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Tisztelt Képviselő-testĺÍ|et!

I. E|őzmény

A 2012. évben megvá|toztak a településfejlesztéssel és telepiilésrendezéssel összefüggő
eljárásrendet szabá|yoző előítások. Az onkormányzatnak a teleptilésfejlesztési koncepcióról,
az integrźit településfejlesztési stratégiáról és a teleptilésrendezési eszközökľől' valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekľől szóló 3I4l2012. (XI. 8.) Korm. ľendelet
29. $ alapján a településfejlesztéssel és településľendezéssel összefüggő eljárásaiban meg kell
haÍároznia a partnerségi egyeztetés szabáIyait. Partnerségi egyeztetéseket a jogszabtiyvźitozás
előtt is folytatott az onkormćnyzat, az épített köľnyezet alakításáről és védelméľől szóló
l,997 ' évi LXXVII. törvény korábbi előírásainak megfelelően, azonban2013, január I-tő| az
eľre vonatk oző szakasz hatá|v źú vesztette.
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Előterjesztő: đr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a: 2013. szeptember 18. . sz. napirend

Tárgy: Diintéshozatal a telepiilésľendezési eszköziik módosítása soľán szükséges
paľtnerségi ew eztetés szabálvairól

A napirendet n)'ílt ülésen kell tárgya|ni, a hattrozat elfogadásához minősített
szav azattobbsés szükséses.

ElorÉszÍľo SZERVEZETI EGYSÉG (NÉv. szlcNó): VÁnosppĺI-pszrÉsĺ És FoÉpÍľÉszI
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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság vé|eĺ.rt{nyezi X

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi tr

A Yźltosgazđálkodási és Pénzĺjgyi Bizottság javasolja a Képviselő-testriletnek az
előter j esztés megtárgy a|ástú.
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il. A beterjesztés indokolása

Az, íj,jogszabályok hatályba lépése óta Józsefuáros Kerületi Építési SzabáIyzatáľőI szőIő
(JOKESZ) 6612007.(XII.21.) önkormányzati rendęIetének módosításai még a korábbi eljárási
szabályok szerint folytak (111. tömbre vonatkozóan JOK-ESZ és JKSZT módosítása méga
2OL2. évben indult). Az elmúlt egy hónapon belül azonban két olyan ĺórÉsz módosítási
igény is felmeľült (Ganz-Mávag területre vonatkozóan, valamint a Holokauszt
Gyeľmekáldozatairrďi Errrléklrelye - truľópai oktatási Kĺlzporrt nregvalósításźpal
összefüggésben), melyek teľveztetése során már az uj szabályok szeľint kell eljámi. Annak
érdekében, hogy a magasabb szintti jogszabá|yoknak való megfelelés biztosított legyen,
illetve a teľvezési szo|gtlltatásokľa vonatkozó beszerzési eljárások megindítása e|ótt a
településrendezési eszköz módosítását megelőzően meg kell hatáľozni a partnerségi
e gyeztetés ľé szletes szabá|y ait.

ilI. Tényállás

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stľatégiáľól és a
településrendezési eszközökľől, valamint egyes településľendezési sajátos jogintézményekĺol
szóló 3I4lf0I2. (XI. 8.) Korm. ľendelet 29. $-a szerint:

,,29. S A, t)nkormányzat - a teljes kaľű nyilvánossag biztosításával, az e fejezetben
meghatározott hatáľidők fig,,elembevételével - a tervezés előtt dant a paľtneľségi eg,leztetés
szabályairóĺ, amelynek során meghatározza..

a) az egyeztetésben ľĺźsztvevők (a továbbiakban: partneľek) tájékoztatásának módját és
eszkozeit,
b) a j av as l at o k, v é I e m é ny e k do kument áĺ á s ának, ny ilv ánt ar t ás ának mó dj át,
c) az eĺ nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk,
nyilv ánt ar t ás uk r endj é t,

d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszkozok nyilvanossógćlt
b izto s ító intézke dé s e ket.,,

Az előterjesztés 1. sz. mellékletétképezi az eĺľe vonatkozó szabályok.

IV. Jogszabályi kiirnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testület döntése a Magyarország he|yi önkormányzatafuőI sző|o 2011. évi
CLXXXX. törvény 42. $ 10.pontján, valamiĺt I07' $-án, a partnerségi egyeztetés a
településfejlęsztési koncepcióľól, aZ integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökľol, valamint egyes teleptilésrendezési sajátos jogintézményekľől
sző|ő 314/2012. (XI. 8.) Korm. ľendelet 29. $-án alapul.

v. . Döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jogszabalyi kötelezettségének eleget téve elfogadja a
Paľtnerségi Egyeztetés SzabáIyakől szóló határozatźń' melyben meghatźĺtozza:

a) az egyeztetésben résztvevok tájékońatásának mőđját és eszközeit,
b) a j avaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántaľt ásának mő dj át,
c) az eI nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának móđját, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk ľendj ét,
d) az elfogadott koncepció, stľatégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát
biztosító intézkedéseket.



vI. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A dontés célja, hogy a Jőzsefvćnos kozigazgatasi területére készülő településfejlesztési
dokumentumok és településrendezési eszközök megalkotására vagy módosításáľa irányuló
eljárásokban a jogszabźtly alapján eloírt egyeztetések soľán biztosítani lehessen a
véIeméĺyezői partnerek leheto legteljesebb bevonását, a vélemények megfelelő
dokumentálási ľendszerét és az eIfogađott településľendezési eszközök nyilvánosságát.

A döntésnek pénzĹigyi hatása nincs

Kéľem az a|źtbbj határ o zati j av as 1 at e l fo gadás át.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy diint' hogy

elfogadja Budapest Fovaros VIII. Kerület Józsefvárosi onkormányzat
telepĺilésfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partneľségi Egyeztetés
SzabáLyai-t az előterjesztés I. mellékletétképezo tartalomma|, 2013' szeptember 19-i
hatá|yba lépéssel.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1 8.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

Budapest, 2013, szeptembeľ 1 8.

Töľvényességi ellenorzés :
Rimán Edina
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]. mellékĺet

BUDAPESľ ľovÁnos VIII. KERt]LET JóZSEFV,ł.RosI
oľxonľĺÁľyzĺ.ľ
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PARTNERsncI EGYEZTEľBs sza.ľÁlyar

Jelen előíľások megalkotásának cé|ja, hogy a településfejlesztési és településrendezési
dokumentumok megalkotásáľa irányuló eljárás során történó egyeztetéseknél biztosítani
lehessen a teljes köľű nyilvánosság biztosításával, a minél szélesebb körű véleményezói
paľtnerek bevonását, a vélemények megfelelo dokumentálási rendszerét és az elfogadott
településľendezési eszközök nyilvánosságát.

A településfejlesztési koncepcióľól, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településľendezési eszközökľol, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekľől
szóló 3I4l20|2. (XI. 8.) Koľm. rendelet 29. $-a alapjan Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefvaľos településfejlesztéssel és teleptilésrendezéssel ĺjsszefüggő Paľtneľségi Egyeztetés
Szabá|yai az a|ábbiak:

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) ktiľe:

1. A kerület teljes lakossága

2. Valamennyi kerületi teleptilésfejlesztéssel, telepĺilésrendezéssel összefiiggésbe
hozhatő kerületi székhelyú építészeti, mémöki szakmai érdekképviseleti szervezet
és kertileti székhellyel, telephellyel rendelke zo gazdá|kodó szeľvezet.

3, Valamennyi, aZ onkormányzatnáI / Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartott,
területileg érintett clvl| szerv ezet.

4. Valamennyi, a keľiiletben működő, elismert egyház és elismert vallási
tevékenysé get v é gző szerv ezet.

5. A környezet védelmének általános szabá|yaiľól szóló 1995, évi LIII. törvény 98. $
(f) bekezďés a) pontja a|apján a településrendezési eszkozĺjk véleményezési
e|j źlt ásáb a b ej e lentke z ó szer v ezetek.

6. A 3I4l20I2. (XI. 8.) Korm. rendelet 28.$ (3) bekezdése szeľinti bármely más
személv.

il. A partnerek tájékoztatásának módja és eszkiizei:

1. Atájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:

a) Az onkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a kerületi
honlapon kĺilön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező
dokumentációk egységes megjelentethetősége éľđekében'

b) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és aZ egyeztetési
eljáľás módjától fiiggően az I. számí táb|ázatban meghatźtrozott egyeztetési
szakaszokban a polgáľmester az éľtelmezéshez szükséges ľészletezettségű és
szüksée esetén alźúámasztó munkarészeket tafta|maző táiékoztatást tĺjlt fel a



kerületi honlapon biztosított tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást
kozzé

. a helyben szokásos módon,

o a kerületi honlap főoldalán,

o a Józsefváros c. kertileti közéleti lapban.

c) A településrendezési eszkoz tárgyalásos eljárásban történő elfogadása esetén a
tervezés és a partnerségi egyezteÍés páthuzamosan zajlik, az Önkormáĺyzat
ennek megfelelően folyamatosan tölti fel a honlapra és aktualízá|ja a
véleményezbęto terveket és egyéb dokumentumokat. Tárgyalásos eljáľás
a|ka|mazźsa esetén az el1źrts megindításakor az onkormányzat az elfogadni
tetvezett településľendezési eszkoz, illetve annak módosítása lényeges elemeit
tarta|maző összefoglalót, illetve tęrvváz|atokat teszi közzé a honlapon.

d) A paľtnerségi egyeztetés |ezárását kcjvetően a településfejlesztési
dokumentumok és a telepÍilésrendezési eszkcjzök további véleményezési,
illetve elfogadási e|járása soľán a paľtnerségi egyeztetést kovető lépéseket és

elj árási c selekményeket a Rendelet határ ozza me g.

1. szźtmutthlázat:

A kozzétett tájékoztatő a|apján a paľtnerek a tźĄékoztatóban meghatźnozott
határidol'g írásos észrevételeket tehetnek az a|ábbi módon:

. az írásos észrevétę| Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Főépítészi
Ügyosztály Főépítészi Irodájának (a továbbiakban: Főépítészi lroda)
címéľe (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) történő megküldésével

A'tátgya|ásos eljárásban a véleményezési határidő az ę|ső feltĺjltéstől számitott.
legfeljebb 2I nap.

e)

Dokumentum Eljáľás fajtája Előzetes
tájékoztatás

Elfogadás
előtti
tájékoztatás

Teleptilésfej lesztési koncepció van van

Integrált településfejlesztési
stľatégia

nlncs van

Telepiilésrendezési eszkozök
(helyi építési szabá|yzat,
szabá|yozási terv)

Teljes eljárás van van

Egyszerűsített
e|járás

nlncs van

Taľgyalásos eljaľás nincs van

f . A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántaľtásának mĺídja:



a) A beérkezett véleményeket a Főépítészi lroda táblázatbarl összegzi.

b) A véleményekĺől készített ttlblázatot azigy aktájában iktatva megőrzi.

Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának mĺódja' 
^dokumentá|ásuk, nyilvántartásuk rendje:

a) Valamennyi beérkezó véleméný tartalmaző táb|źzatot a Főépítészi lroda
megktildi a fejlesztési dokumentum, ill. a településľendezési ęszkoz
készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai javaslatot készít a Főépítészi
Iľoda részére.

b) A tervezői szakmai javaslat alapján a Főépítészi Lroda valamennyi érdemi
észrevételľe vá|aszt állít össze, melyben külön megindokolja a beéľkezett., de e|

nem fogadott véleményekľe adott v źiaszát'

c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények inđokolását tartalmaző táblźuatot a
Főépítészi Iroda feltölti a II./l./a pontban meghatźrozott tárhelyľe, és erről
hiľdetméný jelentet meg a kerületi honlapon és újságban.

d) Az eI nem fogadott javaslatokľól, véleményekľől készített tźtblázatot az ugy
aktáj áb an |efiizv e me gór zi.

Az elfogadott koncepció, stratégia és településľendezési eszktizök
ny ilv á n o s s ágát bwto sítő intézked é s ek :

a) Az elfogadott településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési
stratégiai, továbbá valamennyi településľendezési eszkoz jőváhagyását
követően a Polgármester - aFőépítész közreműködésével _ gondoskodik azok
kozzététe|&o| fhttp://wwwjozsefvaros.hu] honlapon. A kozzétéÍe|re a
tárgyalásos eljárás esetén az e|fogadást követő munkanapon, egyéb eljárások
esetén 5 (öĐ munkanapon beltil kell sort keríteni.

b) AzII.lĘ.la pontban meghatározott intézkedésről a polgármesteľ felhívást tesz
kozzé

. a helyben szokásos módon,

o a kerületi honlap főoldalán,

o a Jozsefuáľos c. keľületi kĺjzéleti lapban.

A szabályok hatályossága:

1. Területi hatály:

A partnerségi egyeztetési szabályok Budapest Fővĺĺľos VIII. keriilet Józsefváros
kozigazgatási terĹiletére készülő fejlesztési dokumentumokľa és településľendezési
eszkozcjkľe teľied ki.

2. Időbeli hatály:

A partnerségi egyeztetési szabtt|yok 2013. szeptember 19. napjától visszavonásig
éľvénvesek

Záradék

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzat Képviselő-testülete a
. ..l20L3. (' . ...) számuhattrozatával fogadta el.

J.

4.

ilr.


