Kereki Kdzseg Partnersegi egjeztetes szabalyai
Jelen szabalyozas celja, hogy a telepulesfejlesztesi es a telepulesrendezesi dokumentumok
megalkotasa soran biztositott legyen az erintett partnerek tajekoztatasa, velemenyezesi lehetosege,
es az elfogadott telepulesrendezesi eszkozok nyilvanossaga oly modon, hogy mindez hatekony
modon segitse a telepules fenntarlhato fejlodeset.
A szabalyozas hatalya Kereki Kozseg kozigazgatasi teruletere, a telepulesfejlesztesi koncepcio, az
integralt telepulesfejlesztesi strategia es a telepulesrendezesi eszkozok dokumentumaira, valamint a
dokumentumok kidolgozasa soran az eljarasban kozremiikodo partnerekre terjed ki.
Partner: Kereki Kozseg teljes lakossaga, az adott telepulesfejlesztesi es telepulesrendezesi
dokumentuma kidolgozasaval, modositasaval erintett erdekkepviseleti, civil es gazdalkodo
szervezet, valamint egyhaz, tovabba az illetekes I. foku epitesiigyi hatosag.
1.
1.1 Partnersegi egyeztetes (tovabbiakban Pe.) a telepulesfejlesztesi koncepciorol, az integralt
telepulesfejlesztesi strategiarol es a telepulesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes
telepulesrendezesi sajatos jogintezmenyekrol szolo 314/2012. (XI. 8.) Kormanyrendeletben
meghatarozott dokumentumok es eljarasok fajtai szerint az alabbi szakaszokban tortenik.

Dokumentum

Eljaras fajtaja

1. Telepulesfejlesztesi koncepcio
2. Integralt telepulesfejlesztesi strategia
3. Telepulesrendezesi eszkozok
(telepiilesszerkezeti terv,
heiyi epitesi szabalyzat)

1.1 Korm.r. 30. § szerint
2.1 Korm.r. 31. § szerint
3.1 Teljes eljaras a
Korm. r. 36-40. § szerint
3.2 Egyszerusitett eljaras
a Korm. r. 41. § szerint
3.3 Targyalasos eljaras a
Korm. r. 42. § szerint
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1.2 A tajekoztatok megjelenesenek idopontjarol hirdetmenyt kell megjelentetni a telepules
honlapjan. es az onkormanyzat hirdetotablajan a tajekoztato me^elenese elott minimum 4
munkanappal.
1.3 A hirdetmenybe kozolni kell a tajekoztato megjelentesenek targyat. idopontjat es a javaslatok,
velemenyek beadasanak hataridejet, modjat.
1.4 A tajekoztato az onkormanyzat honlapjan, ill. munkaidoben az onkormanyzat hivatalos
helyisegeben nyomtatott formaban tekintheto meg az elozetes tajekoztatasi szakaszban legalabb 21
nap. a velemenyezesi szakaszban legalabb 30 nap idotartamig, ill. egyszerusitett es targyalasos
eljaras eseten legalabb 15 napig.
2.
2.1 A javaslatok, velemenyek benyujtasanak modja, hatarideje: javaslatot, velemenyt irasos
formaban (postai liton level formajaban, elektronikus liton email-ben) a Balatonioldvari Kozos
Onkormanyzati Hivatalban a tajekoztato megjelenesenek elso napjatol szamitva az elozetes
tajekoztatasi szakaszban 21, a velemenyezesi szakaszban 30 napon beliil. illetve egyszerusitett es
targyalasos eljaras eseten 15 napig lehet benyujtani.
2.2 A javaslatok, velemenyek dokumentalasanak, nyilvantartasanak modja az iratkezeles altalanos
rendje szerint tortenik.

2.3 A partner a 1.2 pontban meghatarozott elozetes tajekoztatoval kapcsolatban kifejtheti elozetes
javaslatait a telepulesrendezesi eszkoz keszitesevel kapcsolatban.
3.
3.1 Amennyiben a partner a tajekoztatasi szakaszban a 2.1 pontban meghatarozott hataridon beliil
reszveteli szandekat nem jelzi, az eljaras tovabbi - azaz a velemenyezesi - szakaszban nem vesz
reszt, es kifogast nem emelo velemenyezonek kell tekinteni.
3.2 A partner a velemenyezesi szakaszban a 2.1 pontban meghatarozott hataridon beliil kifejheti a
dokumentummal kapcsolatos, indokolassal alatamasztott velemenyet.
3.3. Valamennyi velemeny az adott telepiilesrendezesi eszkoz iigyiratanak reszet kepezi es azokat
az onkormanyzati hivatal a tervezo fele tovabbitja.
3.4. Valamennyi velemenyt a telepiilesfejlesztesi koncepciorol, az integralt telepiilesfejlesztesi
strategiarol es a telepulesrendezesi eszkozokrol. valamint egyes telepiilesrendezesi sajatos
jogintezmenyekrol szolo kormanyrendeletben meghatarozott dontes meghozatalahoz a donteshozo
Kepviselo-testiilettel ismertetni kell.
4.
4.1. A javaslatok, velemenyek elfogadasara, illetve el nem fogadasara, valamint mindezek
indokolasara a tervezo javaslatot tesz, amelyet a donteshozo Kepviselo-testiilettel ismertetni kell.
4.2 A valaszokrol a kepviselo-testiJlet a telepulesfejlesztesi koncepciorol, az integralt
telepulesfejlesztesi strategiarol es a telepiilesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes
telepulesrendezesi
sajatos jogintezmenyekrol szolo kormanyrendeletben
meghatarozott
hatarozataval egyidejiileg dont. A velemeny, eszrevetel el nem fogadasa eseten a dontest indokolnia
kell.
4.3 A nyilvantartas modja az iratkezeles altalanos rendje szerint tortenik.
5. Az elfogadott koncepcio, strategia es telepiilesrendezesi eszkoz az elfogadastol szamitott egy
honapon beliil nyomtatott formaban olvashato a Balatonfoldvari Kozos Onkormanyzati Hivatalban,
illetve felkeriil a telepules honlapjara.

