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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. január 1-től hatályos 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)
28. § (3) bekezdése, valamint 29. §-a a Korm. rendeletben felsorolt településfejlesztési és
településrendezési tervek véleményezési eljárása során a lakosság, érdekképviseleti, civil és
gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek számára ún. partnerségi egyeztetést ír elő.
„28. § (1) A koncepciót, a stratégiát és a településrendezési eszközöket a polgármester, illetve
a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) egyezteti a partnerségi
egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az államigazgatási
szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal.
(3) A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási
közösségekkel történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat
jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.”
„29. § Az önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításával, az e fejezetben
meghatározott határidők figyelembevételével - a tervezés előtt dönt a partnerségi
egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza:
a) az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és
eszközeit,
b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,
c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendjét,
d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát
biztosító intézkedéseket.”
A partnerségi egyeztetés szabályairól eddig tervenként külön-külön – átruházott hatáskörben –
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntött. Az állami főépítész állásfoglalása
alapján a Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak (partnerségi egyeztetés szabályainak)
megállapítására az eddigi gyakorlat helyett (átruházott hatáskörben tervenként külön
bizottsági határozat) önkormányzati rendelettel egységes szabályok megalkotása javasolt, így
biztosítandó az összes érintett számára a szabályok széles körben történő megismertetése.
Tekintettel arra, hogy eddig a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott
hatáskörébe tartozott az egyes tervekkel kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályok
meghatározása, ezért a rendelet megalkotásával egyidejűleg a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 2.5.
pontját is módosítani kell.
A rendelet-tervezettel kapcsolatban előzetesen kikértük az állami főépítész véleményét, aki a
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továbbküldte a tervezetet. A tervezettel kapcsolatos észrevételek alapján véglegesítettük a
rendelet szövegét.
A fentiek figyelembevételével kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjék.
A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a rendelet-tervezet
elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a
alapján minősített többséget igényel.
Budapest, 2015. február 2.

Tóth András
mb. főépítész
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő
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