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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
A településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló, 13/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 
megalkotása óta eltelt időszak tapasztalati alapján célszerű a rendeletünket felülvizsgálni és 
módosítani egyrészről, mivel a Rendelet 1. számú mellékletében szereplő rendelkezések 
nincsenek teljes mértékben összhangban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
előírásaival, másrészről mivel a tapasztalatok alapján javasolt a Rendeletben rögzíteni annak 
lehetőségét is, hogy az Önkormányzat helyi rendezvényeinek erre a célra kijelölt helyszínén 
és a Képviselő-testületi üléseken kívüli helyszínen is sor kerülhet lakossági fórum 
megtartására.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  
 

„17.§ (2) 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.” 
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I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
A partenrségi egyeztetések hatékonyabban kerülhetnek lebonyolításra. 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nincsenek. 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A rendeletalkotás elmaradásának hiányában a Rendelet nem felelne meg a magasabb rendű 
jogszabályok előírásainak. 
 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A jogalkotás elmaradása esetén a Rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
rendelkezéseivel ellentétes rendelkezéseket tartalmazna. 
 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 13/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
 
Kistarcsa, 2017. november 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 


