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pARTNERSÉ,GI vÉr,,nnrÉxynzÉs
rrezlrnaÉxyrznsÉ§EK KÖZáTÉTELE

Tisztelt Partnerek!

A teiepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a települémendezési
eszköókö! valamint eryes tetepülésrendezesi sajátos jogintézményekröl vóló 314/2012- {X!i 8.}
Korm. rendeletben 1u toul,uu;utba.r: Tr.) foglalt követelmény és Taszir Község Önkormányzaának
Kepviselő*esttiletének 18512015. sámú ( VIt.23.) Kt. sz batfuozata ftellékleÉbenroglah partnerségi
egyeztetésó1 szóló szabályok (a továbbiakban: Psz) alapjr{n tájékoztatom, hogy a l(épviselőte§tül€t 185/2015 (lrtr23.) sz. K.t. döntése *lapján, Taszrir Telepiilésszerkezeti tervének §§Z§
es Heryi ÉpítesiSzabállzatrinak (HÉSZ) mró,dosítrisát tervezi.
A

te le pül ésrendezési

eszköziik módosíras rövid összefoglalása:

A telepiilésrendezési eszki)zök

e gtezteti4se

:

településrendezési eszköztjk eryeztetése a Tr, 42 §-a szerinti
eljárásban ajelen felhívas a partnerségi egtezteÉst szolgá§a-

A

A

fent jelzett árgyalasos eljr{rás kezdeményezose elÓtt
verint, jelerr felhívrissal kezd eményezem:

árryalisos eljánisban

történik, az

á terv€zet partnerségi eryeztetését Psz

A Tr. - ben foglah követelményekkel össáangban, a szóban fotgó tervezetekkel kapcsolatban a mai
nápon ,ájékoztatok minden psz. szerint órintett partnert a partnerségi egy€ztetó§
megindításáról.

A

tervdokumentáció az Önkormányzat bonlapján te§e§ terjedelméb€n elérhető,
lovábbá nyomtatott fonnában a Polgárme§teri lliYata|ban megtekiníhető.

/
r'
/
/

A Partrrerségi eryeaetés 20t5 október 5 - én indul
A Partnerek r.i'ts oup áll rendelkezésre a Tr, _ ben és a Pse - ben foglaitak szerinti
véleménynyilvr{n íüisra,
A,Partn€ísegi vélemények beküldesének haüírideje 2015. október2o,_án 17.00 óra"
A ''partngrségi vé|emény" ár5lr1 véleményeket levélben, vagy sremélyes érkeztetéssel Taszír
Község Ónkormán yzata címére {7261 Tasár, Lakótelep 8.) kérjük megküldeni.

Kérem * tisitelt érintett partnereke| hogl a szóban forgó TSZT os rntsz módosítással
kapcsolatban a mellékclt dokumen umok figyelembevételével, tggyók meg véleményüket,
iáyastiíaikat az alábbi Psz. berr meghatározott kövelelmények szerint:

,
A

iavaslatok .véknénve

javaslüo§ véleméuye* nyiívlírrtarró§d az bdkaelés áltatános szabÚIyai szefint törlénik Á
bűrkezBx vélemények a lekpüIásrendeüsi eszll&z űgirutának úsret képezik, aíokü az
önkatmónyzdí hivalal a üelepüIé§emeő részerc megkijlű -A iavaskroh _ vatyéar,!
etíogadástíra, et nem fogadósfua a telepüIóslemező jcvdslatot tesz A be&kezeí jrvaslüokról,
úlimányekről kesútet túblázúot, az et nem íogcdolt véIeményeket és azok índokolását, a
p olgórmesler a parrners égi egl aetés eredményét tartalmazó j egyőkö nyvben öss zesítL
a

Áz elfogadat

letepúIésíendezésie§zköz

í-^áb* ,t *h-íó ,
ho apJdra

az elfogaúÚ§ól száműott 10 napon helül nyamutott

iáIgórmesurt Eívatalban, ilte*e tehetősfu szerint telkerüI a íelepüIés

Jelen felhivás r települe§ hivatalos bontapján, és az önkormáuyzat épületében lóvő hirdetőn
kerül közátétetre 2015 október 5 - 2015. október 2l}-a közötti . idószakban.
Taszír, 20l5 október 5.

Tisztelettel

:

Mellékletek:

_

a vélemérryezésttbocsájtótt települesrendezési eszköz

issizots.i v1].y)Kí. sz

hatáozat es melléklete a,,pararcrségi eryeztetes szabályai"(psz)

IIatározat-kivonat
Készülí:Taszrir Községi Önkormányzat Képviselő,testüIetének
2015. jrllius 23-i rendkívüli üléséről
szakasz kömyezeti hatástanulmány
és
M9 kaposvár_Bonyhád szakasz
készítese,kömyezowedelrni engedély megszerzéso,

Neoircnd; M9 gyorsforgalmú út Kaposvár-S zljkszÉtd közötti

autóút építÉsiengedélyezési tervek késátésomegvitatása

A szavaásban 4 íó ve§z lé§á.
A képviselő-testiilet 4 igen - eryhan gú , szavazattal az alíbbi határozáothozza:
185/2015. íVII.23.) kéovisel&testíileti haánozat:

Taszár Közseg Önkormányzat Képviselö_te§titlete tárnogaja a NIF Zr| mint építtetó
közreműködé*vei megvalósuló a ,}'í9 ryorsforgalmrl út kaposvrir-szeksafud közötti szakasz
kömyezeti hatá§tanulmány készítése,kömyezetvedelmi engedély megszorzé§g és M9 kaposvár_
aon}tra szakasz autóút építésiengsdétyezési tervek készítése,iirgyú beruháás| mely KoZop_
33.ó._08_200s_0002 Támogaási Szerádés keretóben valósul meg. A fenti beruházás
megvalósitás érdekébena Kópvisel&testiilet kezdeményeá a haáyos Településrendezesi
uoÍo"ok módosíását az M9 ryorsforgalrnú út engedétyea§si terveinek megfeIelő beilleszlos

l. A

erdekében.

2. Az

1. pont szerinti Telepiilésrendezesi eszközök mfiosítrásának vé_lemfnve{9i eljáása a
3qnyti, Q{I.8.) Korm. RÓndelet YL fejezet e[iánísi szabályai szerint, Ún. Úrryalrásos 9ljánásmt
történik, teirintettel anq hory a 345t20l2. (XlI.6.) Korm. rcrldele| alapján nemzetgudasógilag
kiemelt beruhazás. A íenl az oTÉK 2012. aug&ztus 6-án hatályas trtalmi lúvetelményeiés

3.
4.

jelmaryarázaüival készül.
nz l.}ont szerinti beruházás keretében a kömyezetvédelmi elózetes haástanulmánY elkésái}! a
tomyezetvéaekni engedély rendelkezésre át]., ezéíta 212005. (Lt 1.) Kormányrendelet sz€rinti
es kömyezeti vizsgálatí e§ánás lefolytatrása nem szükséges.
kömvezeti
-F,pltettértékeléskészítese
környezet alakítá§áól és védetméröl szóló 1997, évi LXXVil. törvény 8.§.(2)
Az
bekeáése és a 3l4l2ol2.(X.8,) Kormányrendelet 29.§_a szerinti feladatköóen a Képvisel&
testiilot az l-es polt szerinti Településrendczési eszköz módositás parbrerségi eryeáetésenek
szabályaitahatfuozat l. melléklete szerint állapítja meg,

KépviselGte§tül€t felhatalmazzz a polgármesier! \ow * 1. pontban meghatrirozott
tebpi ésrendezesi eszköz módosításához a szükséges intézkedóseket tegle meg és a partnerség
eryózteté*t a hat"-zat l. melléklete szerint bonyolítsa le.
a fentiekkel kapcsotatos eljánisok lebonyolítrására" települési Í6éPltész
#*eri a polgármeste*
-melynek
költségét sántén a NIF Zrt viseli és az eael kapcsolatos szerzódések
megblásÁia,
aláíÁsfua-

5. A
6_

Felelös: Pataki Sándor polgirmester
I{atáridö; folyamatos

Keszthell Tiborné s.k.

jegző

Tas?Ár,2015.

j

frW

Melléklet a 1S5l201§. (VII23) határozathoz

A partnerségi cgleztetég szabályai

beillesztés érdekében
M9 gtorsforgalmtiút eigedélyez{síŰrveinekmegfeíelő

Abaüirozatl.pontjaszerintitetepüésrendezésieszközökmódositásábaóevorrÍ

partnetek köre:

a)

a település érintett

lakossága

b)településrerrdezésieszközökmodosításávalérintettteriiletrészénektrrlajdonosai
c) a településen bejegyzett érdekképviseleü, civil szervezetek,

d)telepüésrendezésiesz*özökrnódosításávalérintettterüetrészenműktidőea?Áasági
szervezetek

egleztetési eljúrdsa a 3l4Da12,(xl8,)
településrendezési eszközök módosítrisának
törtéüik.
i#áffiá;iú2.§.(4) bekezdése, ill. 42,§ szeiat\lirglalásos eliáróssal
lehetőségeí:
A partnerek tájékoztalósa é§ a véleménlnyilvánítós
megielenéséről felhivást tesz kózzé
a) Az önkormányzat a véleményezésidokumentáció
dokumentációt.
i.*rJrr.-ü.?g-.J*i"rhonlapjr{,Lrá felteszi ayéleményezési
és lehetÖség szerint a telepÜés honlapján
b) A felhívrás az önkormányzat hirdetótábláján
jelenik meg

A

3.

"

c)AVéleményezésidokumentációazönkormányzathivataloshelyiségébennyomtatott
-'
időiartamig,
meg a tájékoztató szerint legalább 15 nap
rotmában tJkinthetó

módja:
A javaslúok, véIeméryehbenyújtósónah

a)

az önkormrirryzati hivatalba pos&in vagy
iavaslatot, vélemenyt írásos formában
levélben a felhivr{sban kőzzétett e_mail címre, a
véleményezésiszakaszban 15
ü?#"á",o *.á,ár*ér#k;ú napjától számítva a
napon beltil tehefirek a partnerek
nyilvántartásinak módja az iratkezelés
,A, iavaslatok, vélemények dokumentálásrinak,
atáános rendje szeíint történü,

"' #;;;il;,ö,;Lkil"ik"_
b)'

5.

c)Abeérkezettvéleményekatelepiilésrendezésieszközügyiratánakrészétképezik'
-' '*"i"t
i i*orma,nláti hivatal a tervezőnek meglüldi,
A javaslatolr, véIenények elfogadása
a)Aiavaslatok,vélemenyekelfogadására'illetveelnemfogadrásrira,valamintmiodezek
ináokolásá,,ra a tervgző javaslalot tesz,

b)Abeérkezettjavaslatokól,vélernényekólkészítetttáblánato\azelnernlogadott
eredményét
polgármester a partnerségi egyeztetes
véleményeket és azok indoklrásrit a
bnalalazó jegylÁkönyvberr ósszesiti,

6,AzelfogadotttelepüIésrendezésieszközazetfogadástólsaítnítottlOnaponbelül
ioreá.m..tx H-ivatalában, illetve letretóség szerint
nvomtatott formában

",";;;tó;

fekerul a telepUlés honlapjára-

Taszrir, 2015. július 20.

