
Mórahalom Város Képvisel�-testületének 

17/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete 

Mórahalom Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos 

feladataival összefügg� partnerségi egyeztetés szabályairól 

 

Mórahalom Város Képvisel�-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 

eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról 

és védelmér�l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következ�ket rendeli el. 

 

1. § 

 

Jelen rendelet Mórahalom város (továbbiakban: város) közigazgatási területére készül� 

településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési 

eszközök, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésének és 

módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki. 

 

2. § 

 

A partnerségi egyeztetésben részt vesznek 

• a város lakossága, 

• a város területén m�köd� egyházak és civil szervezetek, 

• a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) 

a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkez� 

szervezetek, 

• a város területéhez kapcsolódóan m�köd� agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki 

szakmai érdekképviseleti szervezetek és a mórahalmi székhellyel vagy telephellyel 

rendelkez� gazdasági szervezetek, 

• az eljárásban érintett közm�vek üzemeltet�i, 

• érintettség esetén az országos közutak kezel�i. 

 

3. § 

 

A partnerségi egyeztetésre vonatkozó központi jogszabályban el�írt 

• közterületi hirdetmény helye az önkormányzati hirdet�tábla a 6782 Mórahalom, 

Szentháromság tér 1. szám alatt, 

• Tükörkép cím� helyi lap, 

• önkormányzati honlap a http://morahalom.hu/ weboldal, melyen a „Partnerség” cím� 

külön tárhely biztosított, 

• lakossági fórum helyét és a bevontak körét az egyes eljárásokban egyedileg állapítja 

meg Mórahalom város polgármestere (a továbbiakban: polgármester). 

 

4. § 

 

(1) A partnerségi egyeztetésben résztvev�k javaslataikat, észrevételeiket a központi 

jogszabályban megszabott határid�re 

• postai levélben a polgármesternek címezve a 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. 

szám alatti címre, vagy 

• elektronikus levélben az info@morahalom.hu e-mail címre 



juttathatják el. 

 

(2) Veszélyhelyzet esetén a lakossági fórum a lakossági kérdések feltételét és azok 

megválaszolását valós id�ben lehet�vé tev� él�, online közvetítés vagy él� televíziós 

közvetítés és a közvetítés alatt a telefonon biztosított kérdés feltétel révén megvalósított 

tájékoztató keretén belül történik.[1] 

 

5. § 

 

(1) A partnerségi egyeztetés keretében beérkezett észrevételeket 

• a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal településfejlesztési, településrendezési 

feladatokkal megbízott szervezeti egysége (továbbiakban: hivatal) nyilvántartásba 

veszi és az iratkezelés általános szabályainak megfelel�en meg�rzi, 

• a polgármester és az egyeztetés tárgyát képez� dokumentum felel�s tervez�je 

kiértékeli és az indokolásokat is tartalmazó jegyz�könyvben zárja le, 

• a hivatal a b) pontban foglalt jegyz�könyvet a 3. § a) és c) szerinti helyen 

közzéteszi és az iratkezelés általános szabályainak megfelel�en meg�rzi. 

(2) A polgármester intézkedik az elfogadott javaslatoknak a véleményezett tervezetekbe 

történ� beépítésér�l. 

 

6. § 

 

E rendelet a kihirdetését követ� napon lép hatályba. 

 

Mórahalom, 2017. május 25. 

 

 

 

                    Nógrádi Zoltán                                                                       Dr. Elekes Petra 

                       polgármester                                                                                   jegyz� 

 


