
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

14/2017. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 
 

a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a 
településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi 

rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól 
 
 
Tiszacsege Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-ban meghatározott feladatellátás 
érdekében a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § E rendelet hatálya Tiszacsege város (a továbbiakban: település) közigazgatási területére 
vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi 
arculati kézikönyv, településképi rendelet és a településrendezési eszközök készítésének vagy 
módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki. 
 

II. Fejezet 
Partnerségi egyeztetés szabályai 

2. Az egyeztetésben résztvevők köre 
 

2. § E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) 
köre: 

a)  a település lakossága, 
b)  a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező 

érdekképviseleti szervezetek, 
c)  a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező civil 

szervezetek, 
d)  a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezetek, 
e)  a településen működő vallási közösségek (az Országgyűlés által elismert egyházak). 

 
3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

 
3. § (1) Tiszacsege Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a partnerek 

tájékoztatásának elősegítésére a www.tiszacsege.hu (a továbbiakban: honlap) honlapon külön 
tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes 
megjelenítése érdekében. 

 

http://www.tiszacsege.hu/


(2) A polgármester a partnereket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint 
tájékoztatja: 

a)  az önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén a Tiszacsegei Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével, 

b)  az önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével, 
c)  az önkormányzat helyi lapjában közzétéve, 
d)  lakossági fórum keretében, 

 
(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint előírt esetekben a 
településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a 
településrendezési eszközökkel, valamint településképi arculati kézikönyvvel és településképi 
rendelet készítésével, módosításával kapcsolatban a település jövője iránt érdeklődő és azért 
tenni kívánó lakosság közvetlen találkozására ad lehetőséget a tervezésben résztvevőkkel. 

 
(4) A lakossági fórum formája lehet: 

a)  önállóan megrendezett lakossági fórum, vagy 
b) közmeghallgatással egy időben megrendezett lakossági fórum, mely esetben önálló  

napirendi pontként történik meghirdetése, vagy 
c)  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésére összehívott lakossági fórum, mely 

esetben önálló napirendi pontként történik meghirdetése, vagy 
d)  nyilvános képviselő-testületi ülésére összehívott lakossági fórum. Ez esetben önálló 

napirendi pontként meghirdetve. 
 
(5) A lakossági fórum előtt 8 nappal, annak helyszínéről és időpontjáról tájékoztatást kell 

közzétenni a honlapon és az önkormányzat hirdetőtábláján, amennyiben lehetőség van rá 
szórólapon. 

 
(6) Lakossági fórumon az ott elhangzottakkal kapcsolatban vélemény tehető szóban 

jegyzőkönyvbe diktálva vagy írásban a jegyzőkönyvvezető részére átadva, illetve a lakossági 
fórumtól számított 8 napon belül (kivéve, ha a Rendelet ettől eltérő határidőt állapít meg). 

 
4. §  (1) Amennyiben az önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén történő 

elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben 
megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő 
betekintésre. 

 
(2) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a fejlesztéseket megalapozó dokumentum 

tervezettel kapcsolatban az ott megjelölt időpontig javaslatot tehetnek, véleményt 
nyilváníthatnak az alábbi módokon: 

a)  papír alapon, postai úton írásban az önkormányzat címére (4066 Tiszacsege, Kossuth 
utca 5.) 

b)  elektronikus levélben a pmhivatal@tiszacsege.hu e-mail címre történő megküldéssel. 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu


 
(3) A hivatalosan javaslatot, véleményt adó partnerekkel történik tovább a Rendelet szerinti 

egyeztetés. 
 

4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása 
 

 5. § (1) Az önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén kifüggesztett hirdetmény, a 
helyi lapban történő közzététel, valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi 
véleményadásra rendelkezésre álló időtartamot. Ez az időtartam nem lehet kevesebb a Rendelet 
szerint előírt időtartamtól. 

 
 (2) A javaslatokat, véleményeket írásban kell a partnereknek megadni, kivéve lakossági 

fórum megrendezésekor, mely esetén a véleményeket szóban jegyzőkönyvbe diktálva, vagy 
írásban a jegyzőkönyvvezető részére átadva lehet megadni, vagy a lakossági fórum időpontjától 
számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikus úton megtenni. 

 
 (3) A beérkezett javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell 

megőrizni. 
 
 (4) A határidőben beérkezett javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell 

készíteni a megbízott főépítésznek. Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell 
kérni a Képviselő-testület döntését is. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és 
megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva. 

 
 (5) Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell 

juttatni, annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A javítás módjáról 
tételesen, írásos tervezői válasz formájában válaszol, melyet szintén az ügyirathoz kell iktatni és 
abban kell megőrizni. 

 
6. § (1) A partnerségi egyeztetés során beérkezett javaslatotokat, véleményeket a megbízott 

főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület számára. Ebben 
megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt véleményeket is. 

 
(2) Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai 

javaslatoktól. Az így készített szakmai előterjesztés alapján a Képviselő-testület meghozza 
döntését. Ezt követően a döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az 
ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni. 

 
(3) Az indokolást meg kell küldeni tértivevényes úton a javaslatot, véleményt tevő partnernek. 

 
5. A nyilvánosságot biztosító intézkedések 

 
7. § A jóváhagyott dokumentumok közzétételéről a polgármester – a feladatkör szerint 

illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az elfogadást követő 15 napon belül rövid, 
közérthető összefoglaló kíséretében a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tárhelyen, valamint 
az önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén nyomtatásban.  Amennyiben annak 
terjedelme nem teszi lehetővé, az elérési hely megjelölését biztosítani kell. 



 
III. Fejezet 

Záró rendelkezések 
 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

Tiszacsege, 2017. április 19. 
 
 
 
 Szilágyi Sándor     Dr. Kertész Marianna 
  polgármester                  jegyző 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2017. április 19. napján kihirdetésre került.  
 
Tiszacsege, 2017. április 19.  
 
         Dr. Kertész Marianna 

     jegyző 



melléklet a 14/2017.(IV.19.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Tiszacsege közigazgatási területén működő  
civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, ifjúsági klubok, egyházi szerveztek, 

nemzetiségi és etnikai közösségek, kisebbségi csoportok 
 
 

Szervezet neve Képviselő neve   I.sz. Település Utca Elérhetősé
g Jellemzők 

Tiszacsege 
Városi 
Sportegyesület 

Bagdi Sándor elnök 4066 Tiszacsege Kossuth u. 
5. 

06/30 624-
2415 

Futball és birkózó szakosztályok 
felnőtt és gyermek korcsoportban. 

Tiszacsege Város sportéletének 
összefogása az ifjúsági, valamint a 

tömegsport területein, a 
tevékenységek fejlesztése.  

Tiszacsegei 
Nyugdíjas 
Egyesület  

Kónya Mihályné elnök 4066 Tiszacsege Fő u. 42. 06/30 525-
2065 

A nyugdíjas korú lakosság hasznos 
szabadidő eltöltésének 

megszervezése, segítése, 
érdekképviselete, együttműködés a 
helyi egészségügyi szervezetekkel.  

Csegei 
Csengőszó 
Alapítvány 

Kiss Sándorné elnök 4066 Tiszacsege Fő u. 95. 06/52 588-
055 

A tiszacsegei gyermekek és fiatalok 
nevelése, oktatása, 

képességfejlesztése, tanórán és 
tanórán kívül. Egészséges életmódra 

nevelés. Sport és szabadidős 
tevékenység, az etnikai kisebbség 

támogatása.   

Csegei Patás 
Pajtás 
Hagyományőrző 
Egyesület 

Pap Albert elnök 4066 Tiszacsege Homokhát 
I. u. 1/a.  

A csikós hagyományok őrzése, 
lovasbemutatók, a gyermekkorú 

korcsoport megismertetése a népi 
hagyományokkal, lovas kultúrával, 

kulturális tevékenység, 
hagyományőrzés, városi 

rendezvényeken részvétel.  

Tiszacsegei 
Hagyományőrző 
Néptánc 
Egyesület 

Bagdiné Elekes 
Katalin elnök 4066 Tiszacsege Bocskai u. 

70. 
06/30 432-

0375 

Néptánc hagyományok őrzése, 
felnőtt és gyermekcsoportok 

hagyományos népi játékokkal, 
néptánccal való megismertetése, 
fellépések szervezése, kulturális 
tevékenység, hagyományőrzés.  

Tiszacsegei 
Polgárőr 
Közhasznú 
Egyesület 

Simon Albert 
elnök- 
helyette
s 

4066 Tiszacsege Batthyány 
u. 2.  

06/30 474-
7255 

A közrend és közlekedésbiztonság, a 
bűncselekmények megelőzése és 

baleset megelőzés, katasztrófa 
elhárításban közreműködés, 

együttműködés a rendőrséggel.  
Városi Önkéntes 
Tűzoltó 
Egyesület 
Tiszacsege 

Németh József elnök 4066 Tiszacsege Kossuth u. 
5. 

06/30 249-
0433 

Elősegíti Tiszacsege Város 
közrendvédelmét, a tűzoltás, 

tűzmegelőzés, tűzelhárítás, mentés 
és katasztrófa elhárítás területeken. 

Tiszacsege 
Ifjúságáért 
Alapítvány 

Kardos József 
 
Farkas Jánosné 

elnök 
 
szakmai  
vezető 

4066 Tiszacsege Kossuth u. 
5. 

06/30 480-
9681 

A gyermek és fiatal korosztály 
számára hasznos szabadidő eltöltését 

célzó programok, rendezvények 
szervezése, együttműködés a helyi 
óvodával, iskolával, könyvtárral, 

ezen szervezetek munkájának 
segítése.  



Tiszacsege 
Fejlődéséért 
Alapítvány 

Németh József elnök 4066 Tiszacsege Kossuth u. 
5. 

06/30 474-
7255 

A településen működő, hivatalosan 
nem bejegyzett szervezetek 

összefogása (Őszirózsa Népdalkör, 
Önkéntes Nyugdíjas Tűzoltó 
Dalárda, Cantare Női kórus), 
kulturális programokon való 

részvétel. 
 
VACKOR 
Tiszacsegei 
Óvodai 
Alapítvány 

Kovács Anna elnök 4066 Tiszacsege Kossuth u. 
5.  

06/52 373-
069 

A tiszacsegei óvodások harmonikus 
fejlődésének elősegítése.  

 
Tiszacsegei 
Horgász és 
Természetvédel
mi Egyesület 

Simon Albert elnök 4066 Tiszacsege  Tavasz u. 
88.  

06/30 474-
7255  

 A horgászsport fejlesztése, 
népszerűsítése, tagjai számára 

horgászati lehetőségek biztosítása, a 
természet szeretetére és védelmére 

való nevelés.  
 
Református 
Egyház 
Tiszacsege 

Czető Norbert 
reformá- 
tus 
lelkész 

4066 Tiszacsege Fő u. 36. 06/52 373-
079 

A vallási teendőkön túl, 
idősgondozást és nevelőszülői 

hálózatot működtetnek.   

 
Tiszacsege Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Lakatos Géza elnök 4066 Tiszacsege Petőfi u. 3.    06/52 588-
400 

Feladatuk a kulturális autonómia 
megvalósítása, a hagyományőrzés, 

kulturális értékek átörökítése, 
identitás ápolása.   

 

 
 


