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Tárgy:   A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 

településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 

készítése, és módosítása során a lakosságot, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 

szervezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban: partnerek) be kell vonni az eljárásba, és 

az elkészült dokumentumokat véleményeztetni kell. 

 

Az ezzel kapcsolatos szabályokat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 

részletesen szabályozza, ugyanakkor azt is rögzíti, hogy a tájékoztatást és a véleményeztetést 

a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével kell elvégezni. 

Ennek érdekében az önkormányzatnak a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól rendeletet 

kell alkotnia. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

 

A rendelet társadalmi hatása: a helyi társadalom számára biztosítja a részvétel lehetőségét a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel, településképpel kapcsolatos helyi szabályok 

megalkotásában. 

A rendelet gazdasági, költségvetési hatása: nincsen   

A rendelet környezeti, egészségügyi hatása: nincsen 

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a partnerségi egyeztetés 

lebonyolításával, adminisztrálásával kapcsolatosan növekvő adminisztratív terhek merülnek 

fel a hivatalban. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: jogszabály írja elő a jogszabály alkotási kötelezettséget. Elmaradása esetén 

a helyi építésügyi szabályokat nem lehet megalkotni. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi 

feltételeket, azok adottak. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

Jánossomorja, 2017. február 22. 

 

 

Lőrincz György s.k. 

    polgármester 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2017. (…..) számú önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól 
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Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. pontjában 

meghatározott feladatkörben eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-

ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

(1) E rendelet hatálya Jánossomorja város közigazgatási területére terjed ki.  

 

(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 

a) Jánossomorja adott településrendezési eszköz tervezésével érintett település-részén 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek 

b) Jánossomorja adott településrendezési eszköz tervezésével érintett település-részén 

telephellyel rendelkező jelentős gazdálkodó szervezetek 

c) Jánossomorja városában nyilvántartott, bejegyzett érdekképviseleti és civil 

szervezetek 

d) valamennyi Jánossomorján működő elismert egyház. 

 

 

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

 

2. § 

 

(1)  Az 1.§ (2) bekezdés a) és b) pontjában szereplő partnerek tájékoztatása hirdetményben a 

helyben szokásos módon történik az alábbi eszközök igénybevételével: 

a. az Önkormányzat hirdetőtábláján, 

b. helyi televízióban (JTV), 

c. az Önkormányzat honlapján (www.janossomorja.hu), 

d. lakossági fórumon. 

 

(2) Az 1.§ (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti partnerek (ill. képviselőik) tájékoztatása 

közvetlen megkereséssel történik postai úton a bejegyzett székhely címén, vagy 

elektronikus (email) úton.  

 

(3) A tervezési dokumentációt az Önkormányzat honlapján, vagy a Városháza meghatározott 

irodájában elérhetővé kell tenni. 

 

 

 

A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, 

nyilvántartásának módja 

 

3. § 
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(1) A partnerek a hirdetményben, illetve a megkeresésben meghatározott időpontig adhatnak 

írásban, illetve a lakossági fórumon szóban véleményt, vagy tehetnek javaslatot, 

észrevételt a tájékoztatóval, tervezetekkel kapcsolatban. 

 

(2) Amennyiben az előzetes tájékoztatási szakaszban a partnerek javaslatot, észrevételt, vagy 

véleményt nem tesznek, és nyilatkoznak arról, hogy az eljárás további szakaszaiban nem 

kívánnak részt venni, akkor őket az eljárás további szakaszaiban nem kell értesíteni. 

 

(3) A partnerek írásos véleményüket postai úton, vagy személyesen (Jánossomorja Város 

Önkormányzata, 9241 Jánossomorja, Szabadság u 39.), illetve elektronikusan 

(hivatal@janossomorja.hu) nyújthatják be. 

 

(4) A lakossági fórumról feljegyzést kell készíteni, melyben rögzíteni kell a szóban elhangzott 

javaslatokat, észrevételeket, véleményeket. 

 

(5) A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással, vagy részletes 

szakmai indoklással, vagy közösségi érdekkel kell igazolni. 

 

(6) A beérkezett, illetve rögzített javaslatokat, észrevételeket, véleményeket a helyben 

szokásos módon iktatni kell (az elérhetőséggel együtt), amiket a tervezés során az 

Önkormányzat – a megbízott tervező véleményének figyelembe vételével – értékel, és az 

Önkormányzat illetékes bizottsága, vagy a Képviselő-testület döntése alapján vesz 

figyelembe a tervezés során. 

 

 

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, 

a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat a közösségi érdekekre figyelemmel – a jogszabályban meghatározott 

egyeztetésen túl – további egyeztetést kezdeményezhet a partnerekkel a vélemények 

tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

(2) Az egyeztetés módja lehet: 

a. lakossági fórum, 

b. meghívásos tárgyalás. 

 

(3) A véleményezést követően a partnerek elfogadásra nem javasolt javaslatait, véleményeit 

Képviselő-testület tárgyalja, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról dönt. A 

vélemény, javaslat el nem fogadása esetén a döntést a határozatban indokolni kell. 

 

(4) A döntésről az Önkormányzat honlapjáról a képviselő-testületi jegyzőkönyv 

megtekintésével értesülhetnek a partnerek. 

 

Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és 

településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések 

 

5. § 
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A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia a település-

rendezési eszközök, az arculati kézikönyv és a településképi rendelet nyilvánosságát, 

partnerek részére történő közzétételét az Önkormányzat az elfogadását követő 15 napon belül 

az alábbiak szerint biztosítja: 

a. az önkormányzat honlapján (www.janossomorja.hu), 

b. a Városháza meghatározott irodájában. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

6. § 

 

E rendelet a 2017. április 1-jén lép hatályba.  

 

 

 

 

 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 
 

Kihirdetve: 

Jánossomorja, 2017. ……………… … 

  

 

 

             dr. Péntek Tímea 

           jegyző 
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Indokolás: 

 

Általános indokolás 

A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 

településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 

készítése, és módosítása során a lakosságot, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 

szervezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban: partnerek) be kell vonni az eljárásba, és 

az elkészült dokumentumokat véleményeztetni kell. 

 

Az ezzel kapcsolatos szabályokat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a település-rendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 8.) Kormányrendelet 

részletesen szabályozza, ugyanakkor azt is rögzíti, hogy a tájékoztatást és a véleményeztetést 

a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével kell elvégezni. 

Ennek érdekében az önkormányzatnak a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól rendeletet 

kell alkotnia. 

 

1. § 

Meghatározásra kerül az egyeztetésben résztvevők (partnerek) köre, amely a város teljes 

társadalmát lefedi. 

 

2. § 

A rendeletben meghatározásra kerül a partnerek tájékoztatásának módja és eszközei a helyi 

sajátosságok figyelembevételével. Az érdekképviseleti, civil szervezetek és az egyházak 

közvetlen megkereséssel, míg a többi partner hirdetmény útján kap tájékoztatást. 

Jánossomorján helyi lap nem lévén a helyi televízió jeleníti meg a hirdetményt. 

 

3. § 

A rendelet rögzíti a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és 

határidejét, valamint nyilvántartásának módját. A szabályozás célja az, hogy valamennyi 

vélemény dokumentálásra és értékelésre kerüljön. A kifogást emelő vélemények esetében a 

véleményezőknek indokolási kötelezettsége van. 

 

4. § 

Az önkormányzatnak célszerű konszenzus alapján meghozni döntéseit, ezért a rendelet 

alapján további egyeztetés megtartására is lehetőség van. Ennek módja az eltérő vélemények 

jellegétől függően lehet lakossági fórum, illetve meghívásos tárgyalás. A végleges döntést az 

önkormányzat képviselő-testületének kell kimondania, elutasítás esetén indokolási 

kötelezettséggel. 

 

5. § 

Meghatározásra kerül az elfogadott döntés, rendelet nyilvánosságának, közzétételének módja. 

 

6. § 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 


