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Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testĺileti ülés időpontj a:20|7 . maľcius 09. ...sz. napiľend

Tárry: Javaslat a telepĺilésképpel kapcsolatos dtĺntések meghozata|ára

A napirendet nyílt tilésen kell t.íĺgyalni, a hatĺírozat e|fogadésáůloz egyszerű, a rendelet el-
fogadásahozminősítettszavazattöbbségszĹikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi x
Emberĺ Eľőfoľľás BÍzottság véleményezi

A Vĺĺľosgazdálkodĺási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az eIóteqesz-
tés megtargya|źsát.

Tĺsztelt Képviselő.testület !

L Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

A településkép védelm&ő| sző|ő 2016. évi L)oilV. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apján a helyi
építési szabá|yzat teleptilésképi követelméĺyeit, valamint az építészeti örökség helý védelmé-
rő| sző|ő, a reklámok, ľeklámhordozők és cégérek elhelyezésének, alkalmazásźnak követelmé-
nyeiről, feltételeiről és tilalmĺáróI szőIő, és a településképi véleményezési, illetve a településké-
pi bejelentési eljaľás sajátos jogintézményekĺől szóló önkormźnyzatirendeletet 20|7. szeptem.
ber 30.ig lehet alkalmaznĹ

Tekintettel erľe, szfüségessé vált új helý településképi rendelet megalkotása.

A telepiilésfejlesztési koncepcióľó|, az integtállt teleptilésfejlesztési stratégiĺáľól és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes teleptilésrendezési sajátos jogintézményekľől szóló
3|4/20|2. CXI.08.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Koľmĺányrendelet) 28. $ (4) bekezdése
alapján: ,,Koncepció, stratégia, telepĺ)lésrendezési eszkôz, kézilrônyv, teleptiléslrepi rendelet
vagł azok módosítása partnersěeí véleménvezésí elÍdrús lefolvtatósa nélkül nem foeadható el,

Hvéve, ha a módosítósra a magasabb szintű jogszabóllyal ellentétes helyi önlrnrmányzati eIő-
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írás hatályon kíviil helyezése miatt van szüIrség.''



A Képviselő-testtilet a350120|3. (DĹ18.) szamú hatźtrozatában megalkotta a Budapest Fővaros
VIII. keľület Józsefuaľosi Önkormźnyzat településfejlesztéssel és településľendezéssel össze-

fiiggő kerĹileti paľtrrerségi egyeztetés szabźůyait. A megváltozott jogszabályi köľnyezet miatt
sziikséges ezenhatźltozatot felülvizsgálni és a Kormányrendeletfglł.E (1) bekezdésének elő.
fuźsai a|apjźnpartnerségi rendeletet alkotni ľóla. A rendeletben ahatźrozatbanrogzitett paľtner.

ségi egyeztetési szabályok keriilnek pontosítísra és aktualizźiźľľa.

A partneľségi rendelet kötelezővé teszi a legszélesebb kĺiriĺ lakosságitajékozrilzľit (hirdetmény,

honlap, újság, lakossági forum ill. workshopok). A partnerségi rendeletben foglalt egyeztetési

szabályok szerint kell eljĺárni majd a helyi településfejlesztési, rendezési és településképi eszkö-

zök . a településfejlesztési koncepció, az integá|t telepiilésfejlesztési stratégia' a helyi építési

szabáIyzat, a településképi aĺculati kézikönyv, településképi rendelet . készítése és módosítasa

során a későbbiekben.

A teleptiléskép védelméről szóló 20|6. évi L)oilV. töľvény 4. $ (l) bekezdés szerint ,,a telepti.

lésképi rendelet szakmai megalapozĺása érdekében településképi arculati kézikönyv készül'' a
főépítész közreműködésével, amelynek elkészítése érdekében a Koľmányrendeletben foglďt
szabályok a|apjan szintén paľtnerségi egyeztetési eljrĺľást kelllefolytatni.

Tekintettel a fentiekľe a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, a teleptilés-

képi aĺculati kézikönyv, valamint a telepĹilésképi rendelet megalkotźsáĺa irĺínyuló eljĺĺrás szabá.

lyainak rĺigzítése érdekében mindezeket megelőzően javasolt a paľbnerségi egyeztetési eljaľás.

ró1 szóló ľendeletet megalkotni.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A paľtnerségi egyeztetési eljaľĺĺsľól szóló ľendeletet megalkotása, valamint a településképi ar-

culati kézikönyv és a településképi renđelet készítése érdekében a partnerségi egyeztetési eljá-

rásra vonatkozó döntéshozata| a Képviselő.testiilet hataskĺirébe taľtozik.

III. A dtintés célja' pénzĺiryĺ hatása

A döntés cé|jaatelepüléskép védelme érdekében a teleptilésképi arculati kézikönyv és a telepti-

lésképi rendelet paľtnerségi egyeztetés szabályainak meghatfuozĺása paľbrerségi rendelet megal-

kotásával.

A döntés pénzĹigyi fędezetetnem igényel.

IV. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Képviselő-testĹilet döntése a Magyaľorszźry he|yi önkoľmrĺrryzatairőI sző|ő 20|1. évi

CL)ooilx. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontjan, a42. $ 1. pontjan és a településkép védelmé-

rő|sző|ő2016. évi L)o(V. törvény 1. $ a) és b) pontjĺín alapul.

Fentiek alapján kéľem az a|álbbihatározatijavaslat és a 1. melléklet szeľĺntĺ rendelet el-

fogadását.
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Hn,ľÁnozłľI JAvAsLAT

A Képviselő-testĺilet úry dönt' hory

1. a településfejlesztéssel és településrenđezéssel összefüggő kerĹileti partnerségi egyezte-

tés szabźt|y airől szóló 350 l 20 |3 . (Ix. 1 8.) számú hatźnozatźlt visszavonj a.

Felelős: polgĺíľmester

Hataridő: f0|7. marcius 9.

2. a telepiilésképi arculati kézikönyv és a telepiilésképi rendelet készítése éľdekében paľt-

neľségi egyeztetési eljárást folytat le.

Felelős: polgármester

Hataridő: 20|7. szeptember 30.

A döntés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti erység: Váľosépítészeti Iroda

Budapest,2017.fębruar2f. > / /
{ ł. ŕ-

d##,élL-v - -----
polgármester

Töľvényességi ellenőľzés :

Danada.Rĺmán Edĺna
JegJtzo

nevében és megbízásábĺíl .

,h;(&>-^Y" dr. Mészar Erika ,/
a|jegyző ?0ľ FffiR .3 2,
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I. melléklet

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onko rmányzat Képviselő-testĺi letének

... .. . 12017 . (III...) tinkormányzati ľendelete

a településfejlesztéssel, a telepĺilésrendezéssel és a úelepĺilésképpel összeÍĺiggő paľt-
nerségĺ eg1ĺ eztetés szabályaiľól

Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuĺírosi Önkormźnyzat Képviselő.testĺilete az Alaptöľvény
32. cilĺí< (2)bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapjĺĺn, Magyaroľszőryhe|yi ĺinkoľmányzataiľól
sző|ő 20|l. évi CL)ooO(. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontjában és a teleptilésfejlesztési
koncepcióról, az integrált telepĺilésfejlesztési stratégiĺĺľól és a településrendezési eszközökről,
vďamint egyes településrendezési sajátos jogintéznényekről szőlő 3|4/2012. CxI. 8.) Koľm.
rendelet 29. $-ában megllatźrozott feladatkörében e|jarvaa következőket rendeli el:

1. s (l) A rendelet célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, a
településképi arculati kézikĺinyv, valamint a településképi rendelet (továbbiakban: Dokumen-
tumok) megalkotasáľa iranyuló eljaľas során tĺirténő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a tel-
jes ktirtĺ nyilvaĺrosságot, a minél szélesebb körĹĺ véleményezést, a vélemények megfelelő do.
kumentalási rendszeľét és az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát.

Q) 
^rendelet 

hatźlya Józsefuaľos közigazgatasi tertiletére és a rendeletben partneľségi eljarási
körbe vont (1) bekezdés szerinti Dokumentumok elkészítési eljaľásában részt vevő paľtneľľe
teľjed ki.

(3) Koncepció, stľatégia, településrendezési eszköz, kézikcinyv, településképi rendelet vagy
azok módosítasa paľtneľségi véleményezési eljarás lefolytatása nélkiil nem fogadható el, kivé.
ve, ha a módosítlásľa a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormanyzati rendelke-
zéshatźiyon kívĹil helyezése miatt van szfüség.

2. s A Paľtnerségi Egyeztetésben résztvevők:

a) Budapest Fővaĺos VIII. keľiilet teljes lakosságą

b) valamennyi keľületi településfejlesztéssel, telepĹilésrenđezéssel összeftiggésbe hozható
keľĹileti szélĺÍrelyíĺ építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és keriileti székhely-
lyel,telephellyelrenđe|kezogazda|kodőszervezet,

c) valamennyi, az Önkotmźnyzatnátl, Polgĺáľmesteri Hivatalnál nyilvántartott, teľiiletileg
éľintett civil szervezet,

d) vďamennyi, a kerületben múködő, elismeľt egyhaz és elismeľt vallĺási tevékenységet
végző szewezet.

3. s (l) Atajékoztatás megindítĺĺsa és a véleményezés lehetőségei:

a) Az onkoľmźnyzat a paľtnerek tájékoztatésĺĺnak elősegítéséľe a kerĹileti honlapon kiiliin
tráľhelyet biztosít a paľbrerségi egyeztetés sorĺín keletkező dokumentĺíciók egységes megielen.
tethetősége érđekében.

b) A telepĹilésképi aľculati kézikĺinyv, vďamint a településfejlesztési, településrendezési
dokumentumtó| és az egyeztetési eljaľás módjától ftiggően az |. szźlmítźb|ázatbarl meghataľo.
zott egyeztetési szakaszokban a Polgáľmestet az éľtelmezéshez sziikséges részletezettségíĺ és
sziikség esetén alátÁmaľ;ztő munkaľészeket taľtalmaző tź$ékoztatźtst tölt fel a keľületi honlapon
biztosított tĺíĺhelyre, melynek megielenéséľől felhívástteszközzé a következőkszennt, 
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ba) a közteľiileten elhelyezett hirdetőfelületen,

bb) a kerĺileti honlap főoldalan,

bc) lakossági forumon,

bd) a Józsefuaros címii kerĹileti közéleti lapban.

1. szÁmíltÁb|ázat

Dokumentum Eljáľás fajĹńja Előzetes
tájékoztatás

Végső véleményezés
előtti úńjékoztatás

Településfej lesztési koncepció van van

Inte grált településfej le sztési
stratégia

nlncs van

Telepĺilésrendezési eszközök
(helyi építési szabáiyza| szabźy
lyozási terv)

Teljes eljárás van van

Egyszerĺĺsített elj arás ntncs van

Tĺáľgyalásos eljánás nmcs van

Állami fóépíteszi elj árás nmcs van

Telepiilésképi arculati kézĹ
könyv

van van

Telepiilésképi rendelet van van

@ A településrendezési eszköz targyalĺásos eljĺíľasban történő elfogadasa esetén atervezés
és a partneľségi egyeztetés pĺĺrhuzamosan zajlik, a Polgĺáľmesteri Hivatal illetékes szervezeti
egysége (továbbiakban: illetékes szervezeti egység) ennek megfelelően folyamatosan tölti fel a
honlapra és aktualizalja a véleményezheto terveket és egyéb dokumentumokat. Tĺáľgyalasos
eljaľás a|ka\maz,źsa esetén az eljarás meginđítĺĺsakor az illetékes szervezeti egység az elfogadni
teryezetttelepiilésrendezési eszköz, és allnakmódosítasa lényeges elemeit tartaĺmaző összefog.
lalót,ésterwźa|atokattesziközzéahonlapon.

4. $ (1) A közzétetttäjékoztatő a|apjána partneľek atźtjékoztatőban meghatźrozotthatźndő-
ig íľásos észrevételeket teheürek az illetékes szervezeti egysége címére (1082 Budapest, Baross
u. 63-67.), illetve atźtjékoztatóban meghatźrozott ę.mail címľe töľténő megkiildésével.

(2) 
^ 

beérkezett véleményeket aFőépttészaz illetékes szenĺezeti egység közreműködésével
táb|azatban összegzi.

(3) A beérkezett véleményekrőI' azok elfogadásáľól vagy el nem fogadásĺáról a Polgĺĺrmester
előterjesztése alapjrán aYárosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
dönt. A vélemény el nem fogadrása esetén a döntést a Bizottságnak indokolnia kell.

(4) A Bizottság döntését és indokolĺásźiazi||etékes szervezeti egység azađott dokumentacióra
vonatkozó ügýrat ľészeként keze|i, valamint az onkoľm ány zat hontapj an kijlzzéteszi.

5. s (1) Az elfogadott Dokumentum jóvahagyását követően a Polgáľmester _ aFoépítészköz-
remiĺkĺidésével _ gondoskodik azok közzététe|éľől [http//wwwjozsefuaľos.hu] honlapon. A
közzétételre a tfugyalasos eljaľrás esetén az elfogadłást követő munkanapon, egyéb eljaľások
esetén 5 (öĐ munkanapon belül kell sort keľíteni.

@ 
^z 

(|) bekezđésben meghatáľozott iĺtézkedésről a Polgármesteľ felhívast teszközzé
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a) akdzteľĹiletenelhelyezetthirđetőfelületen,

b) a keľületi honlap főoldalan,

c) lakossági Íórumon,

d) a Jőzsefuźtos címii keriileti közéleti lapban.

6. s E rendelet f0l7. mĺírcius 10. napjĺán lép hatályba, előírźsait ahatá|yba lépését követően
indult ügyekben kell alkalmazni.

Budapest, 20|7. március ....

Danađa-Rimán Edina
jegyzó

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester
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Indokolás

B udapest F.őváros VIII. keľület Jĺízsefu áľosi onkoľm ányzat Képvĺselő-testületének

a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a telepĺilésképpel tisszefiiggő paľtneľségi
eryeztetés szabályaĺról szóló

... ... 12017. (Iil ...) tinkormányzatĺ ľendeletéhez

Általános indokolás

A teleptilésfejlesztési koncepcióľó|, az integľźit telepiilésfejlesztési stľatégiaról és a telepiilés.
rendezési eszközökľől, valamint egyes telepĹilésrendezési sajátos jogintézményekľől szóló
314l20t2. (xI.08.) Korm. rendelet 28. $ (4) bekezdése alapjĺín: ,,Koncepció, stratégia, telepü-
lésrendezési eszla)z, kézikönyv, településlrepi rendelet vagl azok módosítása partnerségi véle-
ményezési eljórós lefolytatása nélktil nem fogadható el''. A Korm. rendelet 29lA. $ (l) bekez.
dése alapjĺĺn rendeletben kell megfoga|mani apaľtnerségi eljaras szabá|yait.

Részletes ĺndokolás

1.$ A magasabb szintiĺ jogszabályoknak megfelelően meghataĺozásrakertil a rendelet megalko-
tasának célja.

2.$ Meghaüíľozásrakerülnek a paľtnerségi egyeztetésben résztvevő paľtnerek.

3.$ A településfejlesztési, a teleptilésrendezési és a teleptilésképi eszJ<iizök tekintetében összeg.
zésľe keľĹil a partnerek tźĄékoztatźtsának módja és fajtźlja.

4.$ A paľtneľségi egyeztetés során beéľkezett javaslatok elfogadásĺáról, illetve el nem fogadĺásá-
ró1 szóló dokumentumok megőľzésérőI, összegzéséről, az azokĺő| való döntési jogkiiľľől
ľendelkezik.

5.$ A teleptilésfejlesztési, a teleptilésrendezési és a településképi eszközök elfogadása esetén,

ezen dokumentumok nyilvanosságanak biztosítĺísaľól szóló rendelkezés.

6.$ Hatalyba léptető rendelkezéseket taľtďmaz.

'ĺ,ny



Hatásvizsgálat

A ľendelettewezetesetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotasról szóló 2010. évi C)ooĹ
töľvény (atovábbiakban: Jat.) 17. $ (l) bekezdése előírja azetőzetes hatĺĺsvizsgálatot:,,A jog-
szabźůy e|ókészít(ýę _ a jogszabály fe|tételezett hatĺásaihoz igazodő ľészletességíi _ előzetes
hatasvizsgál at e|végzésével felmén a szabźůyozás váĺl:rltő következményeit. Az elozctes hatás-

vizsgálat eľedményéľől a Kormźny álta| előteľjesztendő törvényjavaslat, illętve kormányrende-
let esetén a Kormanyt, önkoľmarryzati rendelet esetén a helyi önkormanyzat képviselő-
testiiletét tájékoz1atru kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet tryy, hogy az á|ta|a meghatfuozott
esetben a kiizjogi szervezetszabá|yoző eszkłĺzelkészítoje előzetes hat.ĺásvizsgálatotvégez.',

A hatasvizsgálat soľán alat. (2) bekezdésben meghatarozottakatkell kiilöniisen vizsgálni.

1. Taľsadalmi, gazdasági, koltségvętési hatĺĺsa:

2. Apartneľségi rendelet megalkotiísával a teleptilésfejlesztési és településrendezési dokumen-
tumok, a településképi arculati kézikönyv, vďamint a településképi ľendelet megalkotźsaru
iľĺányuló eljĺárás során ttirténő egyeztetéseknél biztosítani lehet a teljes köľű nyilvánosságot, a
minél szélesebb körű véleményezést, a vélemények megfelelő dokumentálĺĺsi rendszerét és

az elfogadott dokumenfumok nyilvanosságát. Költségvetési hatĺása nincs.

3. Köľnyezeti és egészségi következményei: Nincs.

4. Adminis zffatív terheket befolyásoló hatasa:

A paľürerségi eljĺĺľások lefolytatésźlva| a ťoépítész és a Varosépítészeti Iľoda admiruszftatív
teľhei megnőnek, az e|jarasban előíľt dokumentĺílásí, egyeztetési kötelezettségek miatt.

5. A jogszabźůy megďkoüásĺának szfüségessége, a jogalkotas elmaľadásának vĺáľható követ-
kezményei:

A paľtneľségi eljaľás lefolytaĹĺsa nélkül a teleptilésfejlesztési és teleptilésrendezési dokumen.
fumok, a teleptilésképi aľculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet nem fogadható el.

Ezen eszköztik nélkĺil azépítésiberuhazások ellehetetleniilése következik be.

A telepiilésfejlesztési koncepciórő|, az integnált településfejlesztési stľatégiĺíľól és a telepiilés-
rendezési eszközökről, valamint egyes teleptilésrendezési sajátos jogintézményekľől szóló
3|4120|2. (xI.08.) Korm. ľendelet (a továbbiakban: Koľm. rendelet) 29. $-a alapjźn: ,, Az Ón-

ltnrmányzat - a teljes lôrű ľryilvánosság biztosítósóval, a 29/A. $ és az e fejezetben meghatáro-
zott határidők figłelembevételével - az egłeztetési eljáróst megelőzően dönt a partnerségi
e gł e zt et é s s z ab óly aiľ ól, ame lyne k s or án me ghat ár o z z a :

a) a partnerek tójékoztatásának módjót és eszlrĺjzeit,
b) a partnerek által adott javaslatok véIemények megadósának módját és határidejét, to-
vábbá nyilv óntartós ának mó dj át,

c) az el nemfogadott partnersěgi javaslatok, véIemények indokolósónakmódját, ą dohlmen-
tálásuk, nyilvántartdsuk rendj ét,

d) az elfugadott lroncepció, stratégia, telepiilésrendezési eszl<ózÓh kezilrönyv és telepiiléslrepi
rendelet nyilvánosságát biztosító intézkBdésel(et.''

A Koľm. rendelet 29lA. $ (1) bekezdése alapjan: ,,A polgármester a lancepció, a stratégia, a

telepiilésrendezési eszlrôz, a kézilönyv és a telepiiléslrepi rendelet tedntetében a tórsadaltni

bevonás keretében a (j) bekezdés szerint, az önlrormón}lzati rendelet partnerségi egyeztetési

szabál:yai szerinti helyen és módon tájélaztatja a partnerelret (...),,

6. A jogszabźiy a|ka|mazásźłlozszfüséges személyi, szewezeti,ĺáľgyi és pénziigyi feltételek:

A parbreľségi rendelet a|kalmazźsrához sztikséges feltételek a Vĺírosépítészeti hodĺĺn biztosítot-
ták. ŕ

*ť/


