Rábatöttös Község Önkormányzata
9766 Rábatöttös, Jókai Mór u. 2.
RT/115-2/2018.

HIRDETMÉNY
Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 9/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete alapján:
Tájékoztatom a T. Lakosságot, Partnereket, hogy a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény előírásait figyelembevéve – a településképi rendelet
megalkotásával egyidejűleg – Rábatöttös község Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról, valamint Helyi építési szabályzatáról szóló 6/2006. (IV. 28.)
önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
szükséges.
A rendelet módosítására állami főépítészi eljárás keretében kerül sor a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 32. § (6a) bekezdés a) pontja
alapján jogszabályi harmonizáció céljából.
Ennek keretében történő partnerségi egyeztetés során Rábatöttös Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvánosságot az önkormányzat
hirdetőtábláján, valamint a település honlapján történő közzététellel biztosítja.
A rendelet-tervezettel kapcsolatos észrevételeket írásban, adatkezelési hozzájárulás
megadásával postai úton, vagy elektronikusan megküldve Rábatöttös
Község
Polgármesterének (9766 Rábatöttös, Jókai Mór u. 2.) címezve, indokolással ellátott
véleményben (elsősorban a hirdetményhez mellékelt adatlapon) tehetik meg a
kifüggesztés napjától számított 8 napon belül.
A kifüggesztés dátuma: 2018. május 11.
A levétel dátuma (a véleményezési szakasz lejárta): 2018. május 22.
Rábatöttös, 2018. május 9.

Annár István sk.
polgármester

1. melléklet a 9/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
ADATLAP
Alulírott
Név/Megnevezés:
Képviseletre
jogosult személy:
Lakcím/Székhely:*
E-mail cím:*
Telefonszám:*
a … Önkormányzata által készített

tárgyú dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásának jelen
előzetes tájékoztatási szakaszában vagy

véleményezési szakaszában

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az alábbi észrevétellel, javaslattal
(véleménnyel) kívánok élni**:

Az eljárás további szakaszaiban:
…………………., 20……

részt kívánok venni

……hó

nem kívánok részt venni.

……nap
……………………………
aláírás

A jelen adatlap kitöltésével és aláírásával előzetes, önkéntes, határozott és tájékozott
beleegyezésemet adom személyes adataimnak a partnerségi egyezetési eljárásban történő
kezeléséhez. Egyúttal elismerem, hogy a külön lapon kapott adatkezelési tájékoztatást
megismertem, és azt magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
…………………., 20……

……hó

……nap
……………………………
aláírás

*Elegendő valamelyik elérhetőség megadása.
** Szükség esetén pótlap csatolható!
A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kell eljuttatni:
Postacím: Annár István polgármester Rábatöttös Község Önkormányzata 9765 Rábatöttös, Jókai Mór
u. 2.

E-mail cím: annaristvan@rabatottos.t-online.hu, vagy rum@savaria.hu

