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Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 17/2018. (VII.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

helyezéséről 3⃰

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármestere  a  veszélyhelyzet
kihirdetéséről  szóló 27/2021.  (I.29.)  számú kormányrendelet  1.  §-ában kihirdetett  veszélyhelyzetre
figyelemmel,  a katasztrófavédelemről  és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva,

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzat szóló 2011. CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontja, a 41. § (3) bekezdése,
valamint a 42. § 1. pontja alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.  § Hatályát  veszti  a  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 17/2018. (VII.18.) önkormányzati rendelete. 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Budapest, 2021. március  25. 

 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet Éva                     Pikó András
          jegyző         polgármester

D⃰ Rendelkezései beépítve a 17/2018. (VII.18.) önkormányzati rendeletbe, hatályos 2021.  március 26-
tól.
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Indokolás

a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 17/2018. (VII.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló
…/2021. (…...) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A  Képviselő-testület  a  17/2018.  (VII.18.)  önkormányzati  rendeletében  megalkotta  a
településfejlesztéssel,  a településrendezéssel  és a településképpel  összefüggő partnerségi  egyeztetés
szabályait. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet partnerségi egyeztetésre vonatkozó részletes előírásait
a  217/2018.  (XI.27.)  Korm.  rendelet  és  a  143/2020.  (IV.22.)  Korm.  rendelet  módosították.  A
módosított  előírások  teljes  körűen  rendelkeznek  a  partnerségi  egyeztetési  eljárás  lefolytatásának
szabályairól.  Ennek  megfelelően  feleslegessé  vált  a  17/2018.  (VII.18.)  önkormányzati  rendelet,
továbbá megléte és alkalmazása sérti a normavilágosság követelményeit.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A magasabb szintű jogszabályoknak megfelelően a rendelet megalkotásának célját határozza meg.

2.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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Hatásvizsgálat

A rendelettervezet  esetében  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.
törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: „A jogszabály
előkészítője  – a  jogszabály feltételezett  hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes  hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a  Kormány  által  előterjesztendő  törvényjavaslat,  illetve  kormányrendelet  esetén  a  Kormányt,
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri
rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz
elkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.” 

A hatásvizsgálat során a Jat. 17. § (2) bekezdésben meghatározottakat kell vizsgálni.

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendeletalkotás célja a törvényi felhatalmazás
alapján a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése. A rendelet elfogadásának a
költségvetésre közvetlen hatása nincs.

2. Környezeti és egészségi következményei: A rendelet elfogadásának nincsenek környezeti és
egészségügyi következményei.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet elfogadása az adminisztratív terheket
nem befolyásolja.

4. A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményei:  A  jogszabály  megalkotásának  szükségességét  a  kötelező  rendelet  alkotási
felhatalmazás indokolja.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
feladat  ellátáshoz  szükséges  személyi,  tárgyi  és  pénzügyi  feltételek  biztosítottak  a  Polgármesteri
Hivatal szervezetén belül.
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