
1. Napirendi pont 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

1./ A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (A továbbiakban: 

településképi törvény) módosítását 2016. december 12-én fogadta el az Országgyűlés, mely 

módosítás 2017. január 18-tól hatályos. A módosítás Európai Uniós jogharmonizációt 

szolgál, melynek az előterjesztéssel összefüggő követelménye az, hogy a módosított 

településképi törvény hatályba lépését követően az önkormányzatnak - legkésőbb 2017. 

október l-ig - településképi rendeletet kell alkotni. 

 

A településképi rendelet megalkotásának előfeltételei: 

 

1. a partnerségi szabályzat új rendelkezéseknek megfelelő megalkotása, továbbá 

2. „Arculati Kézikönyv” megalkotása. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28-

29.  §-ai előírják, hogy az  önkormányzatnak a   véleményeztetést megelőzően    döntenie   

kell   rendeletben   a partnerségi  egyeztetés szabályairól. 

 

A partnerségi rendeletalkotás célja, hogy a településfejlesztési koncepció, integrált 

településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi 

arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotása során biztosított legyen a partnerek 

tájékoztatása. 

 

Ennek során az önkormányzatnak döntenie kell: 

 

a) a partnerek tájékoztatásának módjáról és eszközeiről, 

b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módjáról és határidejéről, 

továbbá nyilvántartásának módjáról, 

c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módjáról, a 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjéről, 

d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és 
településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedésekről. 

Hatásvizsgálat 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltak értelmében a jogszabály 

előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 



következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi 

jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban teszek eleget:  

 

1.  A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

 

A nyilvánosság és közösségi ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében a 

településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: koncepció), az integrált településfejlesztési 

stratégia (a továbbiakban: stratégia) és a településrendezési eszközök a településképi arculati 

kézikönyv (továbbiakban kézikönyv) és a településképi rendelet készítését, módosítását a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Településkódex) 28. § (1) bekezdése 

alapján a polgármester partnerségi egyeztetés útján egyezteti a településen illetve a tervezési 

területen és hatáskörnyezetében érintett partnerekkel. A rendelet tervezet megalkotásának 

közvetlen gazdasági hatása nincs. A település nem jogosult - adóerő-képessége miatt - 

támogatásra a jogszabály szerinti feladat ellátásához. 

 

2. A rendelettervezet környezeti és egészségügyi hatása 

 

A rendelettervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.  

 

3. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

 

 A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem növekednek. 

 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

 

A nyilvánosság és közösségi ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében a 

településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: koncepció), az integrált településfejlesztési 

stratégia (a továbbiakban: stratégia) és a településrendezési eszközök a településképi arculati 

kézikönyv (továbbiakban kézikönyv) és a településképi rendelet készítését, módosítását a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Településkódex) 28. § (1) bekezdése 

alapján a polgármester partnerségi egyeztetés útján egyezteti a településen, illetve a tervezési 

területen és hatáskörnyezetében érintett partnerekkel  

 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 
 

Az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei jelentősen nem változnak, azok 

a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak.   

 

 

6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 

 

A rendelet megalkotása hatályos jogszabályokban foglaltak szerinti kötelező.  
 
 

 



         Általános indokolás 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) határozza meg az Önkormányzat településfejlesztéssel és 

településrendezéssel összefüggő általános feladatait. Az Étv. 3. §-ában foglaltak alapján a 

közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során 

biztosítani kell a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét, valamint 

gondoskodni kell az érdekelt természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség 

nélküli szervezetek megfelelő tájékoztatásáról, és lehetőséget kell adni részükre 

véleménynyilvánításra és javaslattételre. 

Az elmúlt évben elfogadásra került a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény (a továbbiakban: Tv.), valamit a Tv. végrehajtási rendeleteként módosításra került a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (IX. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.r.). Az új jogszabály a 

településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezi. A Korm.r. 2017. 

január 1. napjától hatályos módosítása értelmében megváltoztak a partnerségi egyeztetés 

szabályai is, valamint meghatározásra került, hogy az egyeztetés szabályairól helyi 

önkormányzati rendelet kell alkotni. A Korm.r. a tájékoztatás módját és idejét a lefolytatandó 

eljárások függvényében határozza meg, és a településfejlesztésen, valamint 

településrendezésen túlmenően a településképpel kapcsolatos eljárásokra is kiterjesztette. 

Emellett részletesen szabályozza a településfejlesztéssel, településrendezéssel, valamint 

településképpel kapcsolatos helyi rendeletek, határozatok, dokumentumok, tervek 

elkészítésének, egyeztetésének, elfogadásának és módosításának rendjét. 

Kiemelt cél, hogy a fenti eljárásokat széles körű helyi támogatás övezze. E cél érdekében a 

készítés, módosítás folyamatába be kell vonni a lakosságot, az érdekképviseleti, civil és 

gazdálkodó szerveket, valamint vallási közösségeket. A társadalmasítási folyamatban 

résztvevők bevonásának módját a helyi partnerségi egyeztetésről szóló rendeletben kell 

meghatározni.  

A Korm.r. 29. §-a értelmében az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával – 

az egyeztetési eljárásokat megelőzően dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek 

során meghatározza:  

a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,  

b) a partnerek által adott javaslatok vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá 

nyilvántartásának módját,  

c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indoklásának módját, a 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,  

d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi 

rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. 

A fentiekben hivatkozott új előírások és a helyi adottságok figyelembevételével kell 

megalkotni a partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet, melynek 

jóváhagyásával egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni a jelenleg e tárgyban meglévő, 

határozattal jóváhagyott partnerségi egyeztetési szabályzatokat. 

Sopronkövesd község Önkormányzata jelenleg e tárgyban egy szabályzattal rendelkezik, 

amelyet a 38/2016. (IV.26.) önkormányzati határozattal fogadott el és a partnerségi egyeztetés 

szabályzatáról szól, mely az új rendelet elfogadását követően a továbbiakban már nem 

használható. 



Jelen előterjesztés első lépcsője annak a folyamatnak, amely során az önkormányzat 

végrehajtja a Tv-ben a településkép alakításával kapcsolatosan újonnan meghatározott 

feladatait. 

A helyi önkormányzatok a Tv. rendelkezései alapján 2017. október 1. napjáig kötelesek egy 

szemléletformáló célt szolgáló ún. Településképi Arculati Kézikönyvet elkészíttetni, majd a 

közigazgatási területükre kiterjedően településképi rendeletet alkotni. 

A hatályos helyi építési szabályzat településképi előírásait, valamint az építészeti örökség 

helyi védelméről szóló, továbbá egyéb építési tárgyú önkormányzati rendeletekben, 

szabályozott településképi előírásokat 2017. szeptember 30-ig lehet alkalmazni.  

A Korm. r. a helyi településképi rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv 

egyeztetésének és elfogadásának rendjét a településrendezési eszközökkel azonos módon 

szabályozza, széleskörű társadalmasítás és partnerségi egyeztetés mellett. 

A településképi rendelet megalkotásának első lépése tehát a partnerségi egyeztetési eljárás 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása, és az e tárgyban hatályban lévő, 

határozattal elfogadott egyeztetési szabályzat hatályon kívül helyezése. 

Részletes indokolás a rendelet tervezethez 
 

A R. 1. §-ához: Általános rendelkezések között a rendelet hatályát rögzíti.  

A R. 2. §-ához: Az egyeztetésben résztvevő partnerek körét határozza meg.  

A R. 3. §-ához: A tájékoztatás módját és eszközeit tartalmazza.  

A R. 4. §-ához: A partnerek által történő vélemény-nyilvánítás lehetőségét fogalmazza meg.  

A R. 5. §-ához: A partnerektől beérkező vélemények kezelését szabályozza.  

A R. 6. §-ához: Az elkészített dokumentumok nyilvánosságának biztosítását rögzíti.  

A R. 7. §-ához: Hatályba léptető rendelkezés.  

A R. 8. §-ához: Átmeneti rendelkezést fogalmaz meg.  

A R. 1. melléklete: Egyeztetési dokumentumok véleményezési formája  

A R. 2. melléklete: Partneri adatlap a vélemény-nyilvánításhoz 

 

 

Nagylózs, 2017. július 6. 

 

          Szigeti Éva 

        polgármester 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nagylózs Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 

…..../2017(……) önkormányzati rendelete 

 

 a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő 

partnerségi egyeztetések szabályairól  

 

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 

1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Sopronkövesd község 

településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi 

egyeztetések szabályairól a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

E rendelet hatálya Nagylózs közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció, 

integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati 

kézikönyv és településképi rendelet készítésének és módosításának partnerségi egyeztetésére 

terjed ki. 

 

 

2. Az egyeztetésben résztvevők köre 

2. § 

Nagylózs közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumok, településrendezési 

eszközök és településképi dokumentumok készítése során a partnerségi egyeztetések 

résztvevői:  

a)  Nagylózs lakossága és a Nagylózson ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemélyek,  

b)   Nagylózson működő, településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható 

építészeti, mérnöki szakmai szerveződés, 

c)      Nagylózs területén működő és bejegyzett civil szervezetek, 

d)     Nagylózson székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, 

e)      Nagylózson működő egyházak, 

f)  Nagylózsi  székhelyű, bejegyzett településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe 

hozható érdekképviseletre létrehozott szervezet. 



3. A tájékoztatás módja és eszközei 

3. § 

(1) A Polgármester a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentum 

készítéséhez és módosításához az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén 

alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt és tájékoztatást tesz közzé, az 1. 

mellékletben meghatározott módon és határidővel: 

a) teljes körű közzététel esetén:  

aa) a helyi lapban,  

ab) a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,  

ac) Nagylózs község www.nagylozs.hu honlapján,  

ad) lakossági fórumon.  

b) részleges közzététel esetén: Nagylózs község www.nagylozs.hu honlapján.  

(2) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.nagylozs.hu 

honlapon (továbbiakban: honlap) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során 

keletkező dokumentáció egységes megjelentethetősége érdekében. 

(3) A lakossági fórum meghívóját annak időpontját megelőzően, legalább 8 nappal a helyben 

szokásos, hatékony módon közzé kell tenni. 

4. § 

(1) A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati 

Hivatalban Nagylózsi Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal) átvehető 2. melléklet szerinti 

partneri adatlap felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül észrevételt, 

javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak  

a) papír alapon a Hivatal címére (9482. Nagylózs, Vörösmarty u. 31/A.)  

b) elektronikus levélben a polgarmester@nagylozs.hu e-mail címre történő megküldéssel. 

(2)   Lakossági fórum tartása esetén a partnereknek az írásbeli észrevételek, javaslatok 

megtételére a lakossági fórumot követő 8 napon belül, az (1) bekezdésben meghatározott 

módokon van lehetősége. 

(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat az önkormányzati főépítész összegzi, amelyet 

az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni. 

4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása 

5. § 

(1)  A határidőben beérkezett észrevételeket és javaslatokat az önkormányzati főépítész 

megvizsgálja, valamint véleményezésre megküldi a településfejlesztési koncepció, integrált 

településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv 

vagy településképi rendelet készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai álláspontjáról az 

önkormányzati főépítészt az egyeztetett időn belül írásban tájékoztatja. 

(2)  Az önkormányzati főépítész a tervezői szakmai vélemény figyelembe vételével 

valamennyi érdemi észrevételre, javaslatra választ állít össze. Az elfogadásra nem kerülő 

észrevételekre, javaslatokra adott választ érdemi indokolással kell ellátni. 

(3) A vélemények tisztázása érdekében az önkormányzat a partnerekkel további egyeztetést 

kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az egyeztetés módja lehet - az 



Önkormányzat döntése alapján - meghívásos tárgyalás. 

 (4) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az 

egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást 

nem emelő partnernek kell tekinteni. 

 

(5)     Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolását az önkormányzati főépítész 

összegzi, amelyet a Képviselő-testület döntése után a polgármester tesz közzé a 3.§ (1) 

bekezdésben meghatározott tárhelyen és erről hirdetményt jelentet meg az önkormányzati 

honlapon. Az összegzést tartalmazó táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni. 

 

6. § 

Az Önkormányzat az elfogadott településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési 

stratégiát, településrendezési eszközöket, településképi arculati kézikönyvet és településképi 

rendeletet a hatálybalépést követő 15 napon belül a honlap külön tárhelyére feltölti. 

 

5. Záró rendelkezések 

7. § 

E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.  

 

8. § 

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően megkezdett eljárásokra, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelettel összhangban kell alkalmazni. 

 

 

   

 

  Szigeti Éva           Fücsökné Torma Lívia 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésének napja:………………………… 

 

 

 

        Fücsökné Torma Lívia 

         jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.  melléklet a ……../2017. (……...) önkormányzati rendelethez  

 

 
PARTNERSÉGI 

EGYEZTETÉSRE 

KERÜLŐ 

DOKUMENTUM 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

ELJÁRÁS 

MÓDJA 

ELKÉSZÍTÉS 

MÓDJA 

KÖZZÉTÉTEL 

MÓDJA, IDEJE 

ELJÁRÁS 

MÓDJA 

ELKÉSZÍTÉS 

MÓDJA 

KÖZZÉTÉTEL 

MÓDJA, IDEJE 

Településfejlesztési 

koncepció és integrált 

településfejlesztési 

stratégia 

 

készítés 

teljes 21 nap  

készítés 
teljes  

24 nap 

módosítás módosítás 
részleges  

15 nap 

Településrendezési 

eszköz 
teljes 

készítés teljes 21 nap 

teljes 
készítés teljes 

30 nap módosítás 

egyszerűsített 
készítés teljes 

17 nap módosítás 

tárgyalásos 
készítés teljes 

17 nap módosítás 

módosítás  
állami 

főépítész 
módosítás 

részleges 

8 nap 

Településképi arculati 

kézikönyv és 

településképi rendelet 

 

készítés 

teljes 21 nap  

készítés 
teljes  

21 nap 
módosítás módosítás 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2. melléklet a ……../2017. (……...) önkormányzati rendelethez 

 

PARTNERI ADATLAP 

Partnerségi egyeztetésben való részvételhez 

 

Alulírott 

 

Név/ Szervezet:…………………………………………..………….………………………. 

 

Képviseletre jogosult személy:…………………………………….………………………… 

 



Lakcím/ székhely:…………………………………………………………………………… 

 

e-mail cím:…………………………………………………………………………………… 

 

Telefonszám:………………………………………………………………………………… 

 

a Nagylózs Község Önkormányzata által készítendő  

 

………………………………………………………………………………………………… 

megnevezésű dokumentum partnerségi egyeztetési eljárásában az alábbi észrevétellel, 

javaslattal (véleménnyel) kívánok élni: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Nagylózs, …..… év……….…hó ……nap  

….…………………………  

aláírás  

 

             

A kitöltött, aláírt adatlapot az alábbi címek valamelyikére kérem eljuttatni:  

Postacím: 9482. Nagylózs, Vörösmarty u 31/A., vagy e-mail cím: polgarmester@nagylozs.hu 
 
 
 


