
 

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018.(VII.2.) önkormányzati 

rendelete  

a  településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017.(X.2.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

 

Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvény 12. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és  Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 

 

1.§ A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerség egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017.(X.2.) önkormányzati rendelet 1. 

melléklete helyébe a rendelet melléklete lép. 

 

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

                  Gelencsérné Tolnai Klára                                  dr. Orbán Zsuzsanna 

                            polgármester                                                      jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Melléklet a 8/2018. (VII.2.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A B C D 

 

DOKUMENTUM 

MEGNEVEZÉSE 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 

ESZKÖZ EGYEZTETÉSI 

ELJÁRÁSÁNAK TÍPUSA 

TÁJÉKOZTATÁSI FORMA 

 

AZ ELŐZETES 

TÁJÉKOZTATÁS 

ESZKÖZEI 

 

A MUNKAKÖZI 

TÁJÉKOZTATÁS ESZKÖZEI 

1. 
Településfejlesztési 

koncepció készítése 
 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

2. 
Településfejlesztési 

koncepció módosítása 
 - a)  önkormányzati honlapon 

3. 

Integrált 

településfejlesztési 

stratégia készítése 

 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

4. 

Integrált 

településfejlesztési 

stratégia módosítása 

 - a) önkormányzati honlapon 

5. 
Településképi arculati 

kézikönyv készítése  
 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

6. 
Településképi arculati 

kézikönyv módosítása 
 - a) önkormányzati honlapon 

7. 
Településképi rendelet 

készítése  
 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

8. 
Településképi rendelet  

módosítása 
 - a) önkormányzati honlapon 

9. 

Településrendezési 

eszköz készítése és 

módosítása 

Teljes eljárás 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

Egyszerűsített eljárás - 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

Tárgyalásos eljárás - 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

Tárgyalásos eljárás 

az Eljr. 32. § (6) b) 

pont szerint 

- a) önkormányzati honlapon 

Állami főépítészi eljárás - a) önkormányzati honlapon 

  

 
 
 


