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K I V O N A T 
 

Készült: Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17-én megtartott 

ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

107/2015. (IX. 17.) határozata 

 

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gönyű Építési Szabályzata és a Szabályozási 

Terv jóváhagyásáról szóló 28/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását 

megelőző véleményezési eljárásra vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

1. Az egyezetésben résztvevők körének meghatározása: 

-  a település teljes lakossága 

 

2. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módja és eszközei: 

-  általános tájékoztatás 

- az egyeztetés tárgyát képező dokumentációk közzététele  

 a polgármesteri hivatal hivatali helyiségében 

- a vélemény-nyilvánításra való felhívás eszközei:  

 önkormányzati hirdetőtáblákon való kifüggesztés 

 

3. A javaslatok, vélemények közlésének, (dokumentálásának), nyilvántartásának módja: 

- közlés (dokumentálás)  

 az önkormányzatnak címzett levél (papíralapú, elektronikus) 

- nyilvántartás:  

 a papíralapú vélemények, levelek és a kinyomtatott e-mailek egy dossziéba gyűjtése 

és tárolása sorszámmal és a véleményező nevével megjelölve 

 

4. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk 

rendje 

mód: 

- általános tájékoztatás  

 a polgármesteri hivatal hivatali helyiségében 

 

- az indoklásról való tájékoztatás eszközei:  

 önkormányzati hirdetőtáblákon való kifüggesztés 

 

- dokumentálás, nyilvántartás 

 számítógépen történő tárolás 

 

5. Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések 

- általános tájékoztatás  

 a jóváhagyott munkarészek nyomtatott dokumentációjába betekintési lehetőség a 

polgármesteri hivatalban Árnits Adrienn ügyintézőnél  
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Felelős: Major Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

k.m.f 

 

Major Gábor s.k. dr. Kállai Erik s.k. 

polgármester jegyző 

 

Kiadmány hiteléül: 

Gönyű, 2015. szeptember 22. 

 

 dr. Kállai Erik 

 jegyző 
 


