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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 

 
Tárgy:  javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 

elfogadni. 
 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 

a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 
 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Az Állami Főépítész Budapest Főváros Kormányhivatala közreműködésével 
áttekintette a partnerségi egyeztetés tárgyában Budapesten született 

önkormányzati rendeleteket. Ezzel összefüggésben értelmezték a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet partnerségi 
egyeztetésre vonatkozó – számos értelmezési problémát felvető – rendelkezéseit is. 

Az egységes jogértelmezési és jogalkalmazási gyakorlat kialakítása érdekében az 
Állami Főépítész javaslatot tett a kerületi rendeletek felülvizsgálatára. 
A rendelet-tervezet az Állami Főépítész által tett javaslatokat tartalmazza, azoknak 

a jogszabály érdemi alkalmazására jelentősebb hatásai nincsenek. 
 

b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  
A rendelet elfogadása közvetlen környezeti és egészségi következményekkel nem 
jár. 

 
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet elfogadása nem jár érdemi többlet adminisztratív terhekkel. 
 
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 
A jogszabály megalkotásának szükségességét az egységes jogalkalmazási gyakorlat 

megteremtése teszi szükségessé. 
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e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek Önkormányzatunknál rendelkezésre állnak, azok többlet erőforrást nem 
igényelnek. 

 
 

Újpest, 2017. június 20. 
 
 

 
             

        Wintermantel Zsolt 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rendeleti javaslat 

 
A Képviselő-testület elfogadja a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. 
(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, és ezzel 

megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2017. (……) önkormányzati rendeletét. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

…/2017. (…...) 

önkormányzati rendelete 
 

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (IV.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-a alapján a 

következőket rendeli el: 
 

1. § 

 
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (IV.28.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 4. § E rendelet alkalmazásában partner alatt a Korm. rendelet 28. § (2) 
bekezdésében meghatározott személyeket és szervezeteket kell érteni.” 

 
2. § 

 
Az ÖR. 5. § (1) bekezdés első mondata  helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A polgármester egyes Újpesten kiemelkedő jelentőséggel bíró civil szervezeteket 

és érdekképviseleti szervezeteket kiemelt partnerré nyilváníthat. …” 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

4. § 
 
 (1) Az ÖR. 3. § (2) bekezdésében a „Képviselő-testület határozatában” 

szövegrész helyébe a „polgármester által” szövegrész lép. 
(2) Az ÖR. 6. § (4) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (3) 

bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében és 11. § (3) bekezdésében a 
„hirdetményben megadott időpontig” szövegrész helyébe a „Korm. rendeletben 

megállapított határidőben” szövegrész lép. 
 
 

 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

 Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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Indokolás 
 
Az Állami Főépítész Budapest Főváros Kormányhivatala közreműködésével 

áttekintette a partnerségi egyeztetés tárgyában Budapesten született 
önkormányzati rendeleteket. Ezzel összefüggésben értelmezték a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet partnerségi 
egyeztetésre vonatkozó – számos értelmezési problémát felvető – rendelkezéseit is. 
Az egységes jogértelmezési és jogalkalmazási gyakorlat kialakítása érdekében az 

Állami Főépítész javaslatot tett a kerületi rendeletek felülvizsgálatára. 
Az Állami Főépítész álláspontja szerint a teljes körű nyilvánosság biztosítása 

érdekében a partnerek köre nem szűkíthető le az adott településen lakó vagy oda 
ténylegesen kötődő személyekre, szervezetekre. Ennek megfelelően módosítani 
indokolt a rendeleti szabályozást. 

Az Állami Főépítész egyben javasolta a véleményezési határidők pontosabb 
meghatározását a kormányrendeletre való utalással. 
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