A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2017. március

10.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő.testületének
8120|7. (Iil.10.) tinkormányzati rendelete
a telepiilésfejlesztéssel, a telepůilésľendezésselés a telepiilésképpeliisszefüggő
partneľségi egy eztetés szabályairól

Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testÍilete az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott fe|hata|mazás a|apjźn, a Magyarország helyi

szőIő f011. évi CL)o(xx. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontjában és a
telepÍilésfejlesztésikoncepcióról, aZ integrált településfejlesztési stľatégirírólés a
településrendezési eszközĺjkĺől, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekĺől
szőIő 31412012. (XI. 8.) Koľm. rendelet 29. $-ábarĺ meghatĺĺrozott fe|ađatkörébene|jérva a
következőket rendeli ęl:

önkormányzatairő|

1. $ (1) A rendelet célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, a
településképi aľculati kézikönyv, valamint a településképi ľendelet (továbbiakban:
Dokumentumok) megalkotasara iľanyuló eljárás során tĺjrténő egyeztetéseknélbiztosítani
lehessen a teljes kĺinĺnyilvĺĺnosságot, a minél szélesebb kclrű véleményezést,a vélemények
megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát.

rendelet hatéůyaJózsefuaľos kozigazgatási teľĹilętére és a rendeletben paľtneľségi
^ köľbe vont (1) bękezdés szerinti Dokumentumok elkészítésieljaľásában részt vevő
eljárási
paľtneľľe terjed ki.

(2)

(3) Koncepció, stratégia, településľendezésieszkoz, kézikönyv, településképi rendelet vagy
azok módosítása partnerségi véleményezésie|jarás lefolytatása nélkiil nem fogadható el,
kivéve, ha a módosítasľa a magasabb szintű jogszabáL|yal ellentétes helyi önkoľmányzati
rendelkezés hatályon kívül helyezése miatt van szĺikség.
2. s A Partnerségi Egyeztetésben résztvevők:

a)
b)

Budapest Főváľos VIII. keľület teljes lakossága,

c)
d)

valamennyi érintett civil szervezet,

valamennyi kerületi településfejlesztéssel, településrendezéssel ĺisszefüggésbe hozható
kerületi székhelý építészetí,mérncjki szakmai érdekképviseletiszervezet és kerĹileti
székhel lyel, telephel lye l rendęlke zó gazdá|ko dó szew ezet,
valamennyi, a keľületben működő, elismeľt egyház és elismert vallási tevékenységet
végző szervezet.
3. $ (1) Atájékoztatás megindítása és a véleményezéslehetőségei:

a) Az onkormtnyzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésérea kerületi honlapon külön
tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes
megj elentethetősége érdekében.

b)

A településképiarculati kézikönyv, valamint a településfejlesztési' településrendezési
dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az egyeńetési szakaszokban a
polgármesteÍ az értelmezéshez szfüségęs ľészlętęzettségíiés szí'ikség eseĹén alátámaszt,3
munkarészeket tartalmaző tájékońatást tölt fel a kerületi honlapon biztosított táľhelyre,
melynek megjelenéséről felhívást tesz kozzé a következők szerint:
ba) a kozterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

bb) a kerületi honlap főoldalán,
bc) lakossági fórumon,
bd) a Józsefuáros című keriileti közéleti lapban.

(2) A

településľendezési eszkoz taľgyalásos eljaľásban töľténő elfogadása esetén a
tewezés és a partnerségi egyeztetés párhuzamosan zaj|ík, a Polgáľmesteri Hivatal illetékes
szewezęti egysége (továbbiakban: illetékes szervezeti egység) ennek megfelelően
folyamatosan tölti fel a honlapra és aktualizá|ja a véleményezhető terveket és egyéb
dokumentumokat. Tárgyalásos eljárás a|ka|mazása esetén az eljárás megindításakor az
illetékes szewezeti egység az e|fogađniteľvezett településrendezési eszkoz, és aĺnak
módosítása lényeges elemeit tartalmaző összefoglalót, és terwázlatokat teszí kozzé a
honlapon.
4. $ (1) A kozzétett tajékońatő alapján a partnerek a tájékońatőban meghatfuozott
hataľidőig íľásosészrevételeket tehetnek az illetékes szervezeti egység címére(1082
Budapest, Baross u. 63-67.), illetve a tájékoztatóban meghatźrozott e-mail címľetörténő
megküldésével.

(2)
beérkezett véleményeketa főépítészaz illetékes szervezeti egység kĺjzľeműkddésével
^
táblázatban
osszegzi.
(3) A beérkezett véleményekőI, azok elfogadásáról vagy el nem fogađásaľól a polgármester
előterjesztése alapján aYźrosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a dtjntést aBizoÍtságnak indokolnia kell.

(4) ABizottság dĺintésétés indokolását az illetékes szervezeti egység azadott dokumentációľa
vonatkozó ügyirat részekéntkezeli, valamint az onkoľm źnyzat honlapj an kozzétęszi.
elfogadott Dokumentum jováhagyźsát követően a polgáľmester _ a fóépitész
közľeműködésével - gondoskodik azok kozzététe|éľől[http://wwwjozsefuaros.hu] honlapon.
Aközzétételre a targyalásos eljźttás esetén az e|fogađást kcjvető munkanapon, egyéb eljáľások
esetén 5 (ĺit) munkanapon belül kell sort keríteni.

5. s (1)

(2)
a)
b)
c)
d)

Az

a polgáľmester felhívást
Az (I) bekezdésben meghataľozottintézkeđésľől

aktjĺerületenelhelyezetthirdetőfelĹileten,
a kęrületi honlap

főoldalán,

lakossági fórumon,

alőzsefvtnos című kerĹileti közéleti lapban.

tesz kozzé

6. $ E rendelet 2OI7. máľcius 10. napján lép hatályba, eIőirźsait ahatáIyba lépésétkĺjvetően
indult tigyekben kell alkalmazni.

Budapest, f0I7. március 9.
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Indokolás
Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefvárosi Onko rmányzatKépvisető-testiiletének
a településfejlesztéssel, a telepůilésrendezéssel és a telepiilésképpeliisszefüggő partnerségi
egyeztetés szabályaiľól szóló
9 l 2017 . (III. 1 0.) ii n ko rm ányzati rend e|etéhez

Általános indokolás

A

településfejlesztési koncepcióról' az integľált településfejlesztési stratégiáról és a
telepiilésrendezésieszközökľől, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekľől
szóló 3|4l20I2. (xI.08.) Korm. rendelet 28. $ (4) bekezdése a|apjáĺ: ,,Koncepció, stratégia,
településrendezési eszkoz' kézikönyv, teĺepülésképirendeĺet vag,l azok módosítása partneľségi
véleményezésieljárás lefolytatósa nélkül nem fogadható eI,,. A Korm. rendelet 29lA $ (1)
bekezdése alapjan rendeletben kell megfoga|mazni a partnerségi eljáľás szabtiyait.
Részletes indokolás

1.$

A

magasabb szintű jogszabáIyoknak megfelelően meghataľozásra kerĹil
megalkotásźnak cé|ja.

a

rendelet

2.$ Meghatáĺozásra keriilnek a paľtneľségiegyeńetésben ľésztvevő partneľek.

3.$

A településfejlesztési, a telepiilésrendezési és a településképi eszktjzök tekintetében
összegzésre kerül a partneľek tź!ékoztatźlsanakmódja és fajtája.

4.$

A paľtnerségi egyeztetés során bęérkezett javaslatok elfogadásáľól, illetve el nem
fogadásáról szóló dokumenfumok megorzéséľől, összegzéséro|, az azoksőI való döntési
jogkönől rendelkezik.

5.$ A teleptilésfejlesztési, a településrendezési és a településképi eszközök elfogadása esetén,
ezen dokumęntumok nyilvánoss áganak biztosításaľól szóló ľendelkezés.
6. $

Hatályb a lépteto renđelkezésekettartalmaz.

