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Táľgy: Javaslat a telepůilésfejlesztéssel, a telepĺilésrendezéssel és a telepůilésképpel iisz-
szeÍtiggő paľtneľségĺ eryeztetés szabályairól szóló 812017. (Iu.10.) łinkoľmányzatĺ
ťcndelet mĺódosításáľa

A napirendet nýlt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásőhoz minősített szavazattobb-
ség szükséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bizottság véleményezi X
Embeľi Eľőfoľľás Bĺzottság véleményezi -

A Vaľosgazdálkođási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|oterjesz-
tés megtárgyalźsź.ŕ'.

Tiszte|t Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

A telepiiléskép védelméről szóló 20|6. évi LXXIV. törvény 14. $ (2) bekezdése a|apjźn a helý
építési szabźt|yzat településképi követelményeit, valamint az épitészeti örökség helý védelmé-

ró1 szóló, a reklámok, ľeklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásanak követelmé-

nyeiről, feltételeiről és tilalmrĺróI sző|ő, és a telepiilésképi véleményezési, illetve a településké-
pi bejelentési eljráľás sajátos jogsntézményekről szóló önkormźnyzati rendeletet 2017. szętem-
ber 30-ig lehet alkalmazni.

A teleptilésfejlesztési koncepcióró|, az integrált településfejlesztési stratégiáĺól és a település-

rendezési eszk<izökľől, valamint egyes településrendezési sajátos jogsntézményekľől szóló
31412012. (XI.08.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányľendelet) 28. $ (4) bekezdése

alapján: ,,Koncepció, stratégia, telepiilésrendezési eszköz, kézikĺinyv, településképi rendelet

vagy azok módosítása partnerségi véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el,

kivéve, ha a módosításra a magasabb szintĺi jogszabállyal ellentétes helý önkormányz ati e|ĺĹf'

írás hatályon kívülhelyezése miatt van s'ĺit,jg.; ÉR KĘZĚTT ,/í, /
20', MÁl; ,sg,( h4 
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A Képviselő-testĹilet a 35012013. (Ix.18.) szímú hatfuozatźtban (a továbbiakbaĺr hatźrozat)
megalkotta a Budapest Fővĺáros VIII. kerĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzat teleptilésfejlesztéssel
és településrendezéssel ĺisszefüggő kertileti partnerségi egyeztetés szabáiyatt. A me-gváltozott
jogszabályi kömyezet miatt sziikségessé vá|t ahatározat felĺilvizsgálata és a Koľmányrendelet
29lA. $ (1) bekezdésének előíľasai a|apjanpaľtnerségi rendelet megalkotása.

Tekintettel a fentiekre a Képviselő-testĺilet megalkotta a településfejlesztéssel, a településren-
dezéssel és a telepiilésképpel összefiiggő partnersĘi egyeztetés szabá|yahől szóló 812017.
(III.I0.) önkormaĺryzati rendeletét. A rendeletben ahatźnoz'atban rogzitett partnersegi egyezte-
tési szabályok keľtiltek pontosításľa és aktuďizálásra.

20|7. április _ május hónapokban Budapest Főváľos Koľmanyhivata|a (a továbbiakban: Kor.
manyhivatal) vizsgálta a fővarosi kerĹileti önkoľmaĺryzatok képviselő-testiiletei által alkotott
paľtneľségi egyeztetés tźltew rendeleteket, kiilönös tekintettel a hataľidők meghatarozasaľa
vonatkozó előírásokat.

Ezzel paľhuzamosan, az illetékes Áľamĺ Főépítész ismeľtette véleményét (l. sz. melléklet) a
keľiileti főépítészekkel a megalkotott partnerségi rendeletekkel kapcsolatban. Azl.llamĺ Főépí-
tészhez 22 db ffivaľosi kerületből 2| db kerĹilet küldte meg a 2017. év folyamán eddig elfoga-
dott rendeleteit Az elfogadott ľendeletekben valamennyi keľĹilet esetében az a|ábbiak kerültek
megállapítasra:

. ,r'4 3l4-es teljes társadalmi nyilvónosságot ír elő, azaz a partnerek löre nem szĺikíthető
Ie a lreriileti lalasságra és az ott bejeglzett civil szervezetebe, (Eglszeríien belótható,
hogł a lcerijlet határón lévő Jőútra tervezett pl.: toronyhóz érinti a szemlajzti leertilet la-
l@it is.)
Javaslat: A Kormónyrendelet szerinti partnerek köre. (Esetleg: ktłlant;sen előszóval ma-
r adhat a j e I enl e gi fel s or oI ás, b ár fel e s I e ge s. )

o Nem elegendő a tájétroztatóban megadni a partnerekvéIeményezésére rendellrezésre ál-
ló időszakot. A rendeletbe bele lrell foglalni a Kormdnyrendeletben előírt hatóridőlret.
Sem tÓbb, sem kevesebb netn lehet, azaz nem hosszabbítható, és nem rövidíthető.,'

Tekintettel a fentiekľe, sziikséges módosítani a településfejlesztéssel, a teleptilésrendezéssel és

a településképpel összeftiggő partnerségi egyeztetés szabálýról sző|ő 8/20|7. (nI.10.) önkor.
ményzati rendeletet, annak érdekében, hogy a lefolytatott eljĺírások megfeleljenek a magasabb
szintiĺ jogszabőiyokbanfoglaltkövetelményeknek.

A módosítĺások érintik a ręndelet 2. $-át és a 4. $ (1) és (3) bekezdésében foglaltakat.

II. A beteľjesztés ĺndoka

A telepiilésfejlesztéssel, a telepiilésľendezéssel és a telepiilésképpel összefüggő paľtnerségi

egyeztetés szabéiyiről szőlő 8120|7. (nI. 10.) iinkoľmányzati ľendelet módosítĺásą a partnerségi

egyeztetési eljĺĺrĺĺsľa vonatkozó diintéshozatal a Képviselő-testiilet hatlískörébętartozik.

III. A döntés célja' pénzüryi hatása

A döntés cé|ja a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefiiggő
partnerségi egyeztetés szabźůyalĺől szóló 81201-7. (III. 10.) önkormanyzati rendelet összľrangiá-
nak megteremtése a magasabb szintíi jogszabéiyokkal.
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A dtintés péĺlzligyifędezetet nem igényel.



IV. Jo gszabályi köľn y e,zet

A Képviselő-testtilet döntése Magyarcrszźlg helý önkormanyzatairól szóló 20||. évi
CLxxxIX. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontjan, a42. $ 1. pontjan és a telęüléskép védelmé-
ről szóló 2016. évi LXKV. törvény 1. $ a) és b) pontjan alapul.

Fentiek alapján kéľem az e|őterjesztés 2. mellékletét képező ľendeletmódosítás elfogadá.
sát.

Budapest, 2ot7. .X..łQ..

Töľvényességi ellenőrzés :
Danada.Rĺmán Edĺna
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Tiszte|t Főépítészek!

Kérem, hogy figye|mesen o|vassátok át a melléke|t |eve|et. Kérem, hogy mindenki e||enőrizze a paltnerségi
rende|etét, és a szükéges korrekciókat be|átható időn belÜl tegye meg.
Nagyon fontos |enne, hogy a TAK, a Tel-kép. rende|etek és a |(/SZ, KESZ módosítások e|járásjogi szempontbó|
ne legyenek kifogásolhatóak.

ÜdvözIette|:
dr' Sersliné Kócsi Margit
állami tőépítész
Budapest Főváros Koľmá nyhivata!a
Kormánymegbízotti Kabinet
Á||amĺ Főépítészi Iroda
Iroda: 1056 Budapest, Váci utca 62-64. Fsz' 2'
Postacím: 1364 Budapest Pf.234
Tef.: +36 1 485 69 45

E.mail: Serslĺne.Kocsi. Margit@bfkh.qov.hu

Honlapr http : //www. kormanvhivatal.h u'
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Tisztelt Főépítészekt

Kérésem el|enére kevesen kri|dtétek meg számomra a partnerségi rende|eteket, viszont a
Torvényességi FelÜgye|eti osáá|y megkapta valamennyit. (Csak a V|l. kerü|etnek nincs még
jóváhagyott rende|ete.)

EgyÜtt átnéztÜk a rende|eteket, és sajná|atta| ke|lett megá||apĺtani, hogy szinte va|amennyiben van
javĺtandó.

KÜ|onösen fontos lenne, hogy a TAK és a te|epÜ|ésképi rende|etek, l(Vsz, xÉsz mooosítások
egyeztetései ne Iegyenek eljárásjogĺ szempontbó| kifogáso|hatóak.

A 314.es oná||ó partnerségi rende|etet ír e|ő, azaznemhatározat és nem az SZMSZ része. (Tudjuk,
hogy nincs egyérte|mű törvényi felhata|mazás, de a Minisztere|nökség szakmai he|yettes
á||amtitkársága |evezette, hogy akkor is arra Van szÜkség. Akinek ke||, kérje e| Ko|ossa József
Íóosztá|yvezetőtő| a jogérte|mezést.)

Két típus hibát ta|á|tunk, ame|yek |ényege egyszerűen osszefog|a|va:
o A 314-es te|jes társada|mi nyi|vánosságot ĺr e|ő, azaz a partnerek köre nem szűkíthető |e a

kerületi |akosságra és az ott bejegyzett civi| szervezetekre, (Egyszerűen be|átható, hogy a
kerÜ|et határán |évő főútra tervezett p|.: toronyház érinti a szemközti kerü|et |akóit is')
Javas|at: A Tkr szerinti a partnerek köre. (Eset|eg: kÜ|önösen e|őszóva| maradhat a je|enlegi
feIsoro|ás, bár fe|esIeges.)

. Nem e|egendő a tájékoztatóban megadni a pańnerek vé|eményezésére rendelkezésre á||ó
időszakot' A rende|etbe ke|| fog|a|ni a Tkr-ben e|őírt határidőket. Sem több, sem kevesebb
nem |ehet, azaznem hosszabbĺtható, és nem rovidíthető. Kerti|etenként ebben nagy e|térések
vannak. Kérem, hogy mindenki a|aposan nézze át'

A rész|etes jogi indok|ást az a|ábbiakban ta|á|játok' Akinek prob|émája van, kérem, hogy keressen,
Vagy a Torvényességi Fe|rigye|eti osztá|y kerü|eti referenséve| egyeztessen.

Határozottan kérem, hogy a javítási tervezeteket mĺndenképp egyeäessétek |e a referensekke|. Ha
számomra kü|ditek meg, akkor továbbítom.

Többen kértetek minta rendeletet. Az l. kerÜ|eti |átszik számomra a |egjobban összeszedettnek, de
abban ĺs javítani ke|| a partnerek körét.

Részletes indok!ás a ioqszabá|vi hivatkozásokkal:

A telepi'ilésfejIesztési koncepc!óról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
telepü|ésrendezési eszközökrő|, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
sző|ő 31412012. (x|.8.) Korm. rende|et (a továbbiakban: Tkr') 29. $-a határozza meg a partnerségi
egyeáetés szabá|yairó| sző|ó az önkormányzati döntés tarta|mát.

Budapest Főváros Kormányhivatala tapaszta|ata szerint egyes, a partnerségĺ egyeztetés szabá|yairó|
e|fogadott cinkormányzati rende|etek i||etve határozatok kifogáso|hatók az a|ábbiak miatt: egyrészt a
Tkr. rende|kezését sértve az onkormánpati rende|et szemé|yi hatá|yát szűkítik, másrésá a Tkr.
rende|kezéseive| e|lentétesen, i||etve egyá|ta|án nem határozzák meg egyérte|műen a javas|atok,
vé|emények bekü|désére nyitva á||ó határidőt'

í. A Tkr' 28. t (2) bekezdése az a|ábbiak szerint határozza meo a oartnerek korét.

,,28.s Q) A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdáIkodi szeruezetekkel, vallási kozösségekket
(a továbbiakban: paĺtnerek) történo véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat
jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint torténik'',
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A rende|kezés megfoga|mazásábő| kitűnik, hogy a |akosság, az érdekképvise|eti szervek, a civi| és
gazdálkodó szervezetek, va||ási közösségek körét a Tkr. a |ehetó |egtágabban érte|mezi, nem szűkíti
le az érintett |akosságra, Vagy a kerÜ|et |akosságára, vagy a kerü|etben á||andó lakóhe||ye| vagy
tartózkodási hel|ye| rende|kező |akosok körére. Ezze| párhuzamosan az érdekképvise|eti, civil és
gazdá|kodó szervezetek, va||ási közösségek tekintetében sem irányadó, hogy azok az adott
kerÜ|etben székhe||ye|, te|ephel|yeI rende|kezzenek.

A Tkr. 28. s (2) bekezdésének partner foga|ma, va|amint a Tkr. 29. $-ában rögzített, "a teljes ki5ríi
nyÍlvánosság biztosításávaľ kiÍĄezés együttes éńelmezésében tehát bárme|y természetes, vagy
jogi szemé|y, Vagy jogi szemé|yiség né|kü|i szervezet beje|entkezhet partnerként a véleményezési
e|járásba' függet|enÜ| attó|, hogy az adott kerÜ|etben lakóhe||ye| vagy székhe||ye| rendelkezik-e.

Aggá|yosak ezért azon cinkormányzati rende|eteU képvise|ő-testri|eti határozatok szövegében
megfoga|mazott rende|kezések, ame|yek a szemé|yi hatá|ý leszűkítik a kerÜ|et lakosságára, Vagy a
rende|et mel|ékletében fe|soro|ják a korábbi partnerségi egyeáetések során beje|entkezett
szervezeteket.

A tapasáa|atok a|apján a Törvényességi Fe|ügye|eti osáá||ya| egyeztetett ál|áspont a|apján javas|om,
hogy a személyi hatály tekintetében a képvise|ő-testü|etek módosítsák a rende|eteket az alábbiak
szerint:

A rendelet személyi hatálya a Tkĺ. 28. $ (2) bekezdésében megjelölt, az egyeztetési eljárásba
partnerként bejelentkezett alanyi körre terjed ki.

2. A Tkr. 29. s b) pontia érte|mében az önkormánvzat határozza meo bl a partnerek áltaI adott
iavaslatok. véleménvek meqadásának módiát és határideiét. továbbá nvi|vántartásának
módiát.

Jogbizonyta|anságot eredményez, ha a rendelet sztivege csak arra utal, hogy a ,,felhívásban,
vagy a hirdetményben vagy a tájékoztatóban megjelölt határidő'' alatt tehetnek a partnerek
észrevételt a koncepció, a stratégia, a kézikönyv vagy a te|epÍi|ésrendezési eszktiz tervezetére.

A Tkr. 29/A. s (4) bekezdése ezze| összefüggésben az atábbiak szerint rendelkezik:

,'29/A' s @ Akoncepció, a stratégia, atelepülésrendezésieszkozök, a kézikönyvés atelepülésképi
rendelet készítéséről vagy mődosÍtásáról a pańnerek az előzetes tájékoztatival és az elkészült
tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet pańnerségi
egyeztetési szabáIyai szerint teszik meg, de

a) ha a (3) bekezdés szerint van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az
elkészült teruezetet a (3) bekezdés szerint a hirdetőfelĹjleten, helyi lapban, honlapon meg kell
jeleníteni,

b) az észrevételeket, javaslatokat
ba) a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belĺjl - kivéve,

ha e rendelet ennéI hosszabb határidőt áIlapít ffiéq .,
bb) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakossági fórum, a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti

kćĹzzétételtől számított 8 napon beliil
lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.,'

A Tkr. 29lA. $ (4) bekezdés b) pontja ba) a|pontjában szabá|yozott kivéteĺt a Tkr. 30. $ (9) bekezdése
tarta|mazza, ame|y szerint a koncepció és stratégia módosítása esetén a partner munkaközi
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tájékoáatására és vé|eményezésére a Tkr. 29lA. $-a az irányadó, azza|, hogy a ,,véleményezők a
rnegkereséstől illetve a lakossági fórumtóI számí,tva 15 napon belďil adnak véleméný."

A jogbizonýa|anság kiküszöbölése érdekében a Törvényességi Fe|ügye|eti osztá||ya| egyeztetett
á||áspont a|apján javas|om, hogy az önkormányzati rendelet szövege kerü|jön módosításra a
véIeményezésre nyitva álló határidő tekintetében úgy, hogy tartalmazza a Tkr. fent megjelölt
jogszabályhelyeire történő utalást.

Eme||ett fe|hĺvnám a figye|met a jogi norma szövegével szemben támasztott követe|ményekre is:

- A joga|kotásró| sző|ő 201o. évi C)fiX' töĺvény 2' s(1) bekezdése érte|mében,,Á
jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabáIyozási
tarta Io m m al kel I rendelkezn ie."

- A jogszabá|yszerkesáésrő| sző|ő 6112009. (X||' 14.) |RM rendelet 3. s (2) bekezdése
érte|mében ,,A jogszabály tervezetében a normatív tańalmat jelen idejíi kijelentő
mondattal, egyes szám harmadik személyű megfogalmazás alkalmazásával kell
kifejezni."

Budapest, 2017 'május 23'

dr. Sers|iné Kócsi Margit
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előterjesztés 2. melléklet

Budap est Főváros VIII. kerĺilet Józsefváľosi Onko ľm ányzat Képviselő.testületének

,....120|7. (.......) tinkormányzatĺ ľendelete

a telepĺilésfejlesztéssel, a településľendezéssel és a telepĺilésképpel tisszefüggő paľtneľségi
egyeztetés szabályaĺľĺíl szóló 8120|7. (III.10.) tinkoľmányzatĺ rendelet mĺĎdosításáról

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺárosi onkormrínyzat Képviselő-testĹilete az Alaptörvény
32. cilĺk (Z)bekezdésében kapott fe|hata|mazás alapjĺán, Magyarországhe|y önkormĺányzatairól
szőIő 20|1. évi CL)c(xx. törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontjában és a településfejlesztési
koncepcióróI, az iĺtegrált teleptilésfejlesztési stľatégiáľól és a telepiilésrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről sző|ő 314/2012. (XI. 8.) Koľm.
rendelet 29. $-ábanmeghataľozott feladatkörében eljarva a következőket rendeli el:

1. s A telęülésfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településkępel összefüggő paľtneľségi
egyeztetés szabźiyairől szóló 81201'7. (III.10.) önkoľmanyzati rendelet (a továbbiakban: Rende-
|et) 2. $ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, A rendelet személý hatźt|ya a településfejlesztési koncęcióróI, az integrált településfejleszté-
si stratégiaról és a teleptilésrendezési eszközökľől, valamint egyes telęülésrendezési sajátos
jogintézményekľől szóló 3 |4120|2. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tkľ.) megie-
|öIt, az egyeztetési eljĺáľásba partnerként bejelentkezett alanyi köľre terjed ki.''

2. s (1) A Rendelet4. $ (1) bekezđésehelyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,(1) A javaslatokat, észrevételeket, illetve véleményeket a Tkľ. vonatkozó rendelkezéseinek
figyelembevételével
a) amennýben telepiilésfejlesztési koncepció, az ntegľáit településfejlesztési stratégia készítése
vagy módosítása miatt keľĹil soľ lakossági fórum megtartására, a lakossági forumtól szłĺmított
15 napon belül,
b) amennýben településľendezési eszkoz, telęülésképi arculati kézikönyv vagy teleptilésképi
rendelet készítése, vagy módosítása miatt keriil sor lakossági fürum megtartására, a lakossági
forumtól számított 8 napon belül,
c) lakossági forum hianyźban a honlapon ttirténő kozzétételtő| szánnított 8 napon belül

lehet írásban papír alapon vagy elektľonikusan megtenni.''

(2) A Rende(et 4. $ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A beéľkezett véleményekľő|, azok elfogadásáró|vagy el nem elfogadásaľó| aYźrosgazdá|-
kodási és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt. A vélemény el nem fogadása
esetén a döntést a Bizottságnak indokolnia kell.''

3. $ Ez a rendelet 20|]. június 08. napjan 16:00 órakor |éphatá|yba és azazt követő napon
hatźůyźúveszti.

Budapest, 2017.június 8.

Danada-Rimĺín Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármester
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Budapest Főváros WII. keľület Jĺĺzsefváľosĺ onk ormányzat Képviselő.testĺiletének

a településfejlesztéssel, a telepĺilésľendezéssel és a településképpel iisszefliggő paľtneľségĺ
egyeztetés szabályainak módosításáľól szĺóló

. . . . .. l 20|7 . (...) tinkoľm ányzati ľendelet ĺndokolása

1. Általános indokolás

A telęülésfejlesztési koncęcióró|, az integrált településfejlesztési stľatégiĺáľól és a telep{ilés-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéznényekľől szóló
374120|2. (XI.08.) Korm. renđelet 28. $ (4) bekezđése alapjan: ,,Koncepció, stratégia, telepü-
lésrendezési eszlröz, kézikönyv, településkepi rendelet vagl azok módosítása partnerségi véle-
ményezési eljórás lefolytatósa nélWl nem fogadhątó el',, A Korm. rendelet 29/A. $ (1) bekez-
đése alapjan renđeletben kell megfogaImazĺĺ a paľtnerségi eljarás szabźiyait.

2. Részletes indokolás

1.$ -hoz

Meghatĺáľozásra kerülnek a paľtnerségi egyeztetésben résztvevő paľtnerek.

2.$-hoz

A telęülésfejlesztési, a telepiilésrendezési és a településképi eszkĺiztik tekintetében összegzés-
re kerül a paľtnerek tájékoztatźtsĺának módja és fajtźĘa, továbbá a beéľkezett vélemények elfoga-
dásarrak, el nem fogadásának módja pontosításľa kerül.

3.$ -hoz

Hatályba leptető és hatźiyát veszto ľendelkezéseket taľtalmaz.

-v



Hatásvizsgálat

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi C)o(X.
töľvény (a továbbiakban: Jat.) |7. $ (1) bekezdése e|őiqa az e|őzetes hatásvizsgálatot: ,,A
jogszabály előkészítőj e _ a jogszabáIy feltételezett hatásaihoz igazodő részletességú _ előzetes
hatásvizsgźllat e|végzésével felméri a szabáiyozás vźnható következményeit. Az elozętes
hatásvizsgálat eľedményéről a Koľmány áital- előteľjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Koľmanyt, önkoľmányzati rendelet esetén a helý önkormányzat
kęviselő-testtiletét tźtjékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az éita|a
meghatarozott esetben a közjogi szervezetszabéĺyoző eszkoz elkészítője előzetes
hatásvizsgálatot v égez.',

A hatásvizsgálat soriín a Jat. (2) bekezdésben meghatráľozottakat kell ktilönösen vizsgálni.

l . Trírsađalmi' gazdasägq, költségvetési hatása:

A telęiilésképi rendelet módosítása az e|járások soran történő egyeztetéseknél biztosítani tudja
a teljes kiiľű nyilvánosságot, a minél szélesebb köni véleményezést, a vélemények megfelelő
dokumentálási rendszerét és a vélemények beéľkezésének hatáľidejét és az elfogadott
dokumenfumok nýlváno sságát.
Költségvetési hatása nincs.

2. Kömyezeti és egészségi következményei: Nincs.

3. Adminis ztrativ terheket befolyásoló hatása:

A partneľségĺ e|jaÍźLsok lefolýatásáxa| a főépitész és a Vaľosepitészeti koda adminisztratív
terhei megnőnek, az e|jźrásban előíľt dokumentálási, egyeztetési kötelezettségek miatt.

4. A jogszabáIy megalkotásĺĺnak szĹikségessége, a jogalkotás elmaľadásĺínak vaľható
következményei:
A paľtnerségi eljĺĺrások a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, a
teleptiléskepi arculati kézikönyv, valamint a településkepi rendelet egyeztetéseinél ne legyen
eljárásjogi szempontból kifogásolható.
A jelenleg hatályos onkoľmĺĺnyzati partneľségi rendelet a paľtnerek személyi hatá|yźft lesztĺkíti
(kertilet lakosságára, Y&EY a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező érdekképviseleti,
civil és gazdźikodó szervezetek, vallási közösségek), igy a 3|4120|2. (XI. 8.) Korm. rendelet
28. $ (2) bekezdése szeľint szfüséges módosítani.
,,A lal<ossóggal, érdekképviseleti, civil és gazdólkodó szervezetekkel, vallási ktlzôsségekkel (a
továbbiakban: partnerek) tt;rténő véleményeztetés a helyi adottságolcľlak meýlelően, a feladat
jellegénekfig1łelembevételével a partnerségi eg,leztetés szabályai szerint történik.',
Valamint a jelenlegi paľtnerségi rendeletben sziikséges módosítani a javaslatok, észrevételek,
vélemények beérkezésének hatĺíľidejét, mert ebben a formában az önkormźnyzati rendelet 4. $
(1) bekezdése jogbizonýalanságot eľedményez. A Kormiínyrende|et29. $ b) pontja értelmében
az önkorm źnyzat határ ozza meg
,,b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadósának módjót és határidejét, továbbó
nyilv óntartós ónak mó dj ót,',

5. A jogszabáIy a|kaImazásához szĹikséges személý, szervezeti,tareY és pénzĹigyi feltételek:

A partnerségi rendelet a|ka|mazásához szükséges feltételek a Városépitészętí Irodán
biztosítottak.
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Budapest Fóváľos VIII. keľiilet J zsefváľos onko rmányzata
Képvĺseló.testĺiletének

8120|7. (Iil.10.) iinkoľmányzati ľendelete

a telepiilésfejlesztéssel' a telepĺilésrendezéssel és a telepiilésképpel
iisszefii ggó paľtnerségi egy eztetés szabályaĺľĺÓl

Budapest Fováros VIII. kerĹilet JÓzsefuárosi onkoľmányzat Képviseló-testtilete
az A|aptőrvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott fe|hata|mazźs alapjźn, a
Magyaľországhdyi ĺinkormányzatairÓl szó|o 20|1. évi CLXXXIX. tôrvény 23. $
(5) bekezdés 5. pontjában és a teleptilésfejlesztési koncepciÓrő|, az integľált
teleptilésfejlesztési stratégiáről és a teleptilésľendezési eszkÖzôkľól, valamint
egyes teleptilésrendezési sajátos jogintézményekľól szÓlÓ 3|4l20I2. (XI. 8.)

Koľm. rendelet 29. $-ában mefllatározott feladatkĺiľében eljźlwa a kôvetkezóket
rendeli el:
2. $ A Partnerségi Egyeztetésben ľésztvevók:
a) Budapest Fóváros VIII. keľtilet teljes lakossága,
b) valamennyi keľ{ileti telepiilésfejlesztéssel, teleptilésrendezéssel
osszefüggésbe hozhato keľiileti székhelyiĺ épitészeti, mérnÖki szakmai
érdekképviseleti szewezet és kerĹileti székhellyel, telephellyel rendelkezó
gazdálkodő szewezet,
c) valamennyi éľintett civil szervezet,
d) valamennyi, a kertiletben mtĺkĺidó, elismeľt egyház és elismeľt vallási
tevékenys é get v é gzo szęrv ezet.

4. $ (1) A kozzétett tźĘékoztatő a|apjan a paľtnerek a tájékoztatóban
meghatátozott határidóig írásos észľevételeket tehetnek az illetékes szervezeti
egység címéľe (1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.)' illetve a tájékoztatóbarl
megllatźrozott e-mail címre tôľténó megktildésével.

(3) A beérkezett véleményekro|, azok elfogadásáľől vagy el nem fogadásáľÓl a
polgármester elóterjesztése aIapján aYérosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) dont. A vélemény el nem fogadása esetén a d<intést a

Budapest Fóváľos VIII. keľůilet J zsefvárosĺ onko rm ny zat Képvis etó.
testĺiletének

... 12017 . (...) tĺnkoľmányzati rendelete

a telepiĺlésfejlesztéssel, a telepůilésľendezéssel és a telepiilésképpel
iisszefůĺggó paľtneľségi egyeztetés szabályaiľĺil szĺĎlő 812017. (III.10.)

tinkormánvzati rendelet mĺídosításár l

tš

Budapest Fóvaros VIII. keľiilet JÓzsefuárosi onkoľmanyzat Képviseló-
testĹilete az Alaptôrvéĺy 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
a|apjźn, Magyaroľs ztę he|y onkormanyz ataírô| szólró 20|1. évi CLxxxx.
toľvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontjában és a telepiilésfejlesztési koncepciÓről,
az integráIt teleptilésfejlesztési stratégiĺírÓl és a telepiilesrendezési eszkÖzôkľól,
valamint egyes telęĺilésrendezési sajátos jogintéznényekľól szó|ó 3|4120|2.
(XI' 8.) Korm. rendelet 29. $.ában me$latźtrozott feladatk<irében e|járva a

kÖvetkezóket rendeli el:

1.$ A telepiilésfejlesztéssel, a telepiilésrendezéssel és a telepĺilésképpel
ĺisszefüggó paľtnerségi egyeztetés szabźiyairól szőlő 812017. (III.10.)

ĺinkormĺĺnyzati ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $ -a helyébe a kĺjvetkezó
rendelkezés lép:

[A rendelet személyi hatálya a telep lésfejlesztési koncepciőről, az integrált
telepiilésfejlesztési stratégiáről és a telepiilésrendezési eszk z lcröl, valamint
eg/es telepiilésrendezési sajátos jogintézményelcról szölő 3]4/2012. (XI. 8.)

Korm. rendeletben (a tov bbiakban: Tlcr.) megjel lt, az egłeztetési eljárásba
partnerként bejelentkezett alanyi korre terjed ki,J

2.$ (1) A Rendelet 4. $ (1) bekezdése helyébe a kővetkezó rendelkezés lép:

t0 A javaslatokat, észrevételeket, illetve véleményeket a Tlcr. vonatkoző
r endelke zé s e inek Ji glel emb ev ét el év e l
a) amennyiben teleptilésfejlesztési koncepciő, az integrált telepiilésfejlesztési
stratégia készítése vag mődosítása miatt lrpr l sor lakossági forum
megtaľtására, a lalĺosságiftrumtől számított I5 napon beliil,
b) amennyiben telep lésrendezési eszk z, teleptiléskepi ąrculati kézik nyv vagł
teleo lésképi rendelet készítése' vasy mődosítása miatt keriil sor la|rnssĺźgi



Bizottságnak indokolnia kell. ftrum megtartására, a lakossligiftrumtől számított 8 napon beltil,
c) lakossági főrum hiányában a honlapon torténó kł;zzétételtöl számított 8
napon beltil
lehet íľásban papír alapon vagł elektronikusan me4tenni.J

(2) A Rendelet 4. $ (3) bekezdése helyébe a kôvetkezó rendelkezés lép:

to A beérkezett véleményelcról, azok elfogadásĺźröl vagl el nem elftgadásárőI
a Városgazdálkoddsi és Pénztigłi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dont.

;\
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A véleménv el nem fosadása esetén a dantést a Bizottságnak indokolnia kell'

3. $ Ez a rendelet 2017.jrinius 08. napján
kĺiveto napon hatźiyát veszti.
Budapest, 2017. ...

Danada.Rimán Edina dľ. Kocsis Máté

16:00 őľakoľ lép hatályba és az azt
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