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ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2019. június 26. -i ülésére 

 
Tárgy: A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 13/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Képviselő Testület/Bizottság! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22-24. pontjaiban és a végrehajtására kiadott a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (III.30.) 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely 2017. március 31. napján lépett 
hatályba. 
 

A rendelet célja, hogy a településfejlesztési dokumentumok, a településrendezési eszközök, 
valamint a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 
megalkotására/módosítására irányuló eljárások során történő egyeztetéseknél biztosítani 
lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő 
dokumentálási rendszerét és az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát. 
 

A gyakorlati tapasztalatokat figyelembe véve, a hatékonyabb és a gyorsabb ügyintézés 
érdekében, indokolt a Rendeletet úgy módosítani, hogy abban az esetben, ha a 
településfejlesztési és településrendezési dokumentum megalkotása vagy módosítása 
tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárás keretében történik, továbbá a partnerek részéről 
határidőben nem érkezik vélemény, akkor a partnerségi egyeztetés lezárásáról átruházott 
hatáskörben a polgármester legyen jogosult döntést hozni. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a 
tartalmazza a nem átruházható hatásköröket. Mivel sem ez, sem más törvény a partnerségi 
egyeztetés lezárását nem nyilvánítja nem átruházható hatáskörnek, így e tekintetben az 
önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörét átruházhatja.  
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 
 
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy 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. 
 
A fentiek alapján a Rendelet. felülvizsgálatához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
 A módosításokkal a Rendelet alkalmazása egyszerűbbé válik, az eljárások ügyintézési 
ideje csökken. A változtatásnak költségvetési hatása nincs. 
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsen 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Ha partnerségi egyeztetés során nem érkezik vélemény, a lezárásáról szóló döntést a 
polgármester hozza átruházott hatáskörben, így a kérdést nem kell  Képviselő-testület elé 
terjeszteni. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Hosszabb ügyintézési idő. 
c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 Rendelkezésre állnak. 
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását. 
 

Rendeletalkotás! 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 13/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/… 
(…) önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. június 6. 

          Solymosi Sándor 
  polgármester 


