Bodrogkisfalud Kiizs6g onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete
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Jegyz6kiinyvi kivonat

K6sziilt: Bodrogkisfalud Kozs6g OnkormiinyzataKlpviselo-testiiletdnek 2017.fbbru6r
27-en
megtartott nyilt iildsdnek j egyzokdnyvdb6l.

Bodrogkisfalud kiizs6g Onkormrin yzata K6pvisel6-testtilet6nek
2/2017. (II.28.) iinkormfnyzati rendelete

A telepiildsfejleszt6ssel, telepiil6srendez6ssel 6s telepiil6sk6p v66elemmel tisszefiigg6
partners6gi egy eztetfls szabdlyair6l
Bodrogkisfalud kcizs6g Onkorm6nyzattnak Kdpviselo-testrilete az Alaptoweny 32.
cikk (2)
bekezddsdben meghatfnozott hat6skor6ben, a Magyarcrszhg helyi onkormtnyzatair6l
sz6l6
20IL dvi CLXXXIX' torvdny 13. $ (1) bekezd6s L. pontj6ban, valamint a telepi.ildsfejleszt6si
koncepci6r6l, az integr6lt telepiildsfejlesztdsi stratdgi6r6l ds a telepiil6srendezdsi eszk"<jzcjkr6l,
valamint egyes telepi.il6srendezdsi saj6tos jogintezmenyekr6l sz6lo 31412012. (XI. g.) form.
rendelet 29. $ 6s 291A. $-aiban meghatdrozott feladatkdrdben eljdwa a kcjvetkez<iket
rendeli
el:

l. A rendelet

c6lja

1.$

Jelen rendelet celja, hogy Bodrogkisfalud kdzsdg Onkorm6nyzat (a tov6bbiakban:
Onkormdnyzat) a teleptildsfejleszt6si toncepci6, az integralt teleprildsfejleszt6si stratdgia, a

telepiil6srendez6si eszkcizcik, a telepiildskdpi arculati kdzikonyv es a tetepiildskdpi rende-let (a
tov6bbiakban egytitt: teleptildsfejleszt6si, telepiil6srendez6si, valamint ielepill6sk6pi
dokumentumok) elkdszftdsdre, modosit6s6ra irdnyulo elj6r6s sor6n tcjrtdn6 egyeztet6seknZl
biztositsa a lakoss6g, 6rdekk6pviseleti, civil 6s gazd6lkod6 szervezetek, vall6si k<izoss6gek (a
tov6bbiakban: parlnerek) mindl sz6lesebb korben trirldn6 bevon6s6t, az elfogadott
dokumentumok nyilvrinoss6g6t 6s M 6szrev6telek, javaslatok megfelelo dokument6l6si
rendi6t.

2.

A Partnerek

2.$
(1) A paflnersdgi egyeztetdsben az altbbiak vesznek reszt (atov6bbiakban: partnerek):

a) a telepiil6sen lakcimmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkez6 lakosok,

b) valamennyi, a telepi.il6sfejlesztdssel, telepi.il6srendez6ssel dsszefiigg6sbe hozhat6
(>pitdszeti,

mdrnoki szakmai drdekkdpvi s eleti szervezet,
c) valamennyi, a telepiildsen mrikodo 6s bejegyzett 6rdekkdrpviseleti, civil szervezet,
d) valarnennyi, a telepiildsen sz6khellyel, telephellyel rendejkez o gazdalkod6 szervezet
es

e) valamennyi, a telepiildsen mrikrjd6 elismert egyhaz.

3. A partnerek trij6koztathsinak m6dja 6s eszkiizei

3.$

(1) A

a telepiil6sfejlesztdsi, teleptil6srendez6si, valamint telepiildskdpi
dokumerntumok k6szitdse, m6dosft6sa tekintetdben a www.bodorgkisfalud.hu honlapon
ia
tovdbbiakban: honlap), 6s Bodrogkisfalud kozsdg 0nkorm6nyzata hitd"tOtabl ain t1j1koztatit
teszk1z"z6, a Kisfaludi Korkdpben tajdkoztat6t jelentet meg, illet6leg lakoss6gi f6rumot
tart.
polgdrmester

(2) A pcrlg6rmester az ertelmezeshez sztiksdges reszletezettsdg ds sztiksdg esetdn alifi1maszto
munkardszeket tartalmaz6 titiekoztatfst a teleprildsfejlesztdsi, teleprildsrendez6si, valamint
telepiil6skdpi clokumentumokt6l 6s az egyeztet6si elj6r6s m6dj6t6l, valamint a t1jekoztatits
helydtol 6s m6dj6t6l ftigg6en - a meghatdrozott egyeztetdsi szakaszokra (el6zetes tdjekoztat6,
munkakdzi tajekoztat6) is figyelemmel - k6sziti el.

(3)

A

ltrkoss6gi f6rum helye 6s ideje a hirdetot6bl6kon, a Kisfaludi Krirk6pben, vagy a
honlapon keriilhet kihirdetdsre a lakoss6gi forumot megel6z6en legal6bb 8 nappal.

(4) Amennyiben a hirdet6tdbl6n tor16n6 elhelyezdst vagy a Kisfaludi Kctrkdpben trjrt6n6
kozzetetelt a telepiildsfejlesztdsi, teleptildsrendezdsi, valamint teleptldsk6pi dokumentumok
terjedelnre, form6tuma nem teszi lehet6v6, :iogy a tajekoztat6ban megjelot6sre keriil, hogy
mely idopontokban 6s mely helyszfneken van lehet6sdg betekint6sre e dokumentumokba.

(5) A partnerek a tdjekoztat6ban meghatdrozott hattridln beliil tehetnek dszrevdtelt,
javaslatot, nyilvrinithatnak vdlemdnyt a telepiil6sfejlesztdsi, telepiil6srendez6si, valamint
telepiil6skdpi dokumentumok tekintetdben.

(6) Az dszrevetel, javaslat, kifog6s abban az esetben fogadhat6 be, ha az tartalmazza az
egyeztetdsi elj6r6s thrgyitt, a partner nev6t/kdpviseldjdt, cimetlszeh,helydt, illet6leg dont{se
szerint e-mail cim6t, telefonsz6mdt. Ezen adatok megad6sa sztiksdges az lrintett reszlrol
abban az esetben is, ha a lakoss6gi f6rumon elhangzott javaslatdt, dszrevdteldt k6ri

jegyz6kdnyvbe foglalni.

(7) A partneri adatlapon a paftnerek dszrevdtelt ds javaslatot akoz,zetett tajekoztat6 alapjfin a
thjekoztato megielen6s6nek napjritol at6j6koztat6banmeghattnozott hat6rid6ig tehetnek

a) papfr alapu adatlap az onkormdnyzat cim6re tortdno megkiilddsdvel,

szem6lyes

Ieadhs|val,vagy

b) az adatlap elektronikus levdl mell6kletek6nt tcirtdno megkiild6s 6vel az adatlapon
felttintetett e-mail cimre.

4. A dokumentr{k{s 6s a

nyilvfntartfs mtfdja

4.$
(1) A be6rkezett vdlemdnyeket az dnkorm6nyzati flepitesz
rendszerezi, melyek 1taddsra
kertilnek a teleprildsfejlesztdsi, teleptil6srendeldsi, vutumint
telepiil6sk6pi dokumentumok
kdszitdsdvel megbizott szemdlynek, aki ezek figyelembe
v6tel6vel elkdszfti a dokumentum
tewezet't, amelyet a Bodrogkisfaludi Kcjzrjs 6nkormrin yzati
Hivatal feltdlt a honlapon
talfllhato t6rhelyre.

(2) Az 6szrevdtelek, javaslatok az igyiratrdszekdnt
kell megorizni.

5' Az el nem fogad att flszrevfitelek, javaslatok indokoL{srinak
mridja, dokument6lisuk,
nyilvfntartdsuk rendje

s.s
(1) Az elkdszftett 6s kozzetett dokumentumtervezetr e erkezett
valamennyi - formai, tartalmi
szempontoknak is megfelel6 - drdemi dszrevdtelt, javaslatot
az onkorminyzat foepitesze
dftdkeli, cisszegzi 6s eltdr6 6szrevdtelek, javaslatot esetdn a polgrirmester
azok tisztinfna

6rdekdben egyeztet6st kezdemdny ezhet.

(2) Az

drintettek meghiv6sdr6l

a

Bodrogkisfaludi Koz6s Onkorm6nyzati Hivatal

gondoskodik. Az egyeztetdsr6l j egyz6kcinyv k6siril.

A beetkezett eszrev6teleket,
- egyeztetds eset6n a jegyztik1nyvet is ismertetni kell az Onkorm6nyzat _javaslatokat
Kepviselotesttilef,vel (tov6bbiakbun:"iipuisel6-testtilet),
amelyek elfogad6s6r6l vagy el nem fogad6s6r6l a K6pviselB-testiilet
dcint.
(3)

(4) Amennyiben az d,llami foepiteszi elj6r6sban, a partnerek
resz6r6l nem 6rkezik 6szrev6tel,
javaslat, az Onkormdrtyzat fo6pitdsze parlnersdgi
egyeztetest
lezhro dontdskdnt - ennek
tdnydt ir6sban togziti, ds ez esetben kdpvisel6-testtiliti d,i-nt6r..
nincs
sziiks6g.

(5) A Kdpvisel6-testiilet -.6llami foepitl,szi elj6rris esetdn az onkormanyzatfodpitdsz6nek
ddntdse feltcilt6sre keriil a honlapra.

6' Az elfogadott l<oncepci6, strat6gia, teleptil6srendez6si eszktiziiko
k6zikiinyv
teleptil6sk6pi rendelet nyilvfnossdgrit biztosftri intdzked6sek

-

6s

6.$

(1) Az

elfogadott

teleprildsfejlesztdsi, telepril6srendezdsi, valamint teleptil6sk6pi
.
dokumentumokat - ahathlybaldpdsiiket kcivet6en: a Bodrogkisfaludi
Kozcis onkorm6nyzati
Hivatal felt<tlti a honlapon tal6lhat6 t6rhelyre.

7,

Zhr6 rendelkezds

7.$
Ez a rendel et 2017 , m6rcius

1

, napj6n ldp hat6lyba,

