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Képviselő-testületének 2017. július 13-i rendkívüli nyílt üléséről 
 
 

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja közül 5 fő az alábbi döntést hozta 
 -5 igen - szavazattal : 
 
 

 79/2017. (VII.13.) önkormányzati határozat 
    

 
Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6) c) és d) 
pontjai szerinti tárgyalásos eljárással elindította a 
Telekgerendás község településrendezési tervének, a 
Helyi Építési Szabályzatról szóló 4/2006.(III. 31.) 
számú önkormányzati rendeletének és szabályozási 
tervének módosítását és annak lebonyolítása 
érdekében hagyja jóvá a partnerségi egyeztetés 
szabályait. 
A partnerségi egyeztetés szabályai vonatkoznak a 
Települési Arculati Kézikönyv elkészítés során 
alkalmazandó eljárásra is. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos 

          
 

     Ránkli Ferenc s.k.                     dr. Csatlós László 
        polgármester                            jegyző megbízásából: 
                                                                                            Kosznáné dr. Pule Ilona 
                                                                                             kirendeltség-vezető s.k. 
A kivonat hiteléül: 
 
………………………………………. 

   Szívós Henriette 
jegyzőkönyvhitelesítő  
 

 
Telekgerendás, 2017. július 13. 



Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2017. (VII.13.) számú határozata 
a településfejlesztési koncepció és stratégia,  a településrendezési eszközök és a településképi 

követelmények készítése és módosítása során alkalmazott partnerségi egyeztetés szabályairól. 
 
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet VI. fejezetében meghatározott partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó rendelkezéseket a 
képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:  

1. A partnerségi egyeztetésen résztvevő érintettek köre: 
a) minden cselekvőképes nagykorú természetes személy, aki Telekgerendás község közigazgatási 

területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és ezt a lakcímet igazoló hatósági 
bizonyítvány bemutatásával igazolni tudja, 

b) minden cselekvőképes nagykorú személy, gazdálkodó szervezet, akinek javára Telekgerendás 
község közigazgatási területén jogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt szükség 
esetén 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolni tudja, vagy székhellyel, 
telephellyel rendelkezik. 

2. A véleménynyilvánítás módja:  
A partnerek a vonatkozó Korm. rendeletben biztosított határidőn belül nyilváníthatnak 
véleményt a következő formákban: 
a) szóban kizárólag a lakossági fórumon tehetnek észrevételt, amit az ott készült 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell, 
b) írásban a közzétételt ill. a lakossági fórumot követő 8 napon belül személyesen átadva 

vagy postai úton és elektronikus formában lehet észrevételt tenni: 
 személyesen és postai úton  Telekgerendás Polgármesterének 

címezve,Telekgerendás, Dózsa György utca 13. 
 elektronikus formában a polgarmester@telekgerendas.hu e-mail címre 

megküldve. 
 

3. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, dokumentálása és 
eszközei: 
a) A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja: 

A partnerek az önkormányzat honlapján, és a községi hirdetőtáblán és lakossági fórumon 
kapnak tájékoztatást a készítendő településrendezési eszközről vagy a meglévő 
településrendezési eszköz módosításáról, továbbá az arculati kézikönyv és településképi 
rendelet készítéséről, módosításáról. 
 
A vonatkozó Korm. rendelet szerint az egyes eszközök és eljárások esetén alkalmazandó 
tájékoztatási formák: 
 

Dokumentum 
megnevezése 

Az eljárás fajtája 

Tájékoztatási kötelezettség teljesítésének 
eszközei 

előzetes tájékoztató 
szakasz 

véleményezési 
szakasz 

Településfejlesztési 
Koncepció (TK) készítése 

 községi hirdetőtáblán, 

önkormányzati 
honlapon, 

lakossági fórumon 

községi hirdetőtáblán, 

önkormányzati 
honlapon, 

lakossági fórumon 

TK módosítása  nincs önkormányzati honlapon 

Integrált 
Településfejlesztési 
Stratégia (ITS) készítése 

 községi hirdetőtáblán, 

önkormányzati 
honlapon, 

lakossági fórumon 

községi hirdetőtáblán, 

önkormányzati 
honlapon, 

lakossági fórumon 



ITS módosítása  nincs önkormányzati honlapon 

Településrendezési 
eszközök készítése és 
módosítása 

teljes 

községi hirdetőtáblán, 

önkormányzati 
honlapon, 

lakossági fórumon 

községi hirdetőtáblán, 

önkormányzati 
honlapon, 

lakossági fórumon 

egyszerűsített nincs 

községi hirdetőtáblán, 

önkormányzati 
honlapon, 

lakossági fórumon 

tárgyalásos nincs 

községi hirdetőtáblán, 

önkormányzati 
honlapon, 

lakossági fórumon 

tárgyalásos, Kormány 
által rendeletben 

kihirdetett 
veszélyhelyzet esetén 

nincs önkormányzati honlapon 

állami főépítészi eljárás nincs önkormányzati honlapon 

Településképi Arculati 
Kézikönyv (TAK) 
készítése és módosítása 

 községi hirdetőtáblán, 

önkormányzati 
honlapon, 

lakossági fórumon 

községi hirdetőtáblán, 

önkormányzati 
honlapon, 

lakossági fórumon 

Településképi rendelet 
készítése és módosítása 

 községi hirdetőtáblán, 

önkormányzati 
honlapon, 

lakossági fórumon 

községi hirdetőtáblán, 

önkormányzati 
honlapon, 

lakossági fórumon 

 
b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja: 

A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés szabályai szerint 
történik. A beérkezett dokumentumokat a kirendeltség – vezető a főépítészi előkészítést 
követően megküldi a tervezőnek, aki azokat megvizsgálja, majd az elfogadásra javasolt és az 
elfogadásra nem javasolt véleményeket - indoklással együtt – visszajuttatja a kirendeltség –
vezetőnek. 

c) A beérkezett javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk 
rendje: 
Az elfogadott és az elfogadásra nem javasolt véleményeket és az utóbbiak indoklását továbbá a 
szükségessé vált egyeztető tárgyalásról készült jegyzőkönyvet a polgármester képviselő-testületi 
ülésen ismerteti. A képviselő-testület dönt a vélemények elfogadásáról, illetve el nem 
fogadásáról. A képviselő-testületi döntéseket, valamint azok indoklását a kirendeltség –vezető a 
főépítészi előkészítést követően összesíti, a terv irataihoz csatolja, valamint elküldi a 
tervezőnek. 

d) Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök és településképi követelmények 
nyilvánosságát biztosító intézkedések: 
Az elfogadott koncepció, stratégia,településrendezési eszköz és településképi követelmény az 
önkormányzat hivatalos honlapján és hirdetőtábláján kerül közzétételre. 
 

 


