
L ad ánybene Kiizség Ön korm ányzat Képvis el -testiiletén ek 8 l 2017 .(Vl. 22.)
ii n ko rm ány zati re n d elete

a telepiilésrendezéssel iisszefíigg partnerségi egyeztetés szabályairól

Ladánybene Kcizség Önkorm ányzatának Képviselo-testtilete az Alaptorvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskorében, Magyarország helyi
Önkormányzatair I szóló 2011. évi CLXXXX. torvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkorében eljáwa a kcivetkezóket rendeli el:

1. Á|talán os ren delkezések
1.

(1) Ladánybene teleptilésfejlesztési koncepciójának, integrált teleptilésfejlesztési
stratégiájának, teleptilésrendezési eszkozeinek, telepiilési arculati kézikonlvének és

telepiilésképi rendeletének vagy azok módosításának (továbbiakban: Dokumentumok) a

lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szeívezetekkel, vallási kcizosségekkel
(továbbiakban: partnerekkel) torténo egyeztetése a telepiilésfejlesztési koncepcióró1, az
integrált teleptilésfejlesztési stratégiár l és a teleptilésrendezési eszkózcikrol, valamint egyes
teleptilésrendezési sajátos jogintézményekr 1 sz lo 3I4l20I2. (XI.8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Kormányrendelet) és jelen partnerségi egyezíetés szabá|yai szerint torténik.

(2)E rendelet alkalmazásában partner a teleptilés kozigazgatási tertiletén:
a) ingatlannal vagy állandó lakóhellyel rendelkezó személy
b) valarnennyi székhellyel, telephellyel rendelke zó gazdálkodó szerv ezet
c) bejegyzeít egyház és civil szewezet

(3) A partnerségi egyeztetési határido esetenként kertil meghatátozásra, de a Kormányrendelet
adott eljárásra vonatkoz áIlamigazgatási szervi vagy partnerségi egyeztetési idótartamánál
rovidebb nem lehet.

2.Partnerek tájékaztatási módja és eszkiizei
2.

(1) A Dokumentumokra a Kormányrendeletben eloírt egyeztetés során a polgármester az

értelmezé shez s zi1ks é ge s ré s z1 ete zetts é g ge l e lké s zíteít dokumentum ot
a) helyez e|,vagy - amennyiben a Dokumentum terjedelme, formátuma nem teszi lehetové a
teljes terjedelmukózzétételt - annak elérhetoségét kozli a kovetkezóhelyeken:
aa) Önkormányzaíi Hivatal (6045 Ladánybene, Fo u. 66.) elotti hirdetotáblán
ab) helyi lapban, valamint
ac) a www.-ladanybene.hu honlapon,
b) lakossági forumon ismerteti.

(2) A partnerségi egyeztetésben az 1. (2) bekezdés szerinti partnerek koziil azoknak a

véleményét kell figyelembe venni, illetve megválaszolni, akik a Dokumentum tertileti
hatáIy án be ltil rende l ke znek ing atl annal, va gy te l ephe l lye 1.

(3) A Partnerek a Dokumentumok teljeskoní elkészítése, vagy módosítása során a

Kormányrendeletben foglalt, minimális tájékaztatási forma szerint vonandók be az
egyezíetésbe.



3. A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje,
továbbá nyilvántartásának módja

3.

(1) Á Partneri véleményezés határidejét a polgármester á|lapítja meg a Kormányrendeletben
foglaltak fi gyelembevételével.

(2) Partnerek javaslataikat, véleménytiket a megadott határidon beliil
a) írásban a polgármester címére (6045 Ladánybene, Fo u. 66.,

fiÉfrffi,ffi ládáfiffufi.b,.hfi) szób an a Polgármesteri Hivatalb an (6045, Ladánybene. F u.

66.) tigyfélfogadási idoben - amelyrol jegyzokcinyvet kell készíteni - tehetik meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti véleményeket hivatalos tigyiratként a dokumentumok kozcitt kell
elhelyezni és az államigazgatási szervi véleményekkel azonos módon kell kezelni.

(4) A vélemények tisztázása érdekében a polgármester a partnerekkel további egyeztetést
kezdem é ny ezhet, am e l yro l j e gy zókonyvet kel l ké szíteni.

(5) Azí a partnert, aki a partnerségi egyezteíés során véleményt nem adott, vagy adott, de az
egyeztetó tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást
nem emelo partnernek kell tekinteni.

(6) Az el nem fogadott partnerségi javaslatot cinkormányzati dcintéssel kell alátámasztani.

4. Az elfogadott koncepcióo stratégia, telepiilésrendezési eszkiiziik, kézikiinyv és

telepiilésképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.
4.

A polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, telepulésrendezési eszkóz, kézikonyv és

teleptilésképi rendelet kózzétételérol az áItalános eloírások szerint gondoskodik"

5. Zár rendelkezések
5.

F,z a rendelet a kihirdetését koveto napon lép hatályba.
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A rendelet kihirdetésének napja: 2017.jirnius 22.
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