
II.sz. mell6klet

Lud6nyhal6szi kiizs6g 6nkorm |nyzata K6pvisel6-testiilet6nek 8/2017, (VIII.09,)
tinkormdnyzati rendelete a telepiil6sfejleszt6ssel, telepiil6srendezdssel 6s telepiil6sk6p-

6rv6nyesit6ssel iisszefii996 partners6gi egyeztet6s helyi szatr6lyair6l

Ludrinyhaldszi kozs6g Onkormanyzata Kdpviselo-testiilete az Alaptdrvdny 32. cikJ< (2)
bekezd6sdnek els6 fordulatdban kapott felhatalmaz6s aIapjAn, a Magyarorszdg helyi
onkormiinyzatair6l s2616 201 l. 6vi CLXXXX. torvdny 23. g (5) bekezdds 5. pontjriban
meghatArozott feladatkordben elj6rva - figyelemmel a telepiil6sfejlesztdsi koncepci6r6l, az
integriilt telepiildsfej leszt6si strat€giar6l 6s a telepiildsrendezdsi eszk6z6krol, valamint egyes
telepiildsrendezdsi sajdtos j ogintdzmdnyekrol sz6l6 31412012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. $-
Aban foglaltaka is - a kiivetkez6ket rendeli el:

1. A rendelet hafiilya

1.$ E rendelet hat6lya Lud6nyhaldszi telepiil6sfej leszt6si koncepci6j6nak, integr6lt
telepiildsfejlesztdsi strat6gi6j6nak, telepiil6srendezdsi eszkcizeinek, telepiildskdpi arculati
kdzikdnyvdnek ds telepi.ildsk6pi rendeletdnek k6szit6se, m6dosit6sa sor6n a 3. $ szerinti
partnerekre, valamint a partnersdgi egyeztetds szab6lyaira terjed ki.

2. $ Lud6nyhal6szi telepiil6sfejlesztdsi koncepci6j6nak (a tovdbbiakban: koncepci6), integr6lt
telepiil6sfej leszt6si stratdgi6j6nak (a tov6bbiakban: strat6gia), telepilldsrendezdsi eszkdzeinek,
telepiildsldpi arculati kdziktinyv6nek ds telepiildsk6pi rendeletdnek vagy azok m6dositAsfurak
a lakcss6ggal, drdekkdpviseleti, civil 6s gazd6lkod6 szervezetekkel, valliisi kcizdssdgekkel
tcirtdn6 v6lemdnyeztetdse a telepi.ildsfejleszt6si koncepci616l, az integr6lt telepiil6sfejlesztdsi
stratdgiar6l ds a telepiil6srendezesi eszkcizdkr6l, valamint egyes telepiildsrendezdsi sajdtos
jogint6zm6nyekrol sz6l6 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet)
6s jelen rendeletben meghatarozott szabiilyok szerint tcirt6nik.

2. A partnerek meghat6rozdsa

3. $ A partners6gi egyeztet6sben az alitbbi termdszetes szemdlyek, jogi szem6lyek ds jogi
szemdlyis6ggel nem rendelkez6 szervezetek (a tov6bbiakban: partnerek) vehetnek r6szt:

a) a telepiilds kozigazgat(sr teriiletdn ingatlannal rendelkezni jogosult termdszetes vagy
jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 szervezet ds 6rintett kciziizemr
szolgAltat6,

b) a Luddnyhal6sziban sz6khellyel, telephellyel rendelkez6 gazd6lkod6 szeNezeI,
c) a Lud6nyhalAsziban sz6khellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a kdrnyezet vddelmdnek 6ltakfros szab6lyair6l sz6l6 1995. 6vi LI[. torvdny 98. $ (2)

bekezd6s c) pontja alapj an a telepiildsrendezdsi eszkoz<jk vdlemdnyezdsi elj6rris6ba - a
partners6gi egyeztetds megkezddse el6tt legal6bb 30 napn6l kordbban - a polg6rmestemdl
ir6sban bej elentkez6 egyeb szervezet.

3. A partnerek t:ij6koztatdsrinak mridja 6s eszkiizei

4. $ (1) Koncepci6 vagy strat6gia k6szit6se esetdn a partnerek tdjdkoztat6sa - a Korm.
rendelet szerinti el6zetes ds munkakozi titjekoztat6 keretdben -

a) kcizteriileten elhelyezett onkorminyzati hirdet6feliileten,
b) a helyi fjsdgban vagy online lapban (ha van ilyen), 6s

c) a www.ludanyhalaszi.hu honlapon kdzzdtett hirdetmdny ftjan, tovribbd
d) lakoss6gi f6rum keret6n beliil sz6ban tbnenik.



(2) A koncepci6 6s a strat6gia m6dositrisa eset6n a partnerek Ii4lkoztatisa az elkdsziilt
tervezetrol - a Korm. rendelet szerinti munkakozi t6j6koztat6 keret6ben - a
www.ludanyhalaszi.hu honlapon kdzzelefi hirdetmdny ftjan tdrtdnik.

5, $ Telepiil6sk6pi arculati k6zikiinyv (a tovdbbiakban: kdzikdnyv), telepiil6sk6pi rendelet
k6szit6se vagy m6dosit6sa eset6n a pafinerek tdjlkoztatisa - a Korm. rendelet szerinti
elozetes ds munkakdzi thjdkoztato keretdben -

a) kcizteriileten elhelyezett rinkormanyzati hirdet6feliileten,
b) a helyi fjsdgban vagy online lapban (ha van ilyen),6s
c) a www.ludanyhalaszi.hu honlapon kdzzetetl hirdetmdny ritj an, tov6bb6
d) lakoss6gi f6rum keretdn beliil sz6ban tort6nik.

6, $ (l) Telepiil6srendez6si eszkiiztik teljes elj:ir:isban tort6no kdszit6se, m6dosit6sa eseten
a partnerek t6jdkoztatrisa - a Korm. rendelet szerinti el6zetes 6s munkakcizi tbi6kozlat6
keretdben

a) kdzteriileten elhelyezett <inkorm6nyzati hirdet6feliileten,
b) a helyi fjs6gban vagy online lapban (ha van ilyen), ds

c) a www.ludanyhalaszi.hu honl apon kozzetett hirdetmdny utjan, tovdbbd
d) lakoss6gi f6rum keret6n beliil sz6ban t6rtdnik.

(2) Telepiil6srendez6si eszkiiziik egyszeriisitett eljfrfsban tdrt6no k6szit6se, m6dositdsa
eset6n a partnerek tAjdkoztat6sa az elkdsziilt tervezetr6l a Korm. rendelet szerinti munkakcizi
t|jekozlato keretdben

a) kdzteriileten elhelyezett onkorm6nyzati hirdet6feliileten,
b) a helyi fjst{gban vagy online lapban (ha van ilyen), ds

c) a www.ludanyhalaszi.hu honlapon kcizzdtett hirdetmdny ritjrin, tov6bbd
d) lakoss6gi f6rum keretdn beliil sz6ban tort6nik.

(3) Telepiil6srendez6si eszkiiziik tirgyalisos eljrirdsban tcirtdno k6szitdse, m6dositdsa
eset6n - a (4) bekezdds szerinti eset kivdteldvel, - a partnerek tijdkozlatdsa az elkdsziilt
tervezetr6l, - a Korm. rendelet szerinti munkakdzi t{jekozlat6 keret6ben -

a) kcizteriileten elhelyezett cinkorm6nyzati hirdet6felijleten,
b) a helyi 0js6gban vagy online lapban (ha van ilyen), es

c) a www.ludanyhalaszi.hu honlapon kdzz€teIt hirdetmdny ritjan, tov6bb6
d) lakoss6gi f6rum keret6n beliil sz6ban t6rt6nik.

(4) Telepiil6srendez6si eszkiiz k6szit6s6nek vagy m6dositdsrinak trirgya16sos eljdrdsa
sorin, a Kormriny 6ltal rendeletben kihirdetett vesz6lyhelyzet eset6n, az ddntett
telepiildsen a vesz€Iyhelyzet kovetkezm6nyeinek a felsz6mol6sa vagy a tov6bbi, kdzvetleniil
fenyeget6 veszdlyhelyzet megelozdse miatt indokolt, a partnerek ti\ekodathsa az elkdsziilt
tervezetr6l - a Korm. rendelet szerinti munkakdzi I6j€koztato keretdben, - a
www.ludanyhalaszi.hu honlapon kozzdtett hirdetmdny irtjan tdrtdnik.

(5) Telepiil6srendez6si eszkiiziik r{llami f66pit6szi eljdr6sban tdrt6n6 k6szitdse,
m6dosit6sa esetdn a partnerek tej6kozhtesa az elkdsziilt tervezetrol - a Korm. rendelet szerinti
munkakcjzi djekoztato keret6ben - a www.ludanyhalaszi.hu honlapon kozzetelt hirdetmdny
ftj5n tcirtdnik.

7. $ ( l) A hirdetm6nynek - el6zetes tr{j6koztat6 eset6n - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. $ (3) bekezddsdben foglaltakkal dsszhangban az erintetl
6llamigazgat6si szervek sz6mrira ti46koztat6sr a bocs6jtott dokumentumot,
b) a partnerek 6szrevdteleinek benyrijtiisdra nyitva dl16 hatarid6t ds

c) a postacimet vagy elektronikus levdlcimet, ahova az 1szrev€tel megk0ldhet6.
(2) A hirdetm6nynek - munkakiizi t6j6koztat6 eset6n - tartalmaznia kell:

a) az drintett iillamigazgatdsi szervek sziiu:nara t|jdkozlat $a bocs6jtott
dokumentumokat, t6rgyal6sos ds 6llami fd6pit6szi elj riLrds eset6n, legal6bb a tervezel
cisszefoglal6 leir6s6t 6s az elkdsziilt j6v6hagyand6 munkar6szeket,



b) a partnerek dszrev6teleinek benyujtds6ra nyitva all6 hat6ridot 6s

c) a postacimel vagy elektronikus lev6lcimet, ahova az dszrevdtel megkiildhet6'

S. S A lakoss6gi f6rum <jsszehivds6ra ds lebonyolitiis6ra a Lud6nyhal6szi Kcizs6gi

Onkcrm6nyzat Kdpvisel6-testiilete Szervezeti ds Mrikctd6si Szabfilyzat|r6l sz6l6 312015.

(ll. 1 2. ) <jnkorminyzati rendelet6ben fo glalt szab 6ly ozds az ir 6ny ad6.

4. A javaslatok, v6lem6nyek dokumentril6sinak, elfogad6sdnak 6s nyilv6ntartrisinak
m6dja

9. $ (l) A partnerek a lakoss6gi f6rr:mon sz6ban 6szrevdtelt tehetnek, amelyet jegyz6k<inyvbe

kell foglalni. A lakoss6gi f6rumot koveto 8 napon beliil, valamint lakossrigi f6rum hi6ny6ban

a hirdetmdny k'zzeleklet szamitott 8 napon beliil a partnerek ir6sos eszrevdteleket tehetnek

az alihbi m6dokon:
a) papiralapon - az 1. szirnu mell6klet szerinti partneri adatlap felhaszn6l6s6val - a
Poigdrmesternek cimezve, Lud6nyhal6szi kdzs6g flnkorm 1nyzatitnak cim6re (31 88

Ludrinyhal6szi, Rdk6czi rit 69.) tdrt6n6 megkiild6ssel, vagy
b) elektronikus lev6lben a hirdetmdnyben meghat6rozott e-mail cimre tort6no

megkiilddssel, amennyiben a hirdetmdny ilyet tarlalmaz.

(2) Azt a partnerr, aki az (1) bekezd6s szerint kdzzdtett hat6rid6n beliil v6lemdnl't nem

nyilvanitott, javaslatot nem tett, a hat6rid6 leteltdt kovet6en hozzi46ni6 partnemek kell

tekinteni, M egyezretlsi tov6bbi szakaszaiban ds elfogad6si szakaszban egyarant.

(3) Targyal6sos eljarasban, az egyeztelo t6rgyal6s vonatkoz6s5ban az eljar6sban drintett

parlnernek az egyezteto t6rgyaldst megel6z6 partnersdgi egyeztetdsben jogszab6lyon alapul6

ellenvdlemdnyt tett partnefi kell tekinteni.

G) Az. (1) bekezdds szerint be6rkezett vdlemdnyek tisztdzisa 6rdek6ben a polg6rmester a

vdlemdnyezo partnerrel meghivasos egyezleto targyal6s keretdben tov6bbi egyeztet6st

kezdemdnyezhet, amelyrol jegyz6kOnyvet kell k6sziteni
(5) Azt a partnert, aki a partnersdgi egyeztetds sor6n hat6ridon beliil v6lem6n14 nem adott,

vagy adott, de a (4) bekezd6s szerinti meghiviisos egyezteto t6rgyaldson a meghiv6s ellendre

nem vett r6szt, kifog6st nem emelo partnernek kell tekinteni, M egyeztetes tov'bbi
szakaszaiban 6s elfogad6si szakaszban egyarent.

(6) A be6rkezett javaslatokat, v6lemdnyeket a f6epilesz az (1) bekezddsben megjelcilt

hat6rido eltelrdt kctvetoen tov6bbida az arculati k6zik<inyv, telepiil6sk6pi rendelet, fejleszt6si

dokumentum vagy a telepiildsrendezdsi eszkdz keszitdsdvel megbizott tervez6nek.

(7) A tervez6 a v6lemenyekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai v6lem6ny6t - a

tervezdsi szerz6ddsben megdllapitott hataridoben - megkiildi az lnkorminyzat r€sz€re, a

Polg6rmesternek cimezve.
(8) A szakmai javaslatok alapj rin a foepitesz a vdlem6nyek, javaslatok elfogad6sara, el nem

fogad6s eset6n indokol6s6ra vonatkoz6 ddnt6s-tervezetet k6szit.

10. $ (l) A bedrkezett vdlemdnyek, javaslatok elfogadris6r6l vagy el nem fogad6sar6l, az el

nem fogad6s indokol6s6r6l - a (2) bekezddsben foglalt kivdtellel - a k6pvisel6-testiilet ddnt.

(2) Telepiil{srendezdsi eszkdz targyal6sos vagy dllami fodpit6szi eljrir6sban ttirt6n6

lefolytat6sa esetdn a be6rkezett partneri v6lem6nyek, javaslatok elfogadds6r6l vagy el nem

fogad6sar6l, az el nem fogadds indokol6s6r6l a Polgdrmester d6nt.
(3) Minden a partnersdgi egyeztetessel kapcsolatos Korm. rendeletben 6s jelen rendeletben

nem szab6lyozott kdrddsben a Polg6rmester ddnt, a vonatkoz6 eljrir6si szabrilyok megtartasa

mellett.

11. 5 (1) A jelen rendeletben foglaltak szerint bedrkezett v6lem6nyeket, javaslatokat a

f66pitdsz a targy 6s az eljiritsi szakasz rOgzitdsdvel, a bedrkezds sorrendj 6ben nyilv6ntartja.



(2) Az (1) bekezd6s szerinti nyilvdntartds legal6bb az al|bbtakat tarlalmazzai

a) a vdlemdnyez6, javaslattevo nevdt, tovdbb6 lakhely6t, szdkhely6t, vagy telephely6t,

b) a vdlemdny bedrkezds6nek id6pontj6t,

b) a vdlemdny, javaslat rdvid tartalmet,
c) a vdlemdnyezdsi szakasz lez6ro, vagy a 10. $ (2) bekezdds szerinti ddnt6st kdvet6en
a v6lemdnyt, javaslatot elfogad6, vagy elutasit6 kdpvisel6-testtileti hatdrozat szfunit,
illetve a Polg6rmester ddnt6s6t.

(3) Az (1) bekezd6s szerinti dokumentumokat a kdzfeladatot ell6t6 szervek iratkezeldsere

vonatkoz6 szab6lyok szerinl, az ott meghaterozott hatdrid6ig kell 6rizni.

5. Az elfogadott koncepcir5, strat6gia, k6zik0n1v, telepiil6sk6pi rendelet 6s

telepiil6sfejleszt6si eszkiiz nyilvrinossdg6t biztosit6 int6zked6sek

12. $ A Polg6rmester - a feladatkdr szerint illet6kes szervezeti egysdgek irtjrin - gondoskodik

az elfogadott koncepci6, strat6gia, kdzikdnyv, telepiildsk6pi rendelet ds telepiil6srendez6si

eszkciz elfogadriLst kcivet6 15 napon beliili kdzz6t6tel6rol, a www.ludanyhalaszi.hu honlapon.

A honlapon 16ft6n6 kozz€tetel nem mentesit a Korm. rendelet 43. es 4318. $-a szerinti egydb

kdzzlrdteli szab6lyok telj esitdse al6l.
13, $ Az elfogadott koncepci6r6l, strat6giar6l ds ezek m6dositds6r6l sz6l6, a Korm rendelet

30. g (13) bekezd6sben foglaltak szerinti tijdkoztatasr6l a polgarmester a f66pit6sz ritjan

gondoskodik.

7. Zri16 rendelkez6sek

14. $ (1) E rendelet a kihirdet6s6t kdvet6 napon l6p hat6lyba.
(2) Ezen rendelet rendelkez6seit a rendelet hat6lya l6pds6t kcivet6en indul6 egyeztetdsi

eli6r6sokban kell alkalmazni.

Ludanyhal6szi, 201 7. auguszlus/r
wulM
KovAcs Imre
polgiiLrmester

Rendelet kihirdetve !

Lud6nyhal6szi 2017. augusztus 9.

,':

17.30 6ra

4t l"Tl IA

/A n /.1 /4 llI'\.|'/1\/.\'
Kereszti MA(a
' jegyz6

/htul' lt \

Kereszti M6rta
jegyzo

Ir t



1. melldklet a 8/2017.(VI['09') dnkormanyzati rendelethez

PAKINERIADATLAP

Partners6gi egyeztetdsben val6 rdszvdtelhez

Alulirott

N6v/ Szervezet:.

K6pviseletre jogosult szem6ly:. . .

Lakciml szdkhelY:... ... ..

e-mail cim:......

Telefonsz6m: . .. .

a Ludanyhal6szi kozs6g Onkorm fuyzata 6ltal k6szitend6

meqnevezesri dokumentum fartnerregi egyeztetesi eljrir6s6ban az a16bbi

iavislattal/v6lem6ruryel kivanok 61ni:

al6ir6s

Yikdre k6rem eljutiatni:
A kitdltdtt, alfiirt adatlaPot az t

Postacim: Ludanyhal6szi tto"ig ti*"t-*v zata il88 Ludrinyhal6szi' Rak6czi tt 69''

vagy: e-mail cim: ludany@profinter'hu


