
Monostorapáti Közséqi Önkormányzat Képviselő-testületének
..12016. (,,...) számú határozata:

1. A Képviselőtestület kezdeményezi a hatályos Településrendezési eszközök módosítását
lakóterületi fejlesztések számára történő minösítés érdekében a 4t2016. (l1.3.) Öt<t. Sz,
határozatban megjelölt területekre.

2, Az 1. pont szerinti Településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljárása a

31412012. (Xl.B.) Korm, Rendelet Vl. fejezet eljárási szabályai szerint, ún. Teljes eljárással történik,

a terv az OTEK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázatáual

készül.
3, A Településrendezési eszközök módosítása a környezetre káros hatással nem lesz, ezért a

212005, (1.11,) Kormányrendelet 3,§-a szerinti felhatalmazás alapján a Képviselő-testület
előzetesen megállapíüa, hogy külön környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás
lefolytatása nem szü kséges.

4, Az Epített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXV|ll. törvény 8 §.(2) bekezdése
és a 31412012,(Xl.B.) Kormányrendelet 29.§-a szerinti feladatkörben a Képviselő-testület az 1-es
pont szerinti Településrendezési eszköz módosítás partnerségi egyeztetésének szabályait a

határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

5. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1, pontban meghatározott

településrendezési eszköz módosításához a szűkséges intézkedéseket tegye ffieg, és a
partnerségi egyeztetést a határozat 'l. melléklete szerint bonyolítsa le.
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Melléklet a ...1201 6.(.....) Kt. határozathoz

A partnerségi egyeztetés szabályai

'l. A határozat 1 . pontja szerinti településrendezési eszközök módosításáb a bevont partnerek kőre:

a) a község lakossága,

b) érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet,

c) egyházak

2. A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása a 31412012.(X|.8.)
Kormányrendelet 32.§.(3) bekezdése ill, 36.§ szerinti teljes eljárással történik,

3. A partnerek tájékoztatása és a véleménynyilvánítás lehetőségei.

a) Az Előzetes tájékoztató szakaszban a polgármester felhívásban tájékoztatást ad a módosítás
céljáról, és várható hatásairól megjelölve a javaslatok, vélemények beadásának határidejét.

b) A Véleményezési szakaszban az Önkormányzat a véleményezési dokumentáció
megjelenésérőlfelhívást teszközzé és honlapjára felteszi a Véleményezési dokumentációt,

c) A felhívások az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján jelennek meg

d) A Véleményezési dokumentáció az önkormányzat hivatalos helyiségében nyomtatott formában
tekinthető meg a tájékoztató szerinti napokon az előzetes tájékoztatási szakaszban legalább 21

nap, a véleményezési szakaszban legalább 30 nap időtartamig,

4. A javaslatok, vélemények benyújtásának módja:

a) javaslatot, véleményt írásos formában az önkormányzati hivatalba postán vagy személyesen
vagy elektronikus levélben a felhívásban közzétett e-mail címre, a tájékoztató megjelenésének
első napjától számítva az előzetes tájékoztatási szakaszban 21, a véleményezési szakaszban
30 napon belültehetnek a partnerek

b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános
rendje szerint történik.

c) A beérkezett vélemények a településrendezési eszköz ügyiratának részét képezik, azokat az
önkormányzati hivatal táblázatban összegzi, a tervezőnek megküldi.

4. A javaslatok, véIemények elfogadása

a) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek
indokolására a tervező javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni
kell.

b) A válaszokról az Önkormányzat a 314t2012 (X1,8) Kormányrendelet 39,§ (2) bekezdésében
meghatározott döntésével egyidejűleg dönt.

c) A beérkezett javaslatokról, véleményekről készített táblázatot, az el nem fogadott véleményeket
és azok indoklását a polgármester a partnerségi egyeztetés erednnényét tartalmazó
jegyzőkönyvben összesíti.

5. Az elfogadott településrendezési eszköz az elfogadástól számított egy hónapon belül nyomtatott
formában olvasható a Polgármesteri Hivatalában, illetve felkerül a település honlapjára.
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