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1.  Bevezetés 

1. Partnerség célja 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozása során, a feladat komplexitására és 
társadalmi jelentőségére való tekintettel a rendelkezésre álló idő függvényében a város 
kiemelt hangsúlyt kíván fektetni az érintett szereplőknek a tervezési munkába történő 
lehetőség szerinti bevonására, a velük folytatott kommunikációra, konzultációra, ezáltal 
elősegítve egy, a helyi társadalom többsége által elfogadható, támogatható fejlesztési 
jövőkép kimunkálását.  

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása során fontos szempont a széleskörű 
partnerség megteremtése, valamennyi, a településen érdekelt gazdasági, társadalmi 
szervezet, közigazgatási szerv irányában.  

A partnerségi folyamat fő célja az érintettek: 

igényeinek, szükségleteinek, problémáinak feltárása 

ötleteinek, javaslatainak megismerése 

sajátos fejlesztési érdekeik és céljaik megismerése és összehangolása 

megnyerése és ösztönzése arra, hogy saját tevékenységükkel, illetve 
fejlesztéseikkel segítsék a stratégia megvalósulását 

együttműködésének segítése, kölcsönös informálása egymás tevékenységéről 

és mindezek beépítése az ITS készülő szövegébe. 

1. 2. Partnerség jogszabályi háttere, szakmai keret ei 

Ercsi Város partnerségi terve a következő jogszabályi feltételek, valamint útmutatók 
figyelembe vételével került kidolgozásra: 

• 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 

• Útmutató  a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
2014 – 2020 elkészítéséhez (Munkaanyag) (Belügyminisztérium, 2014. december 11.) 

• Városfejlesztési Kézikönyv  (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, 
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, 

2009. január 28.) 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

• 28. § meghatározza a partnerségbe bevonandók körét, mely szerint a 
koncepciót és a stratégiát és a településrendezési eszközöket a polgármester egyezteti a 
partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az 
államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal. (3) A 
lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel 
történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének 
figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik 

• 29; 30; és 31. § az egyeztetés és elfogadás jogszabályait rögzíti a két tervtípusnak 
megfelelően  

Hazai jogszabályi 
háttér  
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A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § értelmében a tervezés 
előtt az Önkormányzatnak is döntenie kell a partnerségi egyeztetés szabályairól. 

A 29. § alapján a partnerségi tervben meg kell határozni: 

a) az egyeztetésben résztvevők (partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, 

b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, 

c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendjét, 

d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát 
biztosító intézkedéseket. 

• a 36 § pedig meghatározza az egyeztetés teljes eljárásának fázisait  

A jogszabály a teljes eljárás szakaszaiként    

az előzetes tájékoztatási, 

a véleményezési, 

a végső szakmai véleményezési, 

és az elfogadási és hatálybaléptetési szakaszokat határozza meg. 

 

Az Európai Unió a partnerséget az Európai Strukturális és Beruházási Alapok 
felhasználásának tervezésében szintén alapvető fontosságúnak tartja. A vonatkozó 
dokumentumokban (Közös Rendelet (EU 1303/2013) 5. cikke és a kapcsolódó 

partnerségi kódex) kimondja, hogy a különféle szintű hatósági szereplőkön kívül be kell vonni 
a szociális és gazdasági partnereket, illetve a civil társadalmat képviselő szervezeteket, nem 
kormányzati szervezeteket, különösen melyek a környezeti fenntarthatósággal és a 
társadalmi befogadással foglalkoznak. 

1.3. A partnerségi együttm űködés folyamata 

A partnerségi egyeztetés, együttműködés nem csak része, hanem kerete a tervező 
munkának. 

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési, 
megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed. 

A partnerség szerepe az egyes szakaszokban: 

• Tervezés: A városfejlesztési dokumentumok kidolgozása széleskörű partnerség 
keretében valósul meg. A partnerek szerepe a tervek megismerésén, véleményezésén, 
jóváhagyásán túl aktív részvételükre is kiterjed. 

• Megvalósítás: A partnerek szerepet kaphatnak a megvalósítás során a projektek 
előkészítésében és megvalósításában is. 

• Fenntartás: A partnerség a fenntartási időszakra is kiterjed: a projektek megvalósítása 
után is fontos az átfogó tájékoztatás, a folyamatos egyeztetés a közvetlenül érintettekkel 
(pl. lakossági elégedettség mérés). A tapasztalatok fontos visszacsatolást jelentenek a 
további tervezési folyamatokhoz. 

Európai uniós 
irányelvek 
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• A jogszabály szerint az ITS felülvizsgálat 4 évente szükséges. A stratégia 
végrehajtásáról szóló beszámolóról a helyi képviselőtestület évente dönt, ennek 
összeállításához a partnerségben részt vevőktől az azok szakterületén történt 
előrehaladásra vonatkozóan évente értékelést kér. A stratégia végrehajtásáról szóló éves 
beszámolót az önkormányzat minden évben közzéteszi honlapján és/vagy a települési 
újságban. 

Jelen partnerségi terv a tervezés során megvalósuló partnerség kereteit rögzíti, valamint 
bemutatja az integrált településfejlesztési stratégia előkészítése, kidolgozása, jóváhagyása 
során megvalósuló partnerségi együttműködés folyamatát, figyelembe véve a tervezésre 
rendelkezésre álló szűkös időkereteket is. 
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2.  A partnerségi folyamat résztvev ői, partnerség 
szervezése 

2.1. Bevonandó partnerek 

• A helyi önkormányzati vezetők, képviselők 

• A város önkormányzatának különböző ügyosztályai 

• Megyei önkormányzat 

• Szomszédos települések önkormányzatai 

• Államigazgatási szervek (a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. melléklet szerint) 

• Olyan állami szervezetek, melyek tevékenysége a fejlesztés, vagy működtetés 
szempontjából közvetlenül érinti a fejlesztési stratégiát, 

• Gazdasági szektor képviselői (nagyvállalkozók, KKV-k, állami és önkormányzati 
közszolgáltató vállalatok és érdekképviseleteik) 

• Társadalmi szervezetek (civil és egyházi, kulturális, szociális, környezetvédelmi stb. 
területekről) 

• Intézmények (önkormányzati, állami, egyéb pl. alapítványok, egyházi intézmények) 

• Nemzetiségi önkormányzatok képviselői 

• Közszolgáltatók 

• Lakosság (lakossági szerveződések területi és tematikus alapon) 

• Egyéb szereplők 

 

A településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri 
csoportok kerülnek bevonásra: 

• A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör  

államigazgatási szervek 

önkormányzatok 

• Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek 

• Helyi társadalom, lakosság 

2. 2. A Partnerségi egyeztetések folyamata, szintje i 

2.2.1. Döntéshozás 

2.2.1.1. Képviselő testület 

A Képviselő testület jogosult a folyamat eredményeként elkészült és a Belügyminisztérium 
által minőségbiztosított Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására. A Képviselő 
testület a tervezési munka során, a főbb mérföldkövekhez kapcsolódóan, valamint a 
polgármester, a képviselők kérésére ennél nagyobb gyakorisággal tájékoztatást kap az ITS 
készítési munka előrehaladásáról, aktuális állásáról, főbb eredményeiről.  

 

Partnerek köre 

Partneri csoportok 
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A Képviselő testületnek alapvetően az elkészült dokumentumok jóváhagyásában van 
szerepe, azonban természetesen a dokumentumok készítése során véleményezési 
lehetőségük biztosítva lesz. 

2.2.2. Irányítás, döntés el őkészítési szint 

2.2.2.1. Önkormányzati munkacsoport 

A munkacsoport Ercsi Város főbb vezető tisztségviselőiből, a település főbb fejlesztési 
irányainak kijelöléséért felelős személyeiből tevődik össze. Ebbe a körbe tartozik a település 
polgármestere, az alpolgármester, jegyző, aljegyző a városi bizottságok vezetői, valamint.  

Az önkormányzati munkacsoport a tervezés során operatív döntés előkészítő munkát folytat, 
ezért kialakításánál fontos szempont a kezelhető méret, az elérhetőség, az összeférhetőség 
és az alapvető tájékozottság a feladatot és a város helyzetét illetően. 

Az önkormányzat irodái és csoportjai, valamint az önkormányzati intézményvezetők aktív 
szerepet kapnak a vizsgálati munkarész és a tervezési folyamat későbbi munkafázisai, 
valamint a városi koordinátor személyén keresztül a belső projektmenedzsment (így 
partnerségi, koordinációs és egyéb adminisztrációs) feladatok vonatkozásában is. 

Megalapozó vizsgálati munkafázisban adat és információszolgáltatással, települési 
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával segítik a tervezői-szakértői csapat munkáját.  

A stratégia készítési fázisban szerepe a tagok szakterületét érintő javaslatok 
megfogalmazása, majd a készülő dokumentumok észrevételezése, véleményezése, 
tervezők felé történő visszacsatolása. 

 

2.2.2.2. Helyi egyeztető csoport (HECS) 

A HECS tagjai Ercsi Város közéletének fontosabb szereplőiből, véleményformálóiból 
kerülnek kiválasztásra. Összehívása során elsősorban a helyi civil és szakmai szervezetek, 
fontosabb közszolgáltatási, oktatási, kulturális, turisztikai, valamint a város irányításáért 
felelős intézmények vezetőire számítunk, akik helyismeretükkel, sajátos nézőpontjukkal 
segíthetik a tervezői munkát. A Munkacsoport fontos résztvevője továbbá a helyi 
nyilvánosságot és magánszektor társadalmi-gazdasági érdekeit képviselő személy vagy 
szervezet, lakosság érdekeit képviselő személy A HECS feladata főleg a jövőképalkotás és a 
célok kialakítása, valamint a készülő ITS főbb tartalmi pontjainak észrevételezése, tervezők 
részére történő visszacsatolás során. Szerepe a partnerségi folyamatban: 

Véleményezés, javaslattétel 

Aktív részvétel az egyeztetéseken (munkacsoportok, konzultációk) 

 

2.2.3. Jogszabályi egyeztetési szint 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről előírja az integrált településfejlesztési stratégia 
egyeztetésének és elfogadásának szabályait. 

A rendelet értelmében az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek és 
önkormányzatok az alábbiak szerint kerülnek bevonásra: 

A partnerek a stratégia kiküldött tervezetét 21 napon belül  véleményezik. 
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A Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elfogadott stratégiát az önkormányzat 
közzéteszi a honlapján. 

A rendelet értelmében a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, 
vallási közösségekkel történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelel ően, a 
feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. A 
város által tervezett szakmai és lakossági egyeztetés kereteit a következő két alfejezet 
mutatja be. 

 

2.2.4. Lakossági egyeztetés szintje 

A partnerségi egyeztetés fontos részét képezi a lakosság bevonása, tájékoztatása  a 
tervezési folyamat valamennyi szakaszában. A lakosság bevonása esetében alkalmazandó 
kommunikációs eszköz a lakossági fórum, amely a célcsoport elérésének leghatékonyabb, 
és az eddigi városfejlesztési projektek során is sikerrel alkalmazott módszere. 

Az interaktív formában megrendezésre kerülő lakossági fórum a tájékoztatáson túl 
kérdésfeltevésre és vélemények megfogalmazására is lehetőséget teremt, a helyi 
problémákra és szükségletekre orientáltan. 

A lakossági konzultációk mellett a városi honlap és a helyi újság  is fontos szerepet tölt be 
a lakosság partnerségi folyamatba történő bevonásában. Az önkormányzat a helyi újságban, 
valamint a honlapján Hirdetmény formájában közzéteszi a lakossági véleményezésre 
bocsátott anyagok elérhet őségét, valamint a véleményezési határid őt és formáját. 

 

2.3. A Partnerségi feladatok szervezeti rendje 

2.3.1.1. Települési feladatok 

A településfejlesztési stratégiával kapcsolatos döntéseket Ercsi Város Képviselő testülete (és 
annak bizottságai) hozzák. 

A partnerségi egyeztetés irányítója, lebonyolításának fő felelőse Ercsi Város polgármestere. 

A szakmai koordináció, döntés-előkészítés, partnerségi egyeztetések szervezésének 
felelőse az Önkormányzat által kijelölt városi koordinátor.  

Az Önkormányzat aktív szerepet vállal a partnerségi egyeztetések szervezésében, 
lebonyolításában a következők szerint: 

• Partnerségi egyeztetések szervezése, meghívók, levelek kiküldése 

• Egyeztetési helyszíneinek és technikai feltételek biztosítása 

• Egyeztetések adminisztratív dokumentálása 

• Beérkező javaslatok gyűjtése, regisztrálása, visszacsatolás 

• Tájékoztató felületek működtetése 

• Képviselő-testületi előterjesztések összeállítása 

2.3.1.2. Tervező szakértők feladatai 

Ercsi Város integrált településfejlesztési stratégiájának elkészítésében közreműködő külső 
szakértők munkájukat szoros együttműködésben végzik az Önkormányzat szakmai 
munkatársaival, valamint a partnerségi egyeztetés során működő munkacsoportokkal. 

A Tervezők feladatai a partnerségi együttműködés során: 
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• Szakmai dokumentumok kidolgozása (adatgyűjtés, egyeztetési és végső változatok 
kidolgozása) 

• Partnerségi egyeztetések szakmai előkészítése 

• Partnerségi egyeztetések moderálása 

• Beérkező javaslatok szakmai feldolgozása, visszacsatolás a szakmai koordináció felé 

• Tájékoztató anyagok összeállítása 
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3.  A partnerségi egyeztetések lehetséges módszerei  és 
eszközei 

Ercsi Város Önkormányzata az ITS kidolgozása során érintett partnerek körét a 
célcsoportra jellemz ő sajátosságoknak leginkább megfelel ő kommunikációs 
csatornákon  keresztül, a hozzájuk illeszkedő formában és tartalommal kívánja elérni. 

Az egyeztetésben résztvevő partnerek bevonásának lehetséges módjai és eszközei  az 
egyes munkafázisokhoz kapcsolódóan: 

A tervezési szakaszokhoz 
kapcsolódó feladatok Módszer Eszköz 

Tájékoztatás munkacsoport ülés,  

lakossági fórum 

előkészítő/tájékoztató/ 
háttéranyagok készítése 

postai vagy elektronikus levél, 

sajtómegjelenés (nyomtatott vagy 
elektronikus) 

online felület, 

egyéb kommunikációs technikák 
(pl. hírlevelek, rádió vagy 
tévériport, véleményláda stb.) 

Információgy űjtés  munkacsoport ülés,  

lakossági fórum 

előkészítő/tájékoztató/ 
háttéranyagok készítése 

postai vagy elektronikus levél, 

online felület, 

Közös tervezés munkacsoport ülés  

lakossági fórum 

előkészítő/tájékoztató/ 
háttéranyagok készítése 

moderálás 

eredmények összefoglalása 

Egyeztetés munkacsoport ülés 

előkészítő/tájékoztató/ 
háttéranyagok készítése 

moderálás 

eredmények összefoglalása  

postai vagy elektronikus levél 

Véleményezés munkacsoport ülés, 

lakossági fórum 

előkészítő/tájékoztató/ 
háttéranyagok készítése 

moderálás 

eredmények összefoglalása  

postai vagy elektronikus levél 
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Az egyes partneri csoportok tájékoztatásának módját az alábbi táblázat foglalja össze: 

Partneri csoport Írásbeli 
megkeresés 

Munkacsoport 
ülések 

Lakossági 
fórum Honlap 

A 314./2012. Korm. 
rendelet alapján 
meghatározott 
kötelező 
véleményezői kör 

- Előzetes 
tájékoztatás (21 
nap) 

- Stratégia tervezet 
véleményezés (21 
nap) 

  Tájékoztatás 

Szakmai 
egyeztetésbe, 
véleményezésbe 
bevont partnerek 

Tájékoztatás 
Véleményezés 

 
tájékoztatás, 
információ-gyűjtés 
közös tervezés 
egyeztetés 
véleményezés 

 Tájékoztatás 

Lakossági szint  Tájékoztatás  
információ-gyűjtés, 
közös tervezés, 
véleményezés 

Tájékoztatás 

 

A megrendezésre kerülő partnerségi eseményekről a résztvevők megfelelő időben és 
megfelelő tartalmú, terjedelmű előzetes információt  kapnak. Ennek megfelelően a 
meghívottak a munkacsoport megbeszélések, lakossági konzultációk előtt legalább 1 héttel 
tájékoztatást kapnak a rendezvény pontos időpontjáról, helyszínéről és az érintett témákról. 

Fontos hangsúlyozni a partnerségi egyeztetési folyamatban a városi honlap  szerepét: ez a 
médium valamennyi partnerségi csoport esetében fontos eszközét képezi a tájékoztatásnak, 
ez mindenki számára nyitott és lehetőséget biztosít a tervezési folyamat nyomon 
követésére, az elkészült dokumentumok megtekintésér e és véleményezésére . 
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4.  A vélemények kezelése 

A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, el őre 
rögzített módon  történik.  

Ercsi Város Önkormányzata – a tervezésbe bevont szakértőkkel együttműködve – biztosítja 
a tervezési folyamat során beérkező vélemények egységes kezelését. A beérkezett 
vélemények befogadása, regisztrálása, feldolgozása és az azokra való reagálás egységes 
módszertan alapján valósul meg. 

4.1. Dokumentálás rendje 

A dokumentálás rendje  az alábbi: 

• Kormányrendelet szerinti egyeztetés:  

• a polgármester kiküldi a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint előírt 
dokumentumokat a rendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási 
szerveknek, valamint az érintett megyei és szomszédos önkormányzatoknak 

• az érintettek a dokumentumokat 21 napon belül véleményezik 

• az önkormányzat a beérkezett véleményeket egységes, előre kialakított táblázatban 
gyűjti (a táblázat sablonja a Mellékletek között található) 

• az önkormányzat az összegyűjtött véleményeket továbbítja a tervezésbe bevont 
szakértők felé, 

• a szakértők – az önkormányzattal egyeztetve – reagálnak a felvetett javaslatokra, 
észrevételekre 

� az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban 

� az el nem fogadott javaslatok esetén a táblázatban rögzítésre kerül az elutasítás 
indoka 

• a véleményeket tartalmazó táblázat az önkormányzatnál (a városi koordinátornál)a 
partnerek számára elérhető, megtekinthető 

• Munkacsoport ülések:  

• a tervezési folyamat során megrendezésre kerülő valamennyi megbeszélésről 
emlékeztető és jelenléti ív készül, amely kiküldésre kerül a résztvevők számára 

• a szakértők – az önkormányzattal egyeztetve – reagálnak a felvetett javaslatokra, 
észrevételekre 

� az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban 

� az el nem fogadott javaslatok esetén rögzítésre kerül az elutasítás indoka 

• Lakossági fórum:  

• a lakossági fórumokon felmerülő véleményekre, javaslatokra a rendezvényeken 
résztvevő tervezők és önkormányzati szakemberek a helyszínen, szóban válaszolják 
meg 

• a fórumokról emlékeztető készül, amely az önkormányzatnál (a városi koordinátornál) 
elérhető, megtekinthető 
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• az önkormányzat az írásban beérkezett véleményeket egységes, előre kialakított 
táblázatban gyűjti (a táblázat sablonja a Mellékletek között található) 

• az önkormányzat az összegyűjtött véleményeket továbbítja a tervezésbe bevont 
szakértők felé, 

• a szakértők – az önkormányzattal egyeztetve – reagálnak a felvetett javaslatokra, 
észrevételekre 

� az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban 

� az el nem fogadott javaslatok esetén a táblázatban rögzítésre kerül az elutasítás 
indoka 

• a véleményeket tartalmazó táblázat az önkormányzatnál (a városi koordinátornál) a 
partnerek számára elérhető, megtekinthető 

• Honlap 

• a város honlapján nyomon követhetőek a tervezés folyamat főbb eseményei, és 
megtekinthetőek a stratégia egyeztetési dokumentumai  

• a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül biztosított a véleményezési 
lehetőség a partnerek széles köre számára 

• az önkormányzat az írásban beérkezett véleményeket egységes, előre kialakított 
táblázatban gyűjti (a táblázat sablonja a Mellékletek között található) 

• az önkormányzat az összegyűjtött véleményeket továbbítja a tervezésbe bevont 
szakértők felé, 

• a szakértők – az önkormányzattal egyeztetve – reagálnak a felvetett javaslatokra, 
észrevételekre 

� az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban 

� az el nem fogadott javaslatok esetén a táblázatban rögzítésre kerül az elutasítás 
indoka 

• a véleményeket tartalmazó táblázat az önkormányzatnál (a városi koordinátornál) a 
partnerek számára elérhető, megtekinthető. 

A partnerségi folyamat dokumentumai az önkormányzat belső iratkezelési rendjének 
megfelelően irattárazásra, archiválásra kerülnek. 
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5.  A tervezett partnerségi lépések ütemezése 

5.1. Projekt indító fázis 

• Települési projektindító egyeztetés, az adminisztratív bemutatkozás, valamint az ITS 
készítésével kapcsolatos települési elvárások mellett a partnerségi terv elveinek, főbb 
tartalmi elemeinek egyeztetése, kialakítása a település vezetésével – 2015. június 23. 

• Partnerségi terv kidolgozása – 2015. július 8. 

• Önkormányzat településrendezéssel és településfejlesztéssel összefüggő partnerségi 
szabályzatának elfogadása – 2015. július 15. 

• Partnerség tervezett szervezeti kereteinek kialakítása, szakmai munkacsoportok 
tagjainak felkérése – 2015. július 30-ig 

5.2. Megalapozó vizsgálatok munkafázis 

• Adat és információszolgáltatás, szakmai segítség nyújtás a tervezők számára a 
megalapozó munkarészekhez – 2015. július 3-ig. 

• Megalapozó munkarészek visszacsatolása a település irányába, észrevételezés – 2015. 
augusztus 4. (ÖMCS, HECS) 

5.3. ITS készítési fázis 

• ITS véleményezése, a dokumentum visszacsatolása a település irányába, 
észrevételezés – 2015. augusztus 25. (ÖMCS, HECS) 

• Lakossági fórum – 2015. augusztus 25. 

• Államigazgatási egyeztetés: 2015. szeptember (21 nap) 

• Társadalmasítás: 2015. szeptember – október eleje 

• Visszacsatolás, vélemények dokumentálása, dokumentumok véglegesítése: 2015. 
október eleje 

• Véglegesített dokumentumok képviselő-testületi jóváhagyása: 2015. október közepe 

 
Ercsi, 2015. július 15. 
 
 
 
           Győri Máté  
           polgármester 
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6.  Mellékletek 

6.1. Vélemények egységes kezelésének táblázata –sab lon 

A 314./2012. Korm. rendelet alapján történő egyeztetés keretében beérkező vélemények 
egységes kezelésének táblázata 

Ercsi Város Integrált Településfejlesztési Stratégi ája 314/2012. (XI.8.) Korm. 
Rendelet szerinti egyeztetési eljárás keretében érk ezett vélemények 

Sor-
szám 

Egyeztet
ési 

eljárásba
n 

résztvevő 
szervezet 

neve 

Dokumentáci
ó 

kiküldésének 
dátuma 

(ÉÉÉ.HH.NN
) 

Észrevét
el 

érkezett-
e 

(I/N) 

Észrevételek 
beérkezésén
ek dátuma 

(ÉÉÉ.HH.NN
) 

Beérkezett 
vélemény 

leírása 

Tervezői 
válasz 

1.       
2.       
…       
       
       
       
       
 

 

Munkacsoport egyeztetéseken, lakossági fórumon és honlapon keresztül beérkező 
vélemények egységes kezelésének táblázata 

Ercsi Város Integrált Településfejlesztési Stratégi ájának partnerségi egyeztetése 
keretében érkezett vélemények 

Sor-
szám 

Név / 
Szerveze

t neve 
Cím 

Elérhetős
ég (e-
mail, 

telefon) 

Észrevételek 
beérkezésén
ek dátuma 

(ÉÉÉ.HH.NN
) 

Beérkezett 
vélemény 

leírása 

Tervezői 
válasz 

1.       
2.       
…       
       
       
       
       
 

 


