Patak Kcizség onkormányzata Képvise|ő-testü|etének
7 l20L7 ( V|.24.) tinkormányzati rende|ete
a te|epü|ésÍejIesztésiés telepü|ésrendezési dokumentumok,
va|amint az egyes teIepü|ésrendezési sajátos jogintézmények
partnerségi egyeztetésénekszabályairó|

Patak Kozség onkormányzatának Képvise|ő-testülete az Alaptorvény 32' cikk (2) bekezdésében

meghatározott eredeti joga|kotó hatáSkorében, Magyarország he|yi onkormányzatiró| szó|ó 2011. évi
CLXXXIX. torvény 13. (1) bekezdésnek
pontjában és az építettkornyezet a|akításáró| és

i

s

védelmérő|szóló 1997' évi LXXV|||' torvény 6.s (1) bekezdésében és a teIepÜ|ésÍej|esztési
koncepcióró|, az integrá|t te|epÜlésfejlesztési stratégiáró| és a te|epü|ésrendezési eszközokről, valamint
egyes telepÜlésrendezési sajatos jogintézmenyekrő| szóló 3I4l20I2. (X|. 8.) Kormányrende|et
(továbbiakban: Kormányrendelet) 29'S-ában meghatározott fe|adatkorében e|járva a következőket
rendeli el:

Álta|ános rendeIkezések
1.S
Patak Kozség Telepü|ésfejIesztési Koncepciójának, Integrá|t Te|epü|esÍejIesztési Stratégiájának,
Te|epü|ésrendezési Eszkozeinek (Te|epÜ|ésszerkezeti terv, He|yi Epítesi Szabályzat). va|amint az
egyes teIepü|esrendezési sajátos jogintézmények a TeIepü|ésképi rende|et, a TeIepü|eskepi
Arculati Kézikonyv (TAK) készÍtésevagy azok módosítása szé|eskorű egyeztetés keretén be|Ül, a
KormányrendeIet és az e rendeIet aIapján alkotott pa11nerségi egyeztetési szabályai szerint

(1)

torténik.

(2) A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek kore az a|ábbi:
a) A keszítésse|,módosÍtással érintett területen é|ő lakosság és az érintett ingat|antu|a1donosok,
b) a te|epÜ|es terü|etén műkodő érdekképvise|eti szervek és civiI szervezetek.

c)

a

készitésse|,módosítással érintett terü|eten ingatIanna|, székhe||yeI Vagy

te|ephe||yel

rendeIkező gazdá| kodó sze rvezet,

d) a te|epü|es terü|etén műkodő va||ási kozosséqek.
(3)

A (2) bekezdésben b) és c) pont szerinti partnerek az adott vé|eményezésieljárásba, az
Önkormányzat po|gármesteréhez
megadott határidőben benyÚjtott írásbeIi kére|emmel
je|o|ni
be.
A
kére|emben
meg
kell
a vé|eményezésie|járás tárgyát, a szervezet nevét,
1elentkezhet
kénviselőiét nostai címétés e-maiI címét.

a

A partnerekkeI történő egyeztetés szabá|yai
2.5

(1)

Adott vé|eményezésieljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formá1át a Kormányrendelet
.alapjan a je|en rende|et 1. sz' Íügge|ékénektáb|ázata |arl'a|mazza'

(2) Az e|ózetes tájékoztatás során a Kormányrendelet 29/A.s (3) bekezdés szerint kozzétett
hirdetmény tájékoztatást nyÚjt az e|járás tárgyáró|, megindításárő|, az e|őzetes tájékoztató
e|érhetóségerő|, az el1árás és a vé|eményezésmódjáró|, és annak határidejérő|'

(3) A vé|eményezésieljárás során a Kormányrendelet 29lA.s (3) bekezdese szerint kozzétett
hirdetmény tájékoztatást nyújt az e|járás tárgyáró|, az elkészült tervezet e|érhetőségéről' a
vé|eményezesi módjáról és annak határidejérő|.

