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HÍRDETMÉNY

A
és

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet
29/A. §
( 1) A polgármester - a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében
- a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi
rendelet készítése és módosítása során az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi
egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint biztosítja
számukra a véleményezés lehetőségét.
(2) Ha az önkormányzat rendeletében szigorúbb követelményt nem állapít meg, a partnerségi
egyeztetés előzetes tájékoztató szakaszból és munkaközi tájékoztató szakaszból áll, amelynek
részletes szabályait a (3)-(6) bekezdés tartalmazza.
(3) Előzetes tájékoztató szakasz lefolytatása csak a koncepció, a stratégia, a kézikönyv és a
településképi rendelet készítése, valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásban
történő készítése során szükséges. Az előzetes tájékoztatás lakossági fórum megtartásával,
továbbá az előzetes javaslatoknak az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és
- ha van ilyen - a helyi lapban való együttes közzétételével történik.
(4) Munkaközi tájékoztató szakasz lefolytatása a koncepció, a stratégia, a településrendezési
eszköz, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során is szükséges.
(5) A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az elkészült
tervezetnek az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és - ha van ilyen - a
helyi lapban való együttes közzétételével történik
a) a koncepció és a stratégia készítésénél,
b) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő

készítésénél és módosításánál, az egyeztetés véleményezési szakaszában,
e) a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél
módosításánál, az egyeztetés végső véleményezési szakaszának kezdeményezése előtt,

és

<
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d) a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél.

(6) A munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az
önkormányzat honlapján való közzétételével történik
a) a koncepció és a stratégia módosításánál,

b) a 32. § (6) bekezdés b) pontban foglalt esetben,
e) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban
módosításánál, a záró szakmai vélemény megkérése előtt,

történő

készítésénél és

d) a kézikönyv és a településképi rendelet módosításánál.

29/A § (7) Ha az önkormányzat rendeletében szigorúbb követelményt nem állapít meg,
a) az előzetes tájékoztatót és az elkészült tervezetet a lakossági fórum időpontját
megelőzően legalább 8 nappal az önkormányzati honlapon - továbbá a (3) és az (5)
bekezdésben meghatározott esetekben az ott meghatározott egyéb helyen - meg kell jeleníteni,

b) az észrevételeket és javaslatokat a 2020. január 09. 15 óra 00 perckor a

könyvtár épületében megrendezett lakossági fórumon szóban , továbbá a
lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan
lehet megtenni a csorbaph@t-online.hu email címre küldött levélben.

Kuncsorba, 2019. 12. 20.
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Stassné Ullár Haj
polgármester

