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ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. október 12-i rendkívüli ülésére

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester
Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző megbízásából
Kéri Katalin települési főépítész

Tisztelt Képviselőtestület!
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet /a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről/ rendelkezik a településrendezési eszközök új
egyeztetési eljárásáról.
Ennek lényege, hogy új fogalomként bevezették a „partnerségi egyeztetést”.
21. A partnerségi egyeztetés
29. § Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával, az e fejezetben
meghatározott határidők figyelembevételével – a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés
szabályairól, amelynek során meghatározza:
a) az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és
eszközeit,
b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,
c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendjét,
d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedéseket.
A rendezési terv jelenlegi módosítási eljárásában résztvevő szakhatóságok mellett a
testületnek ki kell választani azokat a civilszervezeteket, egyesületeket és más szervezeteket,
akiknek a véleményére számít az eljárásban.
A partnerségi egyeztetési listába javaslom felvenni a környező, határos településeket, így
Örvényes, Balatonfüred, Pécsely, és Tihany településeket.
A helyi civilszervezetek közül az „Aszófői Polgárőr Egyesületet” valamint az „Aszófő
Község Szociális és Kulturális Céljait Szolgáló Alapítványt”.
A partnerek tájékoztatása papíralapon, levélben történik, a szervezet vezetését megszólítva. A
bírálati anyagok CD-n illetve kivételes esetben papíralapon kerülne kiküldésre számukra.
A régi rendszerben megszokott lakossági fórumot és kifüggesztést az új rendelet már nem írja
elő, így arról a testületnek itt kell dönteni.
A lakosság felé, javaslom az egyeztetési folyamatban a véleményezési eljárással
párhuzamosan kifüggesztenénk a szakhatóságoknak kiküldött véleményezési anyagot.
A partnerségi egyeztetés folyamatában beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása a
rendezési tervhez rendelt önálló iktatószám alatt történik.

Az elfogadott településrendezési eszközöket az önkormányzat épületében ki kell helyezni,
valamint a település honlapjára fel kell tenni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a partnerségi egyeztetés szabályait a fenti javaslatok
alapján fogadja el.
Aszófő, 2015. október 12.
Kéri Katalin
települési főépítész

HATÁROZATI JAVASLAT
../2015. (…….) Önk. határozat
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
29. §-sa alapján az alábbiak szerint rendelkezik a rendezési terv felülvizsgálatában
résztvevők partnerségi egyeztetésének szabályairól:
Aszófő rendezési tervének módosításában partnerként vonja be az alábbi
önkormányzatokat, és szervezeteket: Örvényes, Balatonfüred, Pécsely, és Tihany
önkormányzatai, Aszófői Polgárőr Egyesületet; Aszófő Község Szociális és Kulturális
Céljait Szolgáló Alapítvány.
3.) A partnerek tájékoztatása papíralapon, levélben történik, a bírálati anyag CD-n illetve
kivételes esetben papíralapon kerülne kiküldésre.
4.) A lakosság a terv véleményezési szakaszába kerül bevonásra.
A véleményezendő anyag kifüggesztésre kerül a hivatalban, valamint felkerül a honlapra a
véleményezési szakaszban (30 nap).
Ezalatt írásban lehet észrevételt tenni a polgármesternek
címezve. A lakossági
észrevételekre a választ az érintettek összehívásával – nyílt egyeztetés alkalmával - adja
meg a polgármester. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül.
5.) A partnerségi egyeztetés folyamatában beérkezett javaslatok,
dokumentálása a rendezési tervhez rendelt önálló iktatószám alatt történik.

vélemények

6.) Az elfogadott településrendezési eszközöket az önkormányzati hivatal épületében ki
kell helyezni, valamint a település honlapjára fel kell tenni.
Határidő:

folyamatos

Felelős:

polgármester, főépítész

