Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
12/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelete
A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7. pontja és a
végrehajtására kiadott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TR) 29. § - ában
kapott felhatalmazás alapján a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési
stratégia és településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi
egyeztetés szabályairól a következőket rendeli el:
1. § A rendelet az alábbi 7. § -sal egészül ki, egyidejűleg a 7. § számozása 8. §-ra változik:
„A partnerségi egyeztetés szabályai a településképi arculati kézikönyv és a
településképi rendelet készítése és módosítása esetén
7. § (1) Új településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és új településképi
rendelet (a továbbiakban: TkR) készítése és azok módosítása esetén az előzetes tájékoztatási
szakaszban és a munkaközi tájékoztatási szakaszban a partnerek tájékoztatása hirdetmény
útján
a) a település hivatalos honlapján,
b) az önkormányzat épületében lévő hirdetőtáblán,
c) a városi havilapban és
d) lakossági fórumon
való közzététellel történik.
(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a TR 29/A. § (1) bekezdés szerinti eljárási szakaszban a TAK és TkR készítésének,
vagy módosításának szándékát,
b) a TR 29/A. § (2) bekezdés szerinti eljárási szakaszban a tervezetbe való betekintés
biztosításának módját, helyszínét és időtartamát,
c) azt a határidőt, ameddig a partnerek az észrevételeiket, javaslataikat benyújthatják,
d) azt a postacímet, e-mail címet, ahová az észrevételeiket, javaslataikat a partnerek
küldhetik.
(3) A partnerek mindkét tájékoztatási szakaszban a hirdetményben megadott időpontig
észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak, melyet papíralapon, vagy a
hirdetményben megjelölt e-mail címre elektronikusan lehet megküldeni. A lakossági fórumon
tett szóbeli észrevételeket, javaslatokat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni.
(4) A határidőben beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti
és nyilvántartja.
(5) Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket, valamint az elutasítás indokolását a
főépítész összesíti és nyilvántartja.
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(6) Az elfogadott TAK és TkR Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, valamint a
TR 43/B. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti közzétételről a polgármester gondoskodik.
(7) Az elfogadott TAK és TkR monitorozása érdekében az Önkormányzat honlapján
nyilvános értékelő felület – TR 43/B. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti működtetéséről - a
polgármester gondoskodik.
(8) Az elfogadott TAK és TkR monitorozása közben a felületre beérkezett véleményeket a TR
43/B. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a főépítész évente egy alkalommal kiértékeli és az
eredményeket a polgármester ismerteti a képviselő-testülettel.”
2. § Ez a rendelet 2017. július 1.-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Mezőhegyes, 2017. június hó

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Kihirdetve: 2017. június 29.

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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