi koncepciorol, az integral! telepulesfejlesztesi strategiarol es a
telepulesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes telepulesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol
szolo 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet es a telepulesfejlesztesi, a telepulesrendezesi, es a
telepuleskepi partnersegi egyeztetesi szabalyzatrol szolo ..../2017. (
) onkormanyzati
rendeletben foglaltak szerint az alabbi eszrevetellel, javaslattal (velemennyel) kivanok elni:

Az eljaras tovabbi szakaszaiban reszt kivdnok venni I nem kivdnok reszt venni. (a megfelelo
alahuzando)
,20

ho

nap

alairas
A kitoltott, alairt adatlapot az alabbi cimek valamelyikere kell eljuttatni:
Postacim: 3885 Arka, Hunyadi utca 29.
E-mail cim: arkaert@gmail.com

