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Jegyz6kiinyv

K6sziilt: Ludrinyhal6szi K<izsdgi Onkormiinyzat Kdpviseki-testiilet dnek 2017.
augusztus 9-dn megtartott rendkiviili iildsdr<jl.

Jelen vannak: Kov6cs Imre polg5rmester
Brunda J6zsef alpols6rrrrester
Adrim Norberr kdpviset<i
B6dind Fenyvesi M6nika kdpvisel6
Srltor Csaba kdpviselo
Kereszri Mdna jegyzri
Oze J6nos f<idpitdsz
Adrimnd Nagy Timea vezet6 6v6n6

Kov6cs Imre iidvozli a megjelenteket, megdllapida, hogy az illds hatilrozatkepes, a^
megnyitja.

A testiilet egyhangu 5 igen szayazattal az al6bt:i napirendi pontokat t6rgyalja:

1. Napirend: Partners6gi egyeztet6s szab6lyair6l sz6l6 dnkorminyzati rendelet
megalkot6sa
El<jterjesztri: Kov6cs Imre polgirmester, Oze J6nos f<idpitdsz

2. NaDirend: Telepiil6sk6pi arculati k6ziktinyv 6s telepiil6sk6pi rendelet
elk6szit6s6nek megkezd6se
Eloterieszto: Kov6cs Imre polgfi:mester, Oze J6nos fodpitdsz

3. Napirend: Tankeriileti kiizponttal kiitend6 vagyonkezel6i szerz6d6s
El<iterjeszt6: Kov6cs Imre polgfumester

4. Napirend: Tesfvdrtel€piil6si megillapod6s aldir6sa a lengyelorszigi Liszkiben
Eloteriesztri: Kov6cs Imre polg6rmester

5. Napirend: Fejleszt6si c6li penzeszkdz 6tad6s a Pl6b6nia Hivatal r6szdre
Eloterieszto: Kov6cs Imre polg5rmester

6, Napirend: P6ly:izat kistelepiil6si iinkorminyzatok alacsony iisszegii
fejleszt6seinek tf mogat6sira
El6terieszto: Kov6cs Imre polgfumester

7. Napirend:DOnt6s orvosi rendel6 tervez6si kiilts6gei16l
Eloterieszt<i: Kov6cs Imre polg6rmester



8. Napirend : Lovasnapok rendezv6nvsorozat t6mogatisa
El<iterjeszt6: Kov6cs Imre polg6rmester

9. Napirend: A Kelet-N6erid Hullad6keazdtlkod6si T6rsul6shoz benvriitott
csatlakoz6si k6relmek v6lem6nyez6se
Eloterieszto: Kovacs Imre polg6rmester

Napirendi pontok tirgval6sa

1. napirend: Partners€gi egyeztet6s szab6lyair6l sz6l6 Onkorm6nyzati rendelet
megalkot6sa
Ir6sos eloterjesztds a meghiv6 melldkletdt kdpezte. (I.JI. sz. melldklet)

Oze JriLnos fodpitdsz
A telepiildsfejlesztdsi koncepci6r6l, az lntegr|lt telepiildsfejlesztdsi stratdgi6r6l 6s a
telepiildsrendezdsi eszkoz<ikrol, valamint egyes telepiildsrendezdsi saj6tos
jogintdzmdnyekr6l sz6l6 31412012. (XI.8.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban Rendelet)
28-29. $-ai el<iirjrik, hogy az rinkorm6nyzatnak vdlemdnyeztetdst megel<izrien dontenie
kell rendelctben a pannersdgi egyezteLds szabdlyairol.
A melidkelt rendelet-teryezet fenti tartalmi kdvetelmdnyeknek megfelel6en az
<inkonr.r6nyzat helyi adotts6gainak (t6jdkoztat6si eszkdzeinek ds az adminisztr6ci6s
lehetosdgeinek) fi gyelembevdteldvel kdsziilt.

Kdrem a Kdpviselo-testiiletet, hogy vitassa meg az el6terjesztdst ds fogadja el a
paftnersegi egyeztetds szabLly art tartalmaz6 rendeletet.

A testiilet egyhangu 5 igen szavazattal az al|bbt rendeletet alkotta:

Luddnyhal6szi Kiizsdei Onkormdnyzat
K6pvisel6-testiilet6nek
8/2017.(VIIL09.) iinkorm6nyzati rendelete

Lud6nyhal6szi Kiizsegi Onkormirnyzat Kdpviselti-testiilete a

teleptildsfej lesztdssel, telepiildsrendezdssel ds telepiil6skdp-
eldnyesitesseJ dsszefiiggo partnersdgi egyeztetds helyi szab6lyair6l a

ILsz. mell6klet szerinti rendeletet alkotia.

2. napirend: Telepiil6sk6pi arculati k6ziktinyv 6s telepiil6sk6pi rendelet
elk€szit6s€nek megkezd€se
Ir6sos eloterjesads a meghiv6 melldkletdt kdpezte. (lII. sz. melldklet)



Oze J6nos fodpitdsz
A teleprildskep vddelmdr6l sz6l6 2016. dvi LXXIV. t<irvdny eklirja, hogy a
telepiildseknek meg kell alkotniuk a telep ldskdpi rendelettiket. A tileptildikepi
rendelet szakmai megalapozasa erdekdben el kell kdsziteni a telepiildskdoi arculati
kezikcinyr et is.

1 , ]:l^.!fl.:!:pl. rrculari, kezikrinlv. es relepiileskdpi rendeler cdlja a relepiilds
Jelregzeles es enekes arcuratdnar megovdsa. kialakitdsa. illerve az epitett es rermdszeri
kdrn)ezet egyreges \edelrne. A re1-epitlesLepi ,r.uirii t"rilOnvu es telepiileskeoi
rendelet \afhalo harasa az epiresi beruhdzdsok jejjegzeres rel6pijleskepb; rdne;o
||ieszlese. t el\ e az enekes terrneszeti es epitel kdrn) ezet megor dsa,

5^..T1 i. K"p"i..glo-resrrileter. hogy vitassa meg az el<iterjesztdst, ds fogadja el a
uatalozattelvezeter_

A kdpvisel<i-testtlet egyhangir 5 igen szavazattal az alitbbj hatirozatothozta:

Lud{nyha16szi Kiizs6gi Onkorm6nyzat
K6pvisel6-testiilet6nek
49 /2O17, (Y lll.09.) hatlr ozata

Lud6nyhaLiszi_K<izsdgi Onkormdnyzat Kdpvisel6-testtilete dont
Lrrdainyhaldszi k<izseg reljes 

. 
iga €ardsi rerUlerere kiterjed<i relepUleskepi

arculatr ke./ikdn) ve es relepiileskepi rendejere elkdszireier<jl.

A. telepiildskdpi arculati kdzikony v es telepiileskepi rendelet cdlja a
telepillds jellegzetes 6s €rldkes arculatanak migovtisa, kialakitdsa, ilietve
az dpitett es tenndszeti kornyezet egysdges vddJlme.

A telepiileskdpi arculati k€zik6nyv €s telepiildskdpi rendelet vdrhat6
hatiisa. az..epitdsi ber.uhdzdsok jellegzeres telepiileskepbe tortdno
ille.ztese- illerve az enekes rerrneszeii esEpiterr Lrirnyezer mdgovdsa.

Ha I d lidciiParrnendgi . egyezreres szabdlyairol szolo rinkormdn; zari
lendelet hardlyba lepesenek napjdrol folyamaros

Felelos: Kovdcs Imre polg6rmester
Kereszti Mdrla Jesvz6

J. Napirend: Tankeriileti kdzponttal kiitend6 vagyonkezel6i szerz6d6s
lr6sos eloterjesztes a meghiv6 melldkletdt kdpezte. ( IV. sz. melldklet)

Kov6cs Inle polg6rmester
Az 6lla':ri koznevelesi kozfeladat ell6t6s6ban fenntarl6kdnt rdszt vevo szewekr6l,
valamint a Klebelsbelg Kozpontrol sz6l6 13412016. (Vl.l0.) Korrn. rendelet alapj6n a
kozneveldsi intdzmdnyek fenntafiiis.lval ds miikodtetdsdvel kapcsolatos feladatok
ellitrisa cdlj6bol a KLIK-bol a terlleri szer\,ei 2017. janudr I-jivel kiv6lnak, ds a
Korm. rendeletben meghatdrozott tankeriileti kcizpontba olvadnak be, a KLIK
kozponti szerve 2017.1an&r l-jetcll I(ebelsberg Kcizpont ndven mLikddik tov6bb. Az
Atvevo illetekessdgi kdr6be taftoz6 kdzneveldsi intdzmdnyek fenntat6i jogai ds



kdtelezettsdgei tekintet6ben 2017. janufu l-j6tol a KLIK jogut6dja az Atvev6
Tankeriileti Kdzpont.
A nemzeti k<izneveldsrril sz6l6 torv6ny 2017. janu6r l. napj6t6l hat6lyos 74.S (4)
bekezddse alapjan a tankedileti kdzpont 6ltal fenntafiott kozneveldsi intdzmdny
feladatainak ell6t5s6t szolg6l6, telepiildsi dnkorm6nyzati tulajdonir ingatlan ds ing6
vagyonra vonatkoz6an a tankeriileti kozpontot ingyenes vagyonkezeloi jog illeti meg
nindaddig, amig a kdzneveldsi kozfeladat a tankerijleti kozpont rdszdrol tdrldnci
elldtdsa az adott ingatlanban rneg nenr szLinik.
A nemzeti kijzneveldsrol s2616 torv6ny 99lG. g (l ) bekezd6se dfielmdben a tankedileti
kozpont eltal fenntafiott, telepiildsi onkorm6nyzat 6ltal miikddtetett k<iznevel€si
intdzmdny 76. $-6ban meghaldrozott miik<idtet6sdvel kapcsolatos jogviszonyokb6l
sz6rnazo jogok ds kotelezettsdgek a tankefiileti kdzpontot 2017. janu|r l-.idtol illetik
meg, illetve telhelik.

A k<jzncvel6si feladat elletasdt biztosit6 vagyon alalt az ellafiott klzneveldsi feladathoz
kapcsol6d6 valamennyi jogot ds kdtelezettsdget, valallrint ing6 ds ingatlan vagyont is
dneni kell.

Kdrem a Kdpvisel6-testtiletet, hogy az onkorm6nyzat drdekeit elotdrbe helyezo 6s a
jogszab6lyi ekiirdsokr.rak teljes kiirtien rnegfelel6 vagyonkezeldsi szerzodds teruezetet
fogadja el es hatalmazza fel a polg6rrresteft a vagyonkezeldsi szerz6d6.s al6ir6s6ra.

A kdpviselci-testiilet egyhangir 5 igen szavazattal az alabbi hatdrozatot hozta:

Ludinyhallszi Kiizsdsi Onkorminvzat
K6rrvisel6-testii let6nek
50/201 7. (VIII.09.) hat6rozata

Lud6nyhal6szi Kozsdgi Onkorm6nyzat Kepvisel6{estiilete a tulajdon6ban
6116 , kdzneveldsi feladatok ellatiiset szolg6l6 dnkorm6nyzati ingo ds
ingatlan vagyon ingyenes 6tadds6r6l sz6l6, Balassagyannati Tankertileti
Kdzponttal kdtendo vagyonkezeloi szerzclddst az el6terjesztds
mellekletdt kdpezo IV.sz. melldklet szerinti tarlalommal elfogadja.

A kdpvisel6-testijlet felhatalmazza a polgdrmestert a vagyonkezekii
szer-zt5dds al6ir6s6ra.

Hat6rido: azor.rnal
Felel6s: ools6rmester

4-&!!$!.d.:-Testv6rtelepiildsi meg6llapodis al:iirdsa a
Ir6sos eloteriesztds a n.reehivo rTlell6l(let6t kdDezte. f V. sz.

lengyelorsz6gi Liszkiben
n.relldklet)

Kdrdds, dszrev6tel, hozz6sz6lds nern volt.



A kdpvisel6{estiilet egyhangir 5 igen szavazattal az al6b6j hatarozatothozta:

Ludinyhaldszi Kiizsdsi Onkormdnyzar
K6pvisel6-testiilet6nek
51/2017.(VIIl.09.) hatirozata

Lud6nyhal6szi Kozsdgi Onkorrr6nyzat Kdpvisel6-testiilete a
Iengyelorszdgi Liszki teleptildssel kittendo egyiittmiikdddsi
meg6llapod6st az V.sz. melldklet szerinti tadalommal j6v6hagyja.

5. Napirend: Fejleszt6si c6hi p6nzeszkiiz 6tad6s a pl6b6nia Hivatal r6sz6re

Kov6cs Imre pql&funester
A teleptildsre Mike R6ber1 pldb6nos szemdlydben megdrkezett az ij aIya. A pleb6nia
dpiiletdben melegvizes dtfoly6 rendszerii kaz6n van, arri mdg Zsolt atya idejeben
elromlott. Ezt mdr nem gazdas6gos n.regjavitani , fjat kellene v6s6rolni, de az
egyhrizktizsegnek csak I00.000 Fr-ia van.

Sirtor Csaba kepviselo
A tdlen hetekig nerl volt fritds a pldbani6n. A templomban a hangosit6s is siralmas

Kovdcs Imre pqkilqlester
A templomi hangosit6shoz sziiksdges eszkoz<ik v6siirl6s, esetleges javit6s illetve a
par6kia 6piiletdben lev6 kazfn vds6rlds koltsdgeihez 500.000,- Ft vissza nem tdritend6
triInogat6st javasol

A kepviselotestiilet a javaslattal egyetdrtett ds egyhangi 5 igen szavazattal az al6b6i
hatArozatot hozta:

Lud6nyhal6szi Ktizs6ei Onkorminyzat
K6pvisel6-testiilet6nek
52 12017 .(Y lll.09.l hat|r ozata

Lud6nyhal6szi Kdzs6gi Onkonr.r6nyzat Kdpviselo-testiilete az egyh6zi
tulajdonf Szent Andrris Plebdnia Templon.rban a hangosit6shoz sziiksdges
eszkozok v6s6rl6s, esetleges javit6s illetve a Pldb6nia 6piiletdbe kaz6n
vdsrill6s koltsegeihez 500.000,- Ft-tal jrirul hozz6. A hozz6j6rul6s
fej lesztesi celu penzeszkoz dtaddr cimen rdfienik.
A neg6llapoddsban szerepelnie kell, hogy
- az ittvevo kotelezettsdget v6llal arra, hogy az iitad6 6ltal rdszdre
bocs6tott <isszeget csak es kizrir6lag a jelen hat6rozatban nevesitett
eszkrizcjk vrisiirlds, esetleges javitils kdltsdgeire haszn6lja fel.
- az 5tad6 kotelezi az 6tvevot, hogy a lejlesztdsi c6lra 6tadott dsszeg
felhaszndl6srit 2017. novernber 30-ig, az elvdgzett munkdr6l Qlunkadij,
anyag) kirillitott eledeti sz6r.nla benrutat6s6val isazolia.



A kdpvisel6-restiilet. ylalitja a polgdnnestert hogy az eloirhnyzat
alve./ereserdl a 20 | 7.er i kri ltsegvetes ben gondoskodjon

Hardridcj: dnelemszerLin

Felekis: Kov6cs lmre polg6rmester

6.._Napirend: P6ly6zat kistelepiit6si dnkorminyzatok alacsony iisszegii
fejleszt6seinek tAmogat6s6ra

Kov6cs Imre polqdrmester
Ismerleti a_p6lyiizati kiiriist ds javasolja, hogy Losonci iti ravataloz6ba egy egyt6lc{is
kegyeleti hritober.endezds, illetve a Szent Istv6n riti ravataloz6ba egy kdtt6lc6s
kegyeleti htitri berendezds beszerzdsdre keri.iljrin a pilylzat t:enyujt6rra. e Ueke,t
iirajAnlatok alapj6n a sziiksdges dneni 686.000,_ Ft.

A kdpviseki+estiilet ajavaslattal egyet6rtett 6s egyhangri 5 igen szavazattal az al6bbi
hatdrozatot hozta:

Lud6nyha16szi Kiizs6gi Onkorm6nyzat
Kdpvisel6-testiiletdnek
53/2017.(VIII.09.) hat6rozata

A Lud6nyhal6szi Kdzs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete p6lyiizatot

lyrljt be a ,,Kistelepiildsi dnkorm6nyzatok alacsony o.rr"gu
tejlesztdseinek t6mogatAsa" keretdben, az llkomLlnyzattulajdondba 6l16
Losonci irti ravataloz6ba egy egyt6lc6s kegyeleti hiit<iberendezds, illetve
a Szent Istvan fti ravataloz6ba egy kdtt6lc6s kegyeleti hiito berendezds
tdmogatiisAra.
Az egytdlc6s hr.itoberendezds drldke (draj6nlat alapj6n): 952 500,_ Ft
A kettdlc6s hiitoberendezes drldke (6raj6nlat alapj6n): I 333 500,- Ft

2 286 000,- Ft
I 600 000,- Ft

A pAlytzathoz sziikseges dnerot 686.000,-F!ot. azaz
hatszeznyolcvanhatezer forintot a Kepvisel6{estiilet a Z0l7.6vi
koltsdgvet6sdben biaosit.

A kdpviselo-testiilet utasitja a polg6rmesteft a pely6zat haterid6re tdftdn6
elokeszitesdre 6s bead6s6ra.

Felelos: Kov6cs Imre polg6rmester
Hardridri: enelernszenlen

7. Napirend Diint6s orvosi rendel6 tervez6si kiitts6gei16l

Kovdcs In.rre plg6rrrrester
Az <inkonr.r5nyzati leladatell6tdst szolgdlo
keretdn beliil p6ly6zott az ijnkormdnyzat

Az eszkozbeszerzds teljes kdltsdge:
Az igenyelt p6lydzati tanogat6s dsszege:

flejlesztdsek t6mogat6sa pLIy 6zati kiiras
hdziorvosi alapelLit6st szolgril6 epiilet



feltjitdsara A p|lyazat ta(aldk listrira ked)lt, a tov6bbi elbirrikishoz 20lT.szeptember
15-ig jogeros epitesi engeddllyel kell rendelkezni, az el6zo m6r lej6rt. A tervezdsi dij
800.000,- Ft. El kell ddnteni a testiiletnek , hogy elindftjuk-e az engedllyezlsi elj6rrist.

Brunda J6zsef alpols6rmester
Ha sikeriil elintdzni a jogerris engeddlyt a sziksdges idopontig, csak akkor
csin6ltassuk meg.

Sutor Csaba kdpviselo
Csindltassuk meg a terveket , a krivetkezo p6lyrizati lehet6sdgn6l fel tudjuk haszn6lni.

A k6pviselotestulet egyhangil 5 igeT szavazaltal az aIlbbr hat'rozatot ho^a:

Luddnyhaldszi Kiizs6gi Onkorm6nyzal
K6pvisel6-testiilet6nek
54/2017 .(Y lll.09 .'t hat|rozata

A Lud6nyhal6szi Kdzsdgi Onkorm6nyzat Kdpviselo{estijlete a
h6ziorvosi alapellatast szolgril6 dpiilet felijit6s6hoz sziiksdges dpitdsi
engeddlyezdsi elj6r6shoz sziiksdges tervek elkdszitdsdt abban az esetben
rendeli meg, ha a tervezo v6llalja a jogeros dpit6si engeddly
2017.szeptember l5-ig tofidno megldtdt.
A tervezdsi koltsegre a kdpviselo{esttilet 800.000,- Ft-ot biztosit.
A kepviselo-testiilet utasitja a polgennestefi hogy az el6ir6nyzat
6tvezetdsdr<il a 2017.6v t koltsdgvetdsben gondoskodjon.

Felelcis: Kov6cs Imre polg6rmester
Hat6rid6: drtelerrszeriien

8. Naoirend : Lovasnapok rendezv6nvsorozat t6moqatisa

Kov6cs Imre polg6mester
A telepiilesen az idei dvben is meglendezdsre keriilnek a Lud6nyhal6szi Lovasnapok.
Szeptember 16-6n a Tirni-Tany6n iigyessdgi versenyt ds csal6di napot, szeptember 23-
5n a Luddnyi majolban Megyei Fogathajt6 versenyt
szeryezneK.
Javasol.ja a rendezvdnyek t6mogat6s6t 50.000,- Ft- 50.000,- Ft -tal.

A kdpviselo-testiilet ajavaslattal egyetertett ds egyhangir 5 rgen sza',tazattal az alilbbi
hat6rozatot hozta:

Ludinvhal6szi Kiizsdsi Onkorm6nt zat
K6rrvisel6-testiilet6nek
55/2017.(VI .09.) hatirozata

A Luddnyhal6szi Kcizsegi 0nkorrndnyzat Kepvisel6-testi.ilete a
Ludrinyhaldszi Lovasnapok rendezvdnyeit



- a Timi-Tany6n iigyessdgi versenyt
- Megyei Fogathajt6 versenyt
50,000,- Ft- 50.000,- Ft -tal rdmogarja.
A kdpviselo-testiilet utasitja a polgdmesteft hogy az eloir6nyzat
6tvezetdsdr6l a 20l7.dvi kdltsdgvetdsben gondoskodjon.

Felekis: Kov6cs Imre polg6rmester
Hatiiridri : erlelemszeriien

9. Napirend: A KelefNd d Hullad6 azdrilkod6si Tfrsulishoz ben
csatlakozdsi kdrelmek vdlem6nt ez6se
lr6sos eloterjesztds a meghiv6 melldklet6t kdpezte. ( VI. sz. melldkler.l

Kdrdes dszrevdtel hozzisz6l6s nen.r volt.

A kdpvisel6-testi.ilet egyhangl 5 igen szavazattal az al6b6i hat rozatothozta:

Lud6nyha16szi Kiizs6gi Onkorm6nvzat
K6pvisel6-testiilet6nek
56/2017.(VIII.09.) hat6rozata

A Lud6nyhaliszi Kdzsdgi Onkom6nyzat Kdpvisel6-testiilete j6v6hagyja
az al6bbi telepiildsi onkorm6nyzatok KelerN6gr6d Tdrsdgi
Hulladdkgazdrilkoddsi T6r.suldshoz tiifldno csatlakoz6s6t, azzal a
f'eltdtellel, hogy a KEOP Ir6nyito Hat6s6g csatlakoz6sokat j6vrlhagy6
elozetes ir6sbeli hozz|jArulftsa alapj6n a T6mogat6si Szerz<iddsek
modositiisra keriilnek:

Csdcse Kozsdg Onkorminy zata
Egyhazasgerge Kcizsdg Onkormdnyzata
Ipolytaln6c K<izseg Onkorm6nyzata
Kutas6 Kozsdg Onkormenyzata
Litke Kdzs69 Onk orm|nyzata
N6gr6dszak6l K<izsdg Onkorm6nyzata
Piliny Kozsdg Onk ormlrryzata
M5trasz6l6s K<izseg Onkorm6nyzata

A kdpvisel6testiilet utasitja a polg6r.mested, hogy drinteserol a T6rsul6si
Tandcs munkaszervezetet dftesitse

Felel6s: Kov6cs Imre polg6rnester
Hat6rid6: 2017 . augusztus 27.

Tobb kerdds, dszrevdtel, hozz6sz6lis
Ir

l/ ntt ttl/tfl
I.JJ L\JVIV ' I

Kov6cs Imre
polg6lmester



JELENLETI iV

A 2017. augusztus 9-6n megtartott dnkorm6nlzati
kdpvisel6-testtileti ii16sr6l

l. KovScs Imre polg6rmester

2. Brunda J6zsef alpolgermester

3. Ad6m Norbert k6pvisel6

4. B6din6 Fenywesi M6nika k6pvisel6

5. Sutor Csaba k6pvisel6

6. Szeles Maria:rna k6pvisel6

7. V6gh Imre Gergely k6pvisel6

Meghivotnk, vendigek:

Kereszti M6rta jegyz6

6ze Jinos lolpitlsz
Ir
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Lurlityhaliszi Kbudgi Onkormdnyzat Polgdrmesterc
Luddnyhaldszi, Rrik6czi it 69.

Meghiv6

Ertesitern, hogy a Magyarorsziig helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011. €vi CLXXXXIX. tv.
44. S-a alapjan a kepvisel6-testiilet rendkiviili tildsdt

2017. aueusztus 9. (S7-ERDA)
l7 6rira iisszehivom

Az iil6s helye: Polgdrmesteri Hiyatal Lud:inyhaliszi

Napirendi iavaslat:

l. Napirendi Partnersdgi egJ-eztet6s szab{lyairi sz6l6 ijnkormlinyzati rendelet
m€galkotrsa
E!!613;41j. Kovacs lmre polgarme.Ler. Oze Jdnos todpirdsz

2. Napirend: Telepiil6sk6pi arculati k6zikiin],v 6s telepiil6sk6pi rendelet
elk6szit6s6nek megkezd6se
tldlgiSSZli Ko\ ics lmre polgarmester. O/e Janos fdep esl

3. Napirend: Tankeriileti kiizponttal kiitendii vagyonkezel6i szerz6d6s
El6terieszt6: Kov6cs Imre polgArmester

4. Napirend: Testv6rtelepiil6si meg{llapod{s aldirisa a lenryelorsz{gi Liszkiben
El6ter-ieszt6: Kov6cs Imre polgdrmester

6. Napirend: P{lyizat kistelepiil6si iinkorm{nyz.tok alacsony iisszegii
{ejleszt6seinek timogat{sdra
Eldtedeszt6: Kov6cs Imre polgdLn'nester.

7. NapirendrDiint6s orvosi rendel6 tervez6si kitlts6geir6l
El6terjeszt6r Kovecs lmre polgiirmester

8. Napirend: Lovasnapok rend€zv6nvsorozat timosatisa
El6terjeszt6: Kovdcs lmre polgiimester

rend: A Kele t-N 6lkodisi Tdrsuli
csatlakoz:isi kdrelmek v6lem6nyezese
El6terieszt6: KovAcs Imre polgArmester

A Kdpvisel6-testiilet tildsdre tisztelettel meghivom. rdszv€teldre felt6tleniil szdmuoK.

Lud6nyhaldszi, 20 1 7. augusztus 0 l.



I.SZ. MELLE K LET

I,LOTERJESZTES
a paftnersdgi egyeztetds szabalyait taftalmaz6 rendelet megalkot6sera

Tisztelt Kdpvisel6-testtlletl

A teleptil€skdp vddelmdr6l s2616 t6N6ny (2016. dvi LXXIV. rv., a rovabbiakban: teleptildskdpi t6rv6ny)
hatalyba ldpdsdt kdvet6en az dnkormdnyzatnak legkds6bb 2017. okr6ber t-ig rin. telepildskdpi rendeletei
kellalkotni.

A telepiildskdpi fendeler megalkotdsdnak el6feltdtelei:
L a pannersdgi szabelyzat rendelet formiiban tdrtdno mesalkotdsa. tov6bbd
2. Ln. Atculati Kezikdnl v megalkota.a.

A telepiildsfejlesztdsi koncepci6r6l, az integrdlt telepiildsfejlesztdsi stratdgiAr6l ds a telepiildsrendezdsi
eszkijzdkr6l, valamint egyes teleptildsrendez6si sajatos jogintdzmdllyekr6l jz6l6 314/2012. iXL8.) Korm.
rendelet (a tovdbbiakban Rendelet) 28-29. $-ai el6irjrik, hogy az dnkormrinyzatnak vdlemdnyeztetdst
megel6z6en ddntenie kell rendeletben a partnersdgi egyeztetds szabeiyair6i.

A paftneNegi egyeztetds szabdlyair6l sz6l6 rendeletalkotds c6lja, hogy a telepiildsfejlesztdsi koncepcid,
iffegrdlt telepiildsfejlesztdsi stratdgia ds a telepiildsrendezdsi eszkcizcik, valamint teiepi.ildskdpi arculati
kdzikdlyv 6s telepiildsk6pi reDdelet megalkotasa sordn biztositott legyen a partnerek tajdkoztatasa. Ennek
soran az dnkonn6nyzatnak ddntenie kell

4) a pafinerek tAjdkoztatdsrinak n6dj616l ds eszk6zei16l,
,) a partnerek altal adott javaslatok, vdlemdnyek megad6s6nak m6djrir6l ds hatdridejdr6l, tovabbri

nyilvAntartdsdnak ln6dj Ar6l,
c, az el nem fbgadott partnersdgi j avaslatok, vdlemdnyek indokol6s6nak m6dj6rdl, a dokumental6suk,

nyilvdDradasuk rendid16l,
d) az elfogad,ott koncepci6, srrardgia, relepiildsrendezdsi eszkdzdk, kdziktinyv ds telepiildskdpi

rendelet nyilvdnossiigat biztosit6 intdzkeddsekr6l.

A melldkelt rendeleFtervezet fenti taftalmi kdvetelmdnyeknek megfeleloen az iinkormdnyzat helyi
adottsagainak (tdj€koztatiisi eszkdzeinek ds az admiDisztliici6s lehet6sdgeinek) figyelembevdteldvel kdsziilt.

A partnersdgi egyeztetis szabalyait a tartalmazd rendelet-tervezeter az el6terjesztds melldkletdt kdpezi.

Kdrcm a Kdpvisel6{esttiletet, hogy virassa meg
szabiilyait tartalmaz6 rendeletet.

Luddnyhal6szi, 2017. auguszlus .

az el6terjesztdst ds fogadja el a patnersdgi egyeztetds

Tisztelettell k"rfu,
polg6rmester



Il.sz. mell6klet

Ludinyhal{szi kiizs6g 0nkorm{nyzata K6pvisel6-testiilet6nek 8/2017. (VIIL09.)
itnkorm{nyzati rendelete a telepiil6sfejleszt6ssel, telepiil6srendez6ssel 6s telepiil6sk6p-

6rv6nyesit6ssel iisszefiig96 partners6gi egyeztet6s helyi szabflyair6l

Luddnyhaldszi kcizs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6{estiilete az Alaptiirvdny 32. cikk (2)
bekezdds6nek elsd fordulatriban kapott feihatalmaziis alapj6n, a Magyarorszag helyi
dnkorm.inyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXX. rdrvdny 23. g (5) bekezdds 5. pontjriban
meghatdrozott feladatkdrdben elldrva - figyelemmel a relepiildsfejlesztdsi koncepci6r6l, az
integrdlt teleptildsfejlesztdsi stratdgiar6l 6s a telepiildsrendezdsi eszkdzijkr6l, valamint egyes
telepiildsrendezesi sajiitos.jogintezmenyekf6l szol6 31412012 (XI.8.) Korm. rendelet 29. 6-
Aban foglaltakra is a kdvetkeztjket rendeli el:

l. A rend€let hauilya

l. S E rendelet hat6lya Luddnyhal6szi telepiildsfejlesztdsi koncepci6jenak, integralt
telepiildsfejlesztdsi stratdgiejenak, telepiildsrendezdsi eszkdzeinek, telepiildskdpi arculari
kdzikcliyvdnek ds telepiildsk6pi rendeletdnek kdszitdse, m6dositdsa soran a 3. 6 szerinti
partnefekre, valamint a partnersdgi egyeztetds szabdlyair.a te!ed ki.

2. $ Ludd[yhaliiszi telepiildsfejlesztesi koncepci6jal1ak (a tovdbbiakban: koncepci6), integr6lt
telepiildslejlesztdsi stratdgidjAnak (a tovdbbiakban: srratdgia), telepiildsrendezdsi eszkdzeinek,
teleptildsldpi arculati kdzikdnyvdnek ds telepiildskdpi rendeletdnek vagy azok m6dosiresanak
a lakcss6ggal, drdekkdpviseleti, civil ds gazddlkodd szervezetekkel, valldsi kdzdssdgekkel
tdrt€nd vdlemenyeztetdse a telepiilesfeilesztdsi koncepci6r6l, az integralt telepi.ildsfejlesztdsi
stratdgidr6l ds a telepiildsrendez€si eszkdzcjkrol. valamint egyes teleptildsrendezdsi sajetos
jogintdzmdnyekrol szolo 31412012. (XL8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet)
ds jelen rendeletben megllatdrozott szabillyok szerirlt tdrtdnik.

2. A partnerek meghatdrozdsa

3. $ A patuersdgi egyeztetdsben az al6bbi termdszetes szemdlyek, jogi szemdlyek 6s jogi
szemdlyis6ggel nem rendelkez6 szervezetek (a tov6bbiakban: paftnerek) vehetnek rdszt:

a) a telepiilds kdzigazgatdsi tertiletdn ingatlaDnal rendelkezni jogosult termdszetes vagy
jogi szemdly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 szervezet ds drintett koziizemi
szolgdltal6,

b) a Luddnyhaldsziban sz6khellyel, telephellyel rendelke26 gazddlkod6 szervezet,
c) a Luddnyhaldsziban szikhellyel bejegyzetl civil szeryezet,
d) a kdrnyezet vddelmdnek dltalanos szabalyair6l sz6l6 1995. dvi LIII. ti,rvdny 98. $ (2)

bekezdds c) pontja alapjdn a telepiildsrendezdsi eszkbzdk vdlemdnyezdsi eljer6seba - a
partnersdgi egyeztetds megkezddse el6tt legal6bb 30 napnal korabban - a polgamestemdl
irdsban beielentkez<j egydb szeryezet.

3. A partnerek tijdkoztatdsrnak m6dja 6s eszkiizei

4. $ (1) Koncepci6 vagy strategia k6szit6se esetdn a partnerek tajdkoztatAsa a Korm.
rendelet szerinti eldzetes ds munkakozi tiijdkoztat6 keretdben

a) kdztel iLleten eihelyezett dnkonn6nyzati hirdet6feliileten,
b) a helyi irjsrigban vagy online lapban (ha van ilyen), ds

c) a www.ludalyhalaszi.hu honlapon kiizzdtett hirdetmeny itjAn, tovAbbA
d) lakossrisi f6rum keretdn beliil sz6ban tdftdnik.



(2) A koncepcid 6s a strat6gia m6dosit6sa esetdn a partnerek tajdkoztatasa az elkdszi.ilt
tervezetrcjl a Korm. rendelet szerinti munkakdzi tAjdkoztat6 keretdben a

\$'!v.ludanyhalaszi.hu honlapon kdzzdtett hirdehneny itjan tdrtdnik.

5. S Telcpiil6sk6pi arculati k6zikiinyv (a tovAbbiakban: kdzikiinyv), telepiil6sk6pi rendelet
k6szit6se vagy m6dosit{sa eset611 a partnerck tdjdkoztatesa - a Korm. rendelet szerinti
el6zetes 6s munkakdzi trjdkoztat6 keretiben

a) kdzte ileten elhelyezett dnkomt6lyzati hirdet6feliileten,
b) a helyi ujsrigban vagy online lapban (ha van ilyen), ds
c) a www.ludanyhalaszi.hu honlapon kdzzdtett hirdetmdny iijen, tovebba
d) lakossdgi f6rum keretdn beliil sz6ban tdndnik.

6. $ (1) Telepiil6srendez6si eszkiizijk teljes eljrrisban td(dn6 kdszitdse, m6dositAsa eset6n
a partnerek tajdkoztatasa a Korm. rendelet szerinti eldzetes ds munkaktjzi tAjdkoztat6
keretdben

a) kdzteri.ileten elhelyezett dnkormrlnyzati hirdet6feliileten,
b) a helyi irjsdgban vagy online lapban (ha van ilyen), ds
c) a www.ludanyhalaszi.hu honlapon kdzzdtett hirdetmdny ritjAn, tovdbbd
d) lakossigi f6rum keretdn beliil szdban tortinik.

(2) Telepiil6srendez6si eszkiizitk egyszeriisitett eljir{sban tdrtdn6 k€szitdse, m6dositdsa
eseten a pa nerek tiijdkoztat6sa az elkdsztilt tervezetr6l - a Kolm. rendelet szerinti munkakdzi
tajdkoztato keretdbeD

d I kdzlefiilelen elhelyeze dnkorman) /dri hirdelotelirleleu.
b) a helyi ijsagban vagy online lapban (ha van ilyen). ds
c) a www.ludanyltalaszi.hu honlapon kdzzdtett hirdetmdny itjdn, tovabbd
d) lakoss6gi f6r'un keretdn beliil sz6ban tdrtdnik.

(3) Telepiil6srendez6si eszkiizitk tdrglal{sos eljir{sban tdrtdn6 kdszitdse, m6dositiisa
eset€n a (4) bekezdds szerinti eset kiviteldvel, - a padnerek tAjdkoztatiisa az elkdsziilt
tervezetr6l, - a Korm. rendelet szerinti munkakdzi tajdkoztat6 keretdben -

a) kdzteriileten elhelyezett dnkorndnyzati hirdet6fehileten,
b) a helyi iisdgban vagy online lapban (ha van ilyen),6s
c) a www.ludanyhalaszi.hu lronlapon kcizzdtett hirdetmdny irtj6n, tovabbd
d) lakossrigi f6rum keretdn beliil sz6ban tdfidnik.

(4) Telepiil6srendez6si eszkiiz k6szit6s6nek va$r' m6dositis:inak tdrgyalisos eljrrisa
sorin, a Korminy {ltal rendeletben kihirdetett vesz6lyhelyzet esetdn, az dintett
teleptildsen a veszdlyhelyzet kdvetkezmdnyeinek a felsziimolasa vagy a tovabbi, kcjzvetleniil
tenyeget6 veszdlyhelyzet megel6zdse miatt indokolt. a pafinerek tdjdkoztatAsa az elkdsziilt
leNezelfdl a Korm. rendelet szerinti munkakdzi tdjdkoztat6 keretdben, - a
w\\'.\v.ludanyhalaszi.hu honlapon kdzzetett hirdetminy uti6n tdftdnik.

(5) Telcpiildsrcndez6si eszkdziik 6llami f66pit6szi eljirdsban tdrtdn6 kdszitdse,
m6dositasa esetdn a partnerek tejekoztatAsa az elkdsziilt tervezetr6l a Korm. rendelet szerinti
munkakdzi tdjdkoztat6 keretdben a wuw.ludanyhalaszi.hu honlapon kdzzdtett hirdetmdny
itjdn td(dnik.

7. S ( l) A hirdetmenynek el6zetes tij6koztat6 eset6n - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. 

"s 
(3) bekezddsdben fbglaltakkal dsszhangban az 6rintett

Allamigazgatdsi szeNek szdnera teidkozrariisra bocsejtott dokumentumot,
b) a partnerek eszrevdteleinek benyirjt6siira nyitva dl16 hatariddt es
c) a postacimet vagy elektronikus levdlcimet, ahova az dszrevdtel megkiildheld.

(2) A hirdetm6nynek - munkak0zi tij6koztat6 eset6n - tartalmaznia kell:
a) az drinlett iillamigazgatdsi szeNek sziimAra td,jdkoztatdsm bocsajtott
dokumentunokat, tirgyalisos 6s Allami f6dpitdszi eljdr6s esetdn, legaldbb a tervezet
risszefoglal6 leildsdt ds az elkdsziilt j6vahagyand6 munkardszeket,



b) a partnerek dszrevdteleinek benyirjtdsdra nyitva 6116 hataridot ds
c) a postacimet vagy elektronikus levdlcimet, ahova az dszrevdtel megkiiidhet6.

8. $ A lakoss6gi f6Nm dsszehivAsiira ds lebonyolitdsira a LudAnyhal6szi Kdzsdgi
Onlcnndnyzat Kdpvisel6-testiilete Szervezeti 6s Mrikdddsi Szabdlyzadr6l sz6l6 3/2015.
(ll.12.) dnkormrinyzati rendeletdben foglalt szabdlyozds az irrinyad6.

4. A javaslatok, v6lemdnyek dokumentil6s{nak, elfogadis6nak 6s nyilvdntartds6nak
mddja

9. S (1) A parlnerek a lakossiigi f6rumon szdban dszrevetelt tehetnek, amelyet jegyz6kdnyvbe
kell foglahi. A lakossdgi f6rumot koveto 8 napon beliil, valamint lakossagi f6rum hiiinyiiban
a hirdetmdny kdzzetdtel€t szdmitot 8 napon beliil a paftnerek idsos dszreveteleket tehetnek
az alebbi m6dokonl

a) papiralapon az 1. szdmu melldklet szerinti partneri adatlap felhasznalesaval - a

Polgemestemek cimezve, Lud6nyhal6szi kdzsdg Onkormanyzat6nak cimdre (3188
Luddnyhal6szi, Rak6czi irt 69.) tiifi6n6 megkiilddssel, vagy
b) elektronikus levdlben a hirdetmenyben meghatdrozott e-nail cimre tiirtdn6
rnegkiilddssel, anennyiben a hirdetmdny ilyet ta almaz.

(2) Azt a partren, aki az (1) bekezdis szerint kdzzdtett hatdriddn beltil vdlem6nyt nem
nyilvanitott, javaslatot nem tett, a hatarid6 leteitdt kdvet6en hozzitjitul,6 pa nemek kell
tekinieni, az egyeztetdsi tov6bbi szakaszaiban 6s elfogadesi szakaszban egyar6nt.

(3) TargyalAsos elj6r6sban, az egyezteto tfugyalAs vonatkoz{siiban az eljfudsban drintett
partnernek az egyeztet6 ttugyalast megelozd partnersdgi egyeztetdsben jogszabdlyon alapul6
ellenrelemenyt ten pannerl le lrel'inleni.

(4) Az (1) bekezdds szerint bedrkezett vdlemdnyek tisztazdsa drdekdben a polg6mester a

vdlemdnyezci partnerrel meghiv6sos egyeztetd tArgyal6s keretdben tovdbbi egyeztetdst
kezdemdnyezhet, amelyr6l jegyz6kdnyvet keLl kdsziteni.

(5) Azl a partnert, aki a pa(ners6gi egyeztetds soran hatdrid6n belijl vdlemdn)1nem adott,

vagy adotl, de a (4) bekezdds szerinti neghivasos egyezteto t6rgyalasoD a meghivds ellendre

nenr vett rdszt, kifogAst nem emelo parhernek kell tekinteni, az egyeztet6s tovabbi

szakaszaiban ds elfogadiisi szakaszban egyar6nt.
(6) A bedrkezett javaslatokat, vdlemdnyeket a fddpitdsz az (l) bekezdesben megieldlt

hatiridd elteltdt kdvet6en tovdbbitja az arculati kdzik6nyv, telepiildskdpi rendelet, fejlesztdsi

dokumentum vagy a telepiil6slendezdsi eszkdz kdszit€sdvel megbizott tervez6nek
(7) A tervez6 a vdlemdnyekkel. javaslatokkaL kapcsolatos szakmai vdlemdnydt a

teNezdsi szezoddsben megdllapitott haurid6ben - megkiildi az dnkormanyzat reszere, a

Pol garmeiternek cimezve.
(8) A szakmai javaslatok alapjAn a ftjdpitdsz a velemdnyek, javaslatok elfogadds.ira, el nem

fogadas esetdn indokol6sfua vonatkoz6 ddntds-tervezetet kdszit.

10, S (1) A bedrkezett vdlemdnyek, javaslatok elfogadrisdr'6l vagy el nem fogaddsdr6l, az el

nen, fogadds indokolds6r6l - a (2) bekezddsben foglalt kivdtellel - a kdpvisel6-testiilet ddnt.
(2) Telepiildsrendezdsi eszkdz drgyaliisos vagy iillzr,'ni f6dpitdszi eljrrasban tdrten6

lefolytatdsa eset6n a be6rkezett parrneri vdlemdnyek. javaslatok ellbgad6sdr6l vagy el nem

fogadrisdr6l, az el nem fogades indokoldsdr6l a Polgiirmester ddnt.
(3) Minden a partnersdgi egyeztetdssel kapcsolatos Konn. rendeletben ds jelen rendeletben

nem szab6lyozott kerddsben a Polgernester ddnt, a vonalkoz6 eljrirdsi szabdlyok megta.tasa

mellett.

ll. ! (1) A jelen rendeletben loglaltak szerint bedrkezett v€lemdnyeket, javaslatokat a

l'ddpitdsz a tiirgy ds az eljaMsi szakasz rdgzitdsdvel, a bedrkezis sorrendjdben nyilv6ntaftja



(2) Az (1) bekezd€s szerinti nyilventadas legalabb az alabbiakat te|talmazzal
a) a vdlemdnyez6, javaslattev6 nevdt, tovdbbd lakheiydt, szdkhelydt, vagy telephelydr,
b) a vdlemdny bedrkezdsdnek id6pontj6t,
b) a vdlemdny, javaslat rdvid tartalmAr,
c) a vdlemdnyez6si szakasz lezird, vagy a 10. g (2) bekezdds szerinti ddnt€st k6vet6en
a vdlemdnyt, javaslatot elfogad6, vagy elutasit6 kdpvisel6-testi.ileti hatArozat szdmiit,
illetve a Polgermester ddntdsdt.

(3) Az (1) bekezdds szerinti dokumentumokat a kdzfeladatot ellltd szervek iratkezeldsdre
vonatkoz6 szabdlyok sze nt, az ott meghadrozott hatdrid6ig kell 6rizni.

5. Az €lfogadott koncepci6, strat6gia, k6ziktinyv, telepi.il6sk6pi rendelet €s
telepiil6sfejleszt6si eszkiiz nyilvdnossrigrit biztosit6 int62k€d6sek

12. S A Polg.irmester - a feladatkdr szerint illetdkes szervezeti egysdgek utj6n gondoskodik
az elfogadott koncepci6, stratdgia, kdzikcjnyv, telepiildsk€pi rendelet ds telepiildsrendezdsi
eszkdz elfogadAst kdvet6 l5 napon beliili kiizzdtdteldr6l, a www.ludanyhalaszi.hu honlapon.
A honlapon tdrtdD6 kdzzdtdtel nem mentesit a Korm. rendelet 43. ds 43/8. S-a sze nti egydb
kdzzdtdteli szabalyok tel jesitdse al6l.
13. $ Az elfogadott koncepci6r6l, stratdgi6r6l ds ezek m6dositesiirdl sz6ld, a Korm. rendelet
30. S (13) bekezddsben foglaltak szerinti tejdkoztatasr6l a polg6.mester a f66pitdsz ftj6n
sondoskodik.

7. Z{16 rendelkez6sek

14. $ (1) E rendelet a kihirdet6sdt kdvet6 napon ldp hatdlyba.
(2) Ezen rendelet fendelkezdseit a rendelet hatalya ldpdsdt kttvet6en indul6 egyeztetdsi

eliiirdsokban kell alkalmazni.

Luddnyhalaszi, 20 I 7. augusztus/r
WU]M
Koiics lmre
polgiirmester

Rendelet kihirdetvel

Lud6nyhal6szi 2017. augusztus 9. 17.30 6ra

iluwl'lt\
Kereszti Mifuta

Jegyzo

1c I



1.melldkleta 9/2017.(V .l l.) dnkomanyzari rendelethez

PARTNERI ADATLAP

Partnersdgi egyeztetdsben va16 rdszvdtelhez

Aluliroft

Ndv/ Szervezet:....

K6pviseletre jogosult szemdly:....

Lakcinr/ szdkhelyl

e-mail cim:.....

Telefonszrim: .

a Ludrlnyhaliszi kdzsdg Onkomdnyzata 6ltal kdszitend6

megnevez€sii dokumentum partners€gi egyeztetdsi eljdr6s6ban az allbbi
javaslattal/vdlemdnnyel kivrinok 6lni:

A kitOltittt, alairt adatlapot az aliibbi cimek valamelyikere kerem eljuttatni:
Postacim: Ludanyhalaszi kdzs€g Onkormrinyzata 3188 Ludrinyhalaszi, Rakdczi [t 69.,
vagyr e-mail cim: ludany@profi nter.hu

al6irAs



EL6ZETES HATASVIZScALAT

a partnercdgi eljtuas szab.ilyair6l sz6l6
8/ 20I7 (VIIL09.) dnkormilnyzati rendelerhez

Ajogalkotasr6l sz6l6 2010. dvi CXXX. rdrvdny 17. S (l) alapjdn az atabbiakrdt rdjdkoztarom

a Tisztelt Kdpvisel6{estiiletet:

A tervezett Jogszabaly jelent6snek irdlt hatdsai:

> tirsadalmi. sazdasdsi, kitlts€svet6si hatisa: a rcndelet elfogad6sa el6segiti, hogy a

teleptildsfejlesztdsi ds telepiildsrendez6si dokumentumok

eljiriis sor6n tdrtin6 egyeztetdsekndl biztositani lehessen

v€lemdnyez6i partnerek bevondsAt, a v6lemdnyek megfelel6

6s az elfogadott telepiildsrendezdsi eszkdztjk nyilvdnossAg6t.

kiirnyezeti. egdszs6gi kaiyetkezmdnye: a rendelet-tervezet k6rnyezeti,

egeszsegLigyi kdvelke/nlenlc nem relevan.

adminisztrativ terheket befolviso16 hatisa: nincs

megalkotrsdra irdnyul6

a mindl sz€iesebb kdrii

dokumentaliisi rendszerdt

sziiks6

kiivetkezmdnye: a rendelet elmaradiisa szabrilyoztis

tclndnyessdgi felhivdst eredmdnyezne.

maradds{nak to

ndlkiili helyzetet teremtene,

Shoz sziiks6

felt6telekl nem jeient tctbblet kiad6st az eddigiekhez kdpest.



INDoKoLAs

a partners6gi eljdrds szab{lyairdl szdl6

8/2017 (VIIL11.) itnkormdnyzati rendelethez

At,aanorlinaolota,

Magyarorszrig helyi dnkomiinyzatair6l sz6l6 20l l dvi CLXXXIX titrv€ny 23. g (5) bekezdds
5. pontja drtelmdben a helyi iinkormdnyzat feladata a helyi telepiil€srendezds ds
telepiildsfej lesztds.

A rendelettervezet cdlja, a telepiildsfejlesztdsi konc€pci6r6l, az integriit teleptildsfejlesztdsi
stmtdgitu6l ds a telepiildsrendezdsi eszkdzijkr6l, valamint egyes telepiilesrendezdsi sajatos
jogintdzmdnyekdl szol6 314/2012. (XI. 8.) Kormdnyrendelet szerinti helyi partnendgi
szabdlyok megalkotasa.

neszteteilinaototas
l.-2. S-hoz

A rcndelet hatiilydt hatArozza meg.

3. g-hoz

Az egyeztetdsben rdsztvev6 paltnerek katrdt hatirozza meg

4. - 8. g-hoz

Meghat6rozza a telepuldsfejl€sztdsi koncepci6r6l, az integalt telepilldsfejlesztdsi statdgitu6l,
valamint a telepiildskdpi arculati k€zikiinyvrtil ds a telepiildsk6pi rendeletr6l tartott
vdlemdnyeztetdsi eljAres soran a partnerek trijdkoztatds6nak n6dj6t ds eszkdzeit

9-l 1. $-hoz

A javaslatok , vdlemdnyek megadrisrinak m6djdval 6s hataridejdvel, dokument6ldsuk,
nyilvAntadasuk rendjdvel kapcsolatos rendelkez€seket tartalmazza.

12.-13. g-hoz

Az elfogadott telepiildsfejlesztdsi, telepiildsrendezdsi ds t€lepiildskdpi dokumentumok
nyilvAnoss6gdt biztosit6 intdzked€sek6l rendelkezik.

14. $-hoz

Hatdlyba ldptet6 rendelkezdseket tartalmazza.



III,sZ. M ELLEKLET

ELoTERJESZT6S
a telepiildskdpi arcr ati kdzikdnyv ds teleptildskdpi rendelet elkdszit6sdnek megkezd6sdhez

Tisztelt Kdpvisel6-testiilet!

A telepuldskdp vddelmdr6l sz6l6 2016. €vi LXXIV. rdrvdnyel6irja, hogy a teleptildseknek
n]eg kell aLkotniuk a telepuldskepi rendelettiket. A telepiiiiskdpi rendelet szakmai
megalapozAsa 6rdek6ben el kell k6sziteni a teleptildskdpi arculati kizik6nyvet is.

A telepiildsk6pi arculati kdzikdnyv ds telepi.ildskdpi rendeiet cdlja a telepiilds jellegzetes ds
dtekes arculatdnak meg6viisa, kialakit6sa, illetve az dpitett ds termdszeti kdmyezet egysdges
vddelme. A telepi.ildskdpi arculati kdzikdnyv ds teleptildskdpi rendelet viirhat6 hatiisa az
dpitdsi beruhdz6sok jellegzetes telepiildskdpbe tdrtdn6 illesztdse, illetve az drtdkes temdszeti
ds dpitett kdrnyezet meg6vasa.

Kdfen a Kdpvisel6-testiile1e1, l'togy vitassa meg az eloterjesztdst, ds fogadja el a
hatarozattervezetet.

HatArozat javaslatl

Ludanyhal6szi Kdzsdgi O*ormenyzat Kdpvisei6-testiilete

...... /2017 (....1.....) ha|l,rozala

Ludanyhaliszi K6zsdgi Onkormdnyzat Kepvisel6-testiilete ddnt Lud6nyhal6szi kdzsdg teljes
igazgatdsi teriiletere kiterjed6 telepiildskdpi arculati kdzikdnyve ds telepiildskdpi rendelete
elkdszitdsdr6l.

A telepi.ildskdpi arculati kdzikonyv 6s telepiildskdpi rendelet cdlja a telepiilds jellegzetes ds

€rtekes arculatanak meg6visa, kialakitesa, illetve az dpitett ds termdszeti kdmyezet egysdges
vddelme.

A telepiildskdpi arculati kdzikdnyv ds telepiildskdpi rendelet vdrhat6 hat6sa az dpitdsi
beruhdzdsok jellegzetes teleptildskdpbe tdrtdn6 illesztdse, illetve az drtdkes t€rmdszeti ds

6pitett kd ryezet meg6vAsa.

Luddnyhaliszi, 2017.

Hatdrid6:rendelet hatdlyba ldpdsdnek napj 6rdl folyamatos
Felelds: Koviics Imrc Polgamester

Kereszti Marta Jegyz6

rlatu.lt
Kovdcs Imre
polgermester


