
Galgaguta Kiizsdg Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilet6nek
1212017. (IX.08.) iinkormitryzati rendelete

A telepiildsfejlesztossel, telepiil6srendez6ssel 6s telepiil6sk6p-6rv6nyesit6ssel iisszefiigg6
partnersdgi egyeztet6s helyi szalrdlyair6t.

Galgaguta Ktizs6g Onkormrinyzata Kdpvisel6-testiilete az Alapt6rv6ny 32. cikl< (2)
bekezddsdnek els6 lordulatdban kapott felhatalmazris alapjrin, a Magyarorczdg helyi
6nkormdnyzatair6l sz6l6 2011. €vi CLXXXIX. njrv6ny 23. g (5) bekezdds 5. pontjdban
meghatituozott feladatkiir6ben eliirva - frgyel€mmel a telepiildsfejlesztdsi koncepci6r6l, az
integrat telepi.il6sfejlesdesi statdgiAr6l 6s a telepiil€srendezdsi eszkdz6k61, valarnint egyes
telepiildsrendezdsi sajalos jogintdzt$dnyek6l s2616 31412012 (X1.8.) Korm. rendeler 29. g-
6ban foglaltakm is a kdvetkez6ket rendeli el:

1. A rendelet hatilya

l. $ E rendelet hatdlya Galgaguta telepiildsfejlesztdsi koncepci6j6nak, integralt
telepiildsfejlesztdsi strat€giaj6nak, telepildsrendez6si eszkiizeinek, telepiildskdpi arculati
kdzikiinyvenek 6s telepiildskdpi rendeletdnek kdszit6se, mddositrisa sol6n a 3, g szerinti
paftlerekre, valamint a paftrrsdgi egyeztet€s szabrilyaira terjed ki.

2. S Galgaguta telepiildsfqjlesadsi koncepci6jrinak (a tov6bbiakba.n: koncepci6), integ.ilt
telepiil€sfejleszt6si stat6gi6jAnak (a tov6bbiakban: statdgia), telepiildsrendezdsi eszkdzeinek,
telepiildsk6pi arculati k€zikdnyvdnek 6s telepiil6skdpi rendeletdnek vagy azok m6dositesdnak
a lakoss6ggal, 6rdekk6pviseleti, civil 6s gazdrilkod6 szeNezetekkel, va116si kijzdss6gel.tr el
ttjrt€n6 v6lem6ryeztet6se a telepiil6sfejlesztdsi koncepci6r6l, az integr6lt telepiildsfejlesztdsi
strategi6r6l ds a telepiildsrendezdsi eszkdzdkr6l, valanint egyes telepiil6srendezesi saj6tos
jogint€zmenyek6l sz6l6 31412012. (XI.8.) Korm. rendelet (a tovAbbiakban: KoIm. rendelet)
ds jelen rendeletben meghatiirozott szab6lyok szednt tiirt6nik.

2. A par.tderek meghatirozisa

3. $ A paftlers6gi egyeztet€sben az a16bbi temdszetes szem€lyek, jogi szemdlyek 6s jogi
szemdlyis6ggel nem rendelkez6 szervezetek (a tovdbbiakba.n: partnerek) vehetnek rdszt:

a) a telepiilds kiizigMgat6si teriiletdn ingatlannal rendelkezni jogosult termdszetes vagy
jogi szem€ly vagyjogi szem6lyis€ggel nem rendelkez6 szenezet,

b) a galgagutai szdkhellyel, telephellyel rendelkez6 gazdekod6 sze ezet,
c) a galgagutai szdkhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a ktimyezet v6delm6nek eltaldnos szabrilyair6l sz6l6 1995. 6vi LIII. t6rv6ny 98. g (2)

bekezd6s c) pontja alapjrin a telepiildsrendezdsi eszkitz6k vdlemenyezdsi eljrir6s6ba - a
paltnersdgi egyeztetds megkezd6se el6tt legal6bb 30 napn6l kor6bban - a
polgarmestemdl irdsban bejelentkez6 egy6b szervezet.

3. A partnerek tdj6koztatisinak m6dja 6s eszkiizei

4. $ (1) Koncepci6 vag/ strat6gia k6szit6se esetdn a partnerek tiLjekoztatasa a Kom.
rendelet szednti el6zetes 6s mrulkakdzi tej6koztat6 keretdben

a) kdzteriileten elhelyezett dnkormAnyzati hirdet6feliileten,
b) lakoss6gi f6rum keretdn beliil sz6ban tijrt6nik.

(2) A koncepci6 6s a strategia m6dositisa esetdn a parherek t6jekoztatdsa az elkdsziilt
tervezetr6l - a Korm. rendelet szednli munkakdzi tal'kodatit keretdben , a kdzteriileten
elhelyezett dnkormenyzati hidet6feliileten hirdetm6ny ftj6n titrtdnik.



5. $ Telepiil6skdpi arculati k6zikiinla (a tovebbiakban: k6zikdn,.r'), telepiil6sk6pi rendelet
k6szit6se vagy m6dositiisa esetdn a partnerck t6j6koztat6sa - a Korm. rendelet szerinti
el6zetes ds munkakdzi Lijdkoaat6 keretdben

a) kaiztedileten elhelyezett iinkormenyzati hirdet6feliileten,
b) a www.galgaguta.hu honlapon kdzzdten hirdetmdny itj6n, tovabb,
c) lakoss6gi f6rum keretdn beliil sz6ban tdrtdnik.

6. $ (l) Telepnl6srendez6si eszkiiziik teljes eljdrdsban tttfi6n6 kdszitdse, m6dositiisa es€tdn
a partnerek t6j6kozhtAsa - a Kom. rendelet sze nti el6zetes ds munkakdzi tdidkoztat6
keret6ben

a) kijzteriileten elhelyezeft dnlomanyzati hirdet6feliileten,
b) a www.galgaguta.hu honlapon kdzz6tett hirdetmdny ftjrin, tov6bb6
c) lakossdgi f6rum keretdn beliil sz6ban tdrt6nik.

(2) Telepiil6srendez6si eszkiiziik egiszeriisitett eljirisban tijrt6n6 kdszitdse, m6dosit6sa
esetdn a partnerek tiij€koztat6sa az elkesziilt tervezetr6l a Ko1m. rendelet szerinti munkakijzi
t6jdkoztat6 keretdben -

a) kdztedileten elhelyezett dnkormiinyzati hirdet6feliileten,
b) a www.galgaguta.hu honlapon kiizz6ren hirdetmdny ritjan, bvabbe
c) lakoss6gi f6rum keretdn beliil sz6ban tiirtdnik.

(3) Telepiil6srendez6si eszkdziik t:irrydisos eljdrrisban tdrtdn6 kdszitdse, m6dositdsa
esetdn a (4) bekezd6s szerinti eset kivdtel€vel, - a partnerek tdjdkodatAsa az elk€sziilt
tervezetr6l, - a Korm. rendelet szerinti munkakdzi taj6koztat6 keretdben -

a) kiiztedlleten elhelyezett dnkomanyzati hirdet6feliileten,
b) a wvrw.galgaguta.hu honlapon kdzzdtett hirdetmdny itjdn, tov6bba
c) lakoss6gi f6rum keretdn beliil sz6ban tijrtenik.

(4) Telepiil6srendez6si eszkdz k6szit6s6nek va$/ m6dositisinak tirgyalisos eljdrisa
sorin, a Korminy 6ltal rendeletben kihirdetett vesz6lyhelyzet eset6n, az drintett
telepiil6sen a veszelyhelyzet kdvetkezmdnyeinek a felszfunolasa vagy a tovabbi, k6zvetleniil
f-enyeget6 veszelyhelyzet megel6zdse miatt indokolt, a paltnerek t6j6koztatdsa az elkdsziilt
teNezetr6l - a Korm. rendelet szerinti munkakdzi tajekodat6 keret6ben, - a
www.szecsenke.hu honlapon kiizzdtett hirdetm€ny itj6n tdrtdnik.

(5) Telepiil6srendez6si eszktiziik dllami f66pit6szi eljirisban tiirtdn6 kdszitdse,
m6dositiisa eset€n a partnerek tajdkoztatasa az elk6sziilt tervezetrdl a Kom. rendelet szerinti
munl(akiizi t6jekoztat6 kereteben - a www.galgaguta.hu honlapon kiizzdtett hirdetmdny itj6n
tdlt6nik.

7. $ (1) A hirdetm6nynek- el6zetes tij6koztat6 eset6n - tartalmaznia kell:
a) a Korm. rendelet 37. $ (3) bekezdeseben foglaltakkal iisszhangban az drintett

dllamigazgatdsi szervek szAmdm trijdkoztatesra bocsiitott dokumentumot,
b) a partnerek dszev6teleinek benytjt is6ra nyitva all6 hat6rid6t 6s
c) a postacimet, ahova az dszrevdtel megkiildhet6.

(2) A hirdetmdnynek- munkakiizi tij6koztat6 eset6n - taitalmaznia kell:
a) az drintett ellamigazgat6si szeNek sziimara t6j6koztatesra bocsAtott

dokumentumokat, t6rgyalisos ds rillami ftidpitdszi eljfuAs eset6n, legalabb a tervezet
iisszefoglal6 leirdset 6s az elkdsziilt j6v6hagyand6 munkardszeket,

b) a partnerek €szrevdteleinek benyijtastua nyitva 6116 haterid6t 6s
c) a postacimet vagy elektronikus levdlcimet, ahova az dsaevdtel megkiildhet6.



8. $ A lakoss6gi f6rum dsszehiviisiira 6s lebonyolit{s6ra a Galgaguta Kdzsdg onkormanyzata
Kdpviseld-testiilete Szervezeti 6s Miikdddsi Szabdlyzatrir6l sz6l6 dnkomiinyzati rendelet€ben
foglalt szabrilyoz6s az ir6nyad6.

4, A javaslatok, v6lemdnyek dokumentilisdnalq elfogadisitrak 6s nyilv{ntart6sinak
mddia

9. $ (1) A partnerek a lakossdgi l6rumon sz6ban dszrevdtelt tehetnek, amelyet jegyz6kitn).r'be
kell foglalni. A laLoss6gi f6rumot ktivet6 8 napon beliil, valamint lakossrigi f6rum hidny6ban
a hirdetmdny kdzzdtetelet szimitott 8 napon beliil a partnerek itisos 6szrevdteleket tehetnek
az alSbbi m6don: papiralapon a Polgiirmestemek cimezve, Galgaguta Kdzsdg
Ontormrinyzatrinak cimdre (2686 Galgaguta, Kossuth irt 86.) tijfi6n6 megkiilddssel.

(2) Azt a partnefi, aki az (1) bekezd€s sze nt kdzdteft hatririd6n beliil v6lemdn)'t nem
nyilvanitott, javaslatot nem tett, a hatfuid6 leteltet kdvet6en hozz^jltttl6 partnemek kell
tekinteni, az egyeztetesi tov6bbi szakaszaiban 6s elfogadiisi szakaszban egyar6nr.

(3) Targyalesos elj6r6sban, az egyezet6 tdrgyalds vonatkozris6ban az eljarasban drintett
pafnemek az egyeztet6 tirgyaldst megel6z6 partnersdgi egyeztetdsben jogszabrilyon alapul6
ellenvdlemdny len pamen kell lelinreni.

(4) Az (1) bekezdds szerint be6rkezett vdlemdnyek tiszhidsa drdek6ben a polgiirmester a
velerndnyez6 partnerel meghiviisos egyeztet6 targyales keretdben tov6bbi egyeztetdst
kezdemdnyezhet, amelyr6l jegyz6kijn).vet kell kesziteni.

(5) Az1 a partnert, aki a partnersdgi egyeztetds sor6n hatarid6n beliil vdlem6n).t nem adott,
vagy adott, de a (4) bekezdds szednti meghiviisos egyeztet6 t6rgyaleson a rneghiviis ellendre
nem vett reszt, kifog6st nem emel6 parhemek kell tekinteni, az egyeztetds tovabbi
szakaszaiban 6s elfogad6si szakaszban €gyariinl.

(6) A bedrkezett javaslatokat, vdlem6nyeket a frepi€,sz az (1) bekezd€sben megjeltilt
hat6rid6 elteltdt kiivet6en tov6bbitja az arculati k6zikijnyv, telepiil6skdpi rendelet, fejlesa6si
dokumentum vagy a telepiil6srendezdsi eszkdz k6szit6s6vel megbizott tervez6nek.

(7) A teftez6 a vdlemenyekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai v6lemdnydt - a
tervezdsi szez6d6sben megallapitott hat6rid6ben - megkiildi az 

'ikorrnimyzat 
reszere, a

Polgiixmestemek cimezve.

(8) A szakmai javaslatok alapjan a f6dpitdsz a vdlerndnyek, javaslatok elfogadas6ra, el
nem fogadas eseten indokoliisiira vonatkoz6 ddnt6s-tervezetet k6szit.

10. $ (1) A bedrkezett v6lemdnyek, javaslatok elfogad6s6r61 vagy el nem fogadrisir6l, az el
nem fogadris indokolis6r6l - a (2) bekezd€sben foglalt kiv6tellel - a kdpvisel6-testlilet ddnt.

(2) Telepiildsrendezdsi eszkdz taryyalAsos vagy rillami f66pit6szi eljtuasban tdrtdn6
lefolyatisa eseten a bedrkezett pafineri vdlem€nyek, javaslatok elfogad6sdr6l vagy el nem
fogaddsdr6l, az el nem fogadds indokolastu6l a Polgarmester ddnt.

(3) Minden a partnersegi egyeztet6ssel kapcsolatos Korm. rendeletben dsjelen rendeletben
nem szabiilyozott kerd6sben a Polgdrmester dtint, a vonatkoz6 eljarrsi szabdlyok meglartdsa
mellett.

11. S (1) A jelen rendeletben foglaltak szerint bedrkezett vdlemdnyeket, javaslatokat a
f6epitesz a laryy 6s az eljtuAsi szakasz rogzitesdvel, a beerkez6s sonendjdben nyilv6ntaxtja.



(2) Az (l) bekezdds sze nti nyilvAntartds legal6bb az aldbbiakat Iarl:dmaz'a:
a) a v6lemdnyez6, javaslattev6 nev€t, tovabbe lakhely6t, szdkhelyet, vagy telephely€t,
b) a vdlemdny bedrkezdsdnek id6pontj6t,
c) a velemdny, javaslat rdvid tartalmdt,
d) a v6lem6nyez6si szakaszlezfu6,ttagy a 10. g (2) bekezdds szerinti ddnt6st kitvet6en

a v6lemdn).1, javaslatot elfogad6, vagy elutasit6 k6pvisel6-testiileti hatrirozat
szim6t, illetve a Polgdrmester ddntdset.

(3) Az (1) bekezd6s szerinti dol:umentumokat a kdzfeladatot ell6t6 szervek iratkezeldsere
vonatkoz6 szabiilyok szerint, az ott meghatrirozott hatirid6ig kell 6rizni.

5. Az elfogadott koncepci'6, strat6gia, k6zikiinly, telepiil6sk6pi rendelet 6s
telepiildsfejleszt6si eszkiiz nyilvfnoss{git biztosit6 int6zkeddsek

12. $ A Polgrlrmester a feladatkdr szerint illetdkes szervezeti egysdgek ritjrin - gondoskodik
az elfogadott koncepci6, stmt€gia, k6zikiinyv, telepitldskdpi rcndelet 6s telepiilesrendezdsi
eszkdz elfogadest kdvet6 15 napon beltili kijzzetdteldr6l, a www.galgaguta.hu honlapon,
illetve megtekinthet6k Galgaguta, Kossuth rit 86. sz6m alatt. A honlapon t6fienb kdzzetetel
nem mentesit a Korm. rendelet 43. 6s 43lB. g-a szerinti egy6b kdzzdtdteli szabrilyok teljesitdse
al6l.

13. $ Az elfogadott koncepci6r6l, stratdgiar6l 6s ezek m6dositrisar6l s2616, a Korm. rendelet
30. $ (13) bekezddsben foglaltak szerinti tajdkoztalisr6l a polgarmester a fii6pit6sz irj6n
eondoskodik.

7. Zir6 rendelkez6sek

15. S (1) E rendelet a kihirdetds6t kttvet6 napon 16p hatalyba.

(2) Ezen rendelet rendelkez6seit a rendelet hatiilya l6pds6t kdvet6en
elj6rrisokban kell alkalmazni.

indul6 egyeztet€si

Dr. Bata Akos
jegyzd


