Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól
Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I.

Általános rendelkezések
1.

§

(1) E rendelet hatálya Taksony Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.
(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partner/ek) köre:
a) Taksony adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
b) Taksony adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) jelen rendelet 1. számú függelékét képező „Érdekképviseleti és civil szervezetek listájába”
felvett helyi érdekképviseleti és civil szervezetek,
d) valamennyi Taksonyban működő elismert egyház,
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.
(3) Amennyiben valamely helyi érdekképviseleti, vagy civil szervezet az e rendelet 1. számú
függelékét képező „Érdekképviseleti és civil szervezetek listájában” nincs feltüntetve, a
Képviselő-testületéhez címzett írásbeli kérelmével kérheti nyilvántartásba vételét. A kérelemhez csatolni kell a szervezet nevét, nyilvántartásba vételi számát, képviselője nevét, a
szervezet postai és e-mail címét. A nyilvántartásba vételről a Képviselő-testület soron következő rendes ülésén határozattal dönt.
II.

A tájékoztatás módja és eszközei
2.

(1)

(2)

§

Jelen rendelet 1. számú függelékében szereplő helyi érdekképviseleti és civil szervezetek 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: Korm. r.) 37. §-ában
meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban az ott meghatározott tartalommal elektronikus úton előzetes tájékoztatót kapnak a településrendezési eszköz készítéséről, módosításáról.
Az 1. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában szereplő Partnerek a Korm. r. 37. §-ában
meghatározott előzetes tájékoztatási szakaszban az ott meghatározott tartalommal hirdetmény útján (Taksonyi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) – 2335 Taksony, Fő út 85. - hirdetőtábláján elhelyezett, valamint Taksony Nagyközség honlapján

(3)

(4)

keresztül - www.taksony.hu) előzetes tájékoztatót kapnak a településrendezési eszköz
készítéséről, módosításáról, továbbá a hirdetmény megjelenésének tényéről tájékoztató
A/4-es méretű plakátokat kell elhelyezni a település hirdetőtábláin.
Azok a Partnerek, amelyek a 3. § (3) bekezdésében meghatározott módon és a Korm. r.ben meghatározott határidőn belül írásban jelzik részvételi szándékukat, postai úton,
elektronikus adathordozón véleményezési anyagot kapnak.
A véleményezési szakasz részeként a véleményezésre kiküldött településrendezési eszközt legalább 30 (harminc) napig közzé kell tenni a Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján, továbbá a közzétételről tényéről tájékoztató A/4-es méretű plakátokat kell elhelyezni a település hirdetőtábláin.
III.

A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja
3.

(1)

(2)

(3)

(4)

A Partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban a
Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül véleményben kifejtheti előzetes javaslatait a
településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban, továbbá megjelöli az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékát.
Amennyiben a Partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre részvételi
szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vesz részt és kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.
A Partner a 2. § (1) bekezdésében meghatározott megkeresésre indokolással alátámasztott módon jelezheti, hogy az eljárás további szakaszában papíralapú dokumentációt kér,
ez esetben a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megkereséshez papír alapon kell számára megküldeni a településrendezési eszköz dokumentációját.
A Partner a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megkeresésre a Korm. r.-ben meghatározott határidőn belül kifejtheti a dokumentációval kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét, jogszabályon alapuló véleményénél a jogszabályhelyet
megjelöli.
4.

(1)
(2)

(2)

§

A 2. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetménnyel kapcsolatban bármely lakos írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást kérhet a Hivataltól.
A 2. § (4) bekezdésében meghatározott közzététellel kapcsolatban, annak ideje alatt
bármely lakos véleményt adhat a Hivatalnak címezve, amelyet postai úton vagy elektronikus formában a közzétételben megadott e-mail címre juttathat el.
5.

(1)

§

§

Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi és
azokat a Hivatal a tervező felé továbbítja.
Valamennyi véleményt a Korm. r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott döntés meghozatalához a Képviselő-testülettel ismertetni kell.

IV.

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje
6.

(1)

(2)

V.

A vélemények elfogadására illetve el nem fogadására valamint mindezek indokolására a
hivatal a tervező közreműködésével összeállított válaszokban javaslatot tesz, amelyet a
döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.
A válaszokról a Képviselő-testület a Korm. r. 39. § (2) bekezdésében meghatározott
határozathozatalával egyidejűleg dönt.
Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát
biztosító eszközök
7.

(1)
(2)

§

A jóváhagyott tervezési program alapján készülő véleményezési anyag közzététele a 2.
§ (4) bekezdésben meghatározott módon történik.
A településrendezési eszköz Képviselő-testület által történő elfogadását követő 20
(húsz) napon belül a jóváhagyott munkarészeket az Önkormányzat honlapján közzé kell
tenni.
VI.

Záró rendelkezések
8.

(1)
(2)

§

§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
E rendelet előírásait a hatályba lépéskor folyamatban lévő és a hatályba lépést követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.

Taksony, 2013. október 30.

/: Kreisz László :/
polgármester

/: dr. Széll Attila :/
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetése 2013. november 4-én megtörtént.
/: dr. Széll Attila :/
címzetes főjegyző

1. számú függelék a 15/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelethez
Érdekképviseleti és civil szervezetek listája
Szervezet megnevezése
Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti
Köre

Székhelye

Képviselője

E-mail

Telefonszám

Dunaharaszti,
Lónyai u. 15.

Bálint Gyöngyi

balint.gyongyi63@gmail.com

20/324-1280

Faluszépítő Egyesület

Taksony,
Wesselényi út

Tóth József,
Nyeste Lászlóné

toth.jozsef@taksony.hu
zsoka.nyeste@freemail.hu

30-470-7682
30/314-1347

Karitasz csoport

Taksony,
Andrássy u. 32.

Rigóné Proksa
Mariann

proksa_mariann@freemail.hu

30/473-8804

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Taksony,
Petőfi S. u. 14.

Hufnágel Béla
Attila, Szalai János

taksonyszigetetterem@pr.hu
szalai.janos@taksony.hu

30/933-8405
30/864-1894

Kisdunai Aranyfácán Természetvédő
Vadásztársaság

Dunaharaszti,
Fő út 41.

Dr. Heffter László

heffter.laszlo@vipmail.hu

20/944-3113

Mozgáskorlátozottak Középmagyarországi Regionális Egyesülete
Taksonyi Szervezete

Taksony,
Dózsa Gy. u. 21.

Lakatos Györgyné

Pergamen Baráti Kör

Taksony,
Petőfi S. u. 26.

Ferancz Attila

ferancz.a@gmail.com

30/378-8245

Szigetért Baráti Kör
Szt. Anna kórus

30/ 519-4571

Kővári Lívia

kovari.livia@invitel.hu

30/630-7677

Höchszt Erika

hochszt.erika@pr.hu

30/222-1440

Taksony,
Fő út 85.

Derzsi Lajos

polgaror@taksony.hu,
derzsi.lajos@vnet.hu

20/9468-225

Taksony Sportegyesület

Taksony,
Szent Imre út 76.

Rácz Ernő

racz.erno@citromail.hu

20/913-1316

Taksonyért Vállalkozók Klubja
Egyesület

Taksony,
Kossuth L. u. 26.

Dr. Kapitány László,
Lindwurm Istvánné

kapitany@beltav.hu
lindwurmistvanne@pr.hu

70/369-3614
30/623-9779

Taksony,
Fő út 89.

Karika Ildikó

schafferildiko73@gmail.com

30/655-7782

Taksonyi Kórusok Egyesülete

Taksony,
Szent Imre út

Winklerné T. Ildikó

taksonyvezer@gmail.com

30/870-1481

Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület

Taksony,
Vezér u. 39.

Kreisz János,
Illingerné Bartl
Ibolya

hanzi@pr.hu
illingeribolya@invitel.hu

Taksony,
Hársfa u.

Kálóczi Imre,
Hujj Mátyás

kaloimi@invitel.hu,
info@taksonyimotorosok.hu
hujjm@pr.hu

Taksony Polgárőr Egyesület

Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok
Egyesülete

Taksonyi Motorosok

30/592-6828,
70/450-7121

30/992-1514
20/999-7513

Taksonyi Nyugdíjasok Baráti Egyesülete
Taksonyi Sváb Hagyományőrző
Egyesület

Taksony,
Solt u. 25.

Makkay Gábor

Taksony,
Széchenyi út 51.

Kreisz László,
Höchszt János

Taksonyi Tánc és Sportegyesület

Taksony,
Wesselényi u. 40.

Szénási Lajos

Taksony,
Pf.: 14.

G. Németh Irén

tvszse@vipmail.hu

70/315-7032

Siposné Ruff Irén

sipos.s@pr.hu

70/336-0525

Fejesné Andristyák
Ramóna

vidamnokklubja@gmail.com

20/448-5421

Taksoy Vezér Szabadidő és Sportegyesület
Természetjáró Egyesület
Vidám Nők Klubja

Taksony,
Akácfa u. 17.

24/ 487-115
kreiszlaszlo@szigetifiuk.hu
hochszt.janos@pr.hu

30/971-6688
20/220-1428

