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38/2016. (IV.20.) ÖH.
A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési
eszközök tervezésének és módosításának partnerségi egyeztetési szabályairól
Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrıl, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekrıl szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban:
Eljr.) 29.§-ban meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetés
szabályait az alábbiakban határozza meg és ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi e tárgykörben
hozott 32/2014. (III. 20.) önkormányzati határozatát.
1. A partnerek köre: A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és a
településrendezési eszközök Eljr. szerinti tervezési, egyeztetési és elfogadási eljárásaiban a partnerségi
egyeztetés résztvevıi (továbbiakban: partnerek):
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia eljárásaiban:
országgyőlési képviselı
önkormányzati képviselık
önkormányzati intézmények vezetıi
történelmi egyházak
Közmőszolgáltatók (gáz-, villany-, víz-és csatorna-, hírközlési szolgáltatók)
Tömegközlekedési közszolgáltatók (Kunság Volán, MÁV)
Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltó Parancsnokság
Magyar Közút NZrt.
Máv vasút üzemeltetés, pályafenntartás
Egyesületek, Civil Szervezetek:
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásaiban:
jelen teljes eljárásban: Közmőszolgáltatók (gáz-, villany-, víz- és csatorna-, hírközlési szolgáltatók)
Magyar Közút NZrt.
Máv vasút üzemeltetés, pályafenntartás
Az elıterjesztés szerinti kérelmeket benyújtók.
Amennyiben a szakmai kérdés megítélésében ezt a polgármester szükségesnek látja, úgy a partnerek
körét az egyes eljárásokban bıvítheti.
2. A partnerek tájékoztatásának módja, eszköze: Az Eljr. szerinti eljárási szakaszokban a
partnereket elıször írásban keresi meg a polgármester, míg a további szakaszokban a partnereket
elektronikusan vagy levélben értesíti a tervezetek honlapon való elérhetıségérıl és a szükséges
véleménykérésrıl.
3. Partnerségi egyeztetésben beérkezett javaslatok, vélemények dokumentálása, elfogadásának
vagy el nem fogadásának módja, nyilvántartása

A településrendezési eszközök teljes és egyszerősített eljárásaiban a bevont partnerek megadott
határidıben benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselı testületi döntés elıkészítésére
vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselı testületi
elıterjesztésben vagy annak mellékleteiben be is kell mutatni.
A településfejlesztési koncepció eljárásában az elızetes tájékoztatási szakaszban és koncepció tervezet
véleményezési szakaszában a bevont partnerek megadott határidıben benyújtott írásbeli véleményét az
Eljr. szerinti képviselı testületi döntés elıkészítésére vonatkozó ügyiratban kell dokumentálni és
nyilvántartani, valamint a képviselı testületi elıterjesztésben vagy annak mellékleteiben be is kell
mutatni.
Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetéhez bevont partnerek megadott határidıben
benyújtott írásbeli véleményét az Eljr. szerinti képviselı testületi döntés elıkészítésére vonatkozó
ügyiratban kell dokumentálni és nyilvántartani, valamint a képviselı testületi elıterjesztésben vagy
annak mellékleteiben be is kell mutatni.
4. Az elfogadott településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, és
településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
A tervek Eljr. szerinti egyeztetési és elfogadási rendje szerinti nyilvánosságot, valamint az egyes
eljárási szakaszokban elfogadott tervezetek, tervek hozzáférését a város honlapján kell biztosítani.
5. Nyilvánosság: A településrendezési eszközök teljes eljárásában az Eljr. szerinti véleményezési
szakaszban a partnerek megkeresésével egyidejőleg és azonos határidıben a város lakosságának
véleményezési lehetıséget szükséges biztosítani a www.lajosmizse.hu honlapon keresztül. Az errıl
szóló felhívást a honlapon kell közölni és az Önkormányzati Hivatal hirdetıtábláján kell kifüggeszteni.
Az így beérkezett véleményeket a partnerek véleményeivel azonos módon kell feldolgozni.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2016. április 20.
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