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Ináncs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 197/2016.(VI.7) számú 

határozata  

 

Ináncs Község 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 alapján a 

Partnerségi Egyeztetés szabályait az alábbiakban határozza meg: 

 

I. A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek) köre: 

1. Ináncs Község teljes lakossága 

2. Ináncs Község Önkormányzatánál (továbbiakban: Önkormányzat) a Partnerségi 

Egyeztetésbe az adott eljárás előzetes tájékoztatása során bejelentkezett 

érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek. 

 

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: 

 

1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei: 

a) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatásának céljából a települési honlapon 

(www.inancs.hu) külön felületet biztosít a Partnerségi Egyeztetés során keletkező 

dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében. A felület a www.inancs.hu 

honlap  Közigazgatás—Dokumentumok—Partnerségi Egyeztetés link alatt érhető el. 

b) A különböző tájékoztató és véleményezési anyagok, közzétételek a) pontban 

megnevezett tárhelyre való feltöltéséről a Polgármester gondoskodik, aki ennek 

tényéről egyidejűleg Előzetes tájékoztatást tesz közzé  

ba) a honlap „Hírek”menüpontjában, és „Partnerségi Egyeztetés” című külön 

rovatában. 

bb) az Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 

hirdetőtábláján 

c) Az Előzetes tájékoztatás során a Polgármester meghatározza a megindított 

településfejlesztési vagy településrendezési tervezés tárgyát, hogy azzal kapcsolatban 

a tájékoztatóban meghatározott határidőig a Partnerek előzetes észrevételt 

tehessenek.  

http://www.inancs.hu/
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d) A véleményezési dokumentáció a Hivatal helyiségében nyomtatott formában 

tekinthető meg a tájékoztató szerinti napokon a véleményezési szakaszban legalább 

10 nap időtartamig.  

 

2. A javaslatok, vélemények benyújtásának módja:  

a) A javaslatot, véleményt írásos formában a közös önkormányzati hivatalba postán, 

személyesen vagy elektronikus levélben a felhívásban közzétett e-mail címre, a tájékoztató 

megjelenésének első napjától számítva10 napon belül tehetnek 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 a 

polgármester a tervezőnek megküldi.  

3. A javaslatok, vélemények 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 beérkezett javaslatokról, véleményekről készített táblázatot, az el nem fogadott 

véleményeket és azok indoklását a polgármester a partnerségi egyeztetés eredményét 

tartalmazó jegyzőkönyvben összesíti. 

c) A polgármester gondoskodik az el nem fogadott vélemények, javaslatok a II. 1.pont ba), 

bb) alpontja szerinti helyeken történő közzétételéről. 

4. Az elfogadott településrendezési eszköz az elfogadástól számított 30 napon belül 

nyomtatott formában olvasható a Hivatalban, illetve felkerül a település honlapjára. 

 

III. A partnerségi szabályok hatályossága 

 

A szabályzat Ináncs közigazgatási területét érintő településfejlesztési koncepcióra, integrált 

településfejlesztési stratégiára és településrendezési eszközökre vonatkozik. 

A szabályzat 2016. június 10-től visszavonásig érvényes. 

 

Felelős: Kiss Péter polgármester 

Határidő: 06.10., ill. folyamatos 


