Attala Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályai
Attala Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8) Kormány rendelet 29.§ alapján
a partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiak szerint határozza meg:
1.) Az egyeztetésben résztvevő partnerek köre:
a) az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek
b) az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen székhellyel vagy
telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek
c) Attala községben bejegyzett és működő civil szervezetek
d) valamennyi Attalán működő elismert egyház.
2.) A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
a) Attala Község Önkormányzata a település honlapján (www.attala.hu) a partnerek
tájékoztatásának elősegítése érdekében külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során
keletkező dokumentumok megjelenítésére
b) a településfejlesztési vagy településrendezési dokumentum fajtájától és az egyeztetési eljárás
módjától függően az értelmezéshez szükséges, illetve az alátámasztó munkarészeket tartalmazó
tájékoztatást feltölti a település honlapjára.
3.) Az egyeztetésben résztvevők javaslatai és véleményeinek közlési módja
A közzétett tájékoztatóban meghatározott határidőig a partnerek írásos észrevételeket, javaslatokat
tehetnek:
a) írásban Attala Község Önkormányzata (Attala Kossuth u 15) címre
b) elektronikus úton az attala@polghiv.tolnamegye.hu e-mail címre.
4.) Javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvánosságának módja:
a) a beérkezett véleményeket dokumentálni kell és gondoskodni azok nyilvántartásáról
b) a beérkezett véleményekre és javaslatokra minden esetben választ kel adni, az el nem fogadott
javaslatokat részletesen indokolni kell
c) vélemények tisztázása érdekében az önkormányzat a partnerekkel további egyeztetéseket
folytathat, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni.
d) az a partner, aki az egyeztetés alkalmával nem adott véleményt, vagy adott ugyan, de a
szabályos meghívás ellenére a tárgyaláson nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell
tekinteni.
e) a polgármester gondoskodik arról, hogy az el nem fogadott javaslatok, vélemények felkerüljenek
a www.attala.hu honlapra és az önkormányzat hirdetőtáblájára.
5.) Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító
intézkedések:
a) A polgármester az elfogadott koncepciót, településrendezési eszközt és stratégiát teljes
terjedelmében a kihirdetését követő 10 napon belül feltölti a honlapra

b) A polgármester a megtett intézkedésekről hirdetményt tesz közzé a település honlapján és a
hirdetőtáblán.
6.) A szabályzat területi hatálya:
A szabályzatban foglaltakat valamennyi készülő fejlesztési dokumentumra és településrendezési
eszközre alkalmazni kell.
7.)A szabályzat időbeni hatálya:
A szabályzat 2016. március 01. napjától visszavonásig érvényes.
Attala 2016. február 26
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polgármester

