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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2017. március 29.-ei ülésére 
 
 

Tárgy:  A településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
 
 
Érintett Bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rögzíti a 
településfejlesztési típusú tervek – így a településfejlesztési koncepció és az integrált 
településfejlesztési stratégia (ITS) –, a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, 
helyi építési szabályzat), valamint a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet 
(a továbbiakban együtt: településfejlesztési és településrendezési dokumentumok) 
elkészítésének és elfogadásának rendjét. 
 
A Korm. rendelet 29.§-a értelmében a fent hivatkozott településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumok elfogadását megelőzően partnerségi egyeztetést kell 
lefolytatni, melynek szabályairól az önkormányzat dönt. A településfejlesztési és 
településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárások során történő 
egyeztetéseknél biztosítani kell a véleményező partnerek minél szélesebb körben történő 
bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott dokumentumok 
nyilvánosságát. A Korm. rendelet 29.§-a szerint az önkormányzatnak meg kell határoznia a 
partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, a partnerek által adott javaslatok, vélemények 
megadásának módját és határidejét, továbbá nyilvántartásának módját, az el nem fogadott 
partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk 
rendjét, és az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.  
 
 
 
 
 

 

 



29. § Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával, a 29/A. § és az e fejezetben meghatározott 
határidők figyelembevételével – az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, 
amelynek során meghatározza: 

a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, 
b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá nyilvántartásának 

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

nyilvántartásuk rendjét, 
d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet 

nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. 

 
A partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos szabályokat korábban a Képviselő-testület a 96/2014. 
(IV.23.) számú határozatban állapította meg, azonban az időközben bekövetkezett 
jogszabályváltozásokra figyelemmel a megállapított szabályokat indokolt felülvizsgálni, 
illetve azokat határozati forma helyett rendeleti formában meghatározni. 
 
A Korm. rendeletben meghatározott véleményezési és egyeztetési szakaszokban az adott 
településfejlesztési szándékról, illetve a készülő dokumentációról továbbra is az 
Önkormányzat honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és lehetőség szerint a 
Kistarcsai Híradóban is megjelent felhívásból értesülnének a partnerek. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) 17.§-a szerint a 
jogszabály előkészítőjének előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a 
szabályozás várható következményeit.  
A Jat. 17.§ (2) bekezdése értelmében a hatásvizsgálat során vizsgálni kell  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,  
ab) környezeti és egészségi következményeit,  
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és  
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.  

 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:  
A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet a szélesebb körű nyilvánosság bevonásával kerülhet 
megalkotásra. 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: Környezeti és egészségi 
következményei nincsenek.  
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
A partnerségi egyeztetésben keletkezett vélemények, javaslatok nyilvántartása, 
dokumentálása, az el nem fogadott vélemények indokolása, a vélemények Képviselő-testület 
elé terjesztése többlet adminisztrációs terhet jelent. 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
Az önkormányzati rendelet megalkotásának elmaradása esetén az Önkormányzat nem teljesíti 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat. 
V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A szükséges feltételek rendelkezésre állnak.  



 
A fentiekre tekintettel kérem az előterjesztéshez csatolt rendelettervezet elfogadását. 
 

Rendeletalkotás! 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a településfejlesztéssel és 
a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló …/2017.(..) 
önkormányzati rendeletet. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján. 

 
 

Határozati javaslat  
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2014. (IV.23.) számú 
határozatát visszavonja.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 

Kistarcsa, 2017. március 17. 

Solymosi Sándor 
   polgármester 

  
 


