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Budakalász Város Polgármesterének 
6/2021. (III.02.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (III.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Budakalász Város 

Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) 

Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

 

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ c) pontja 

kiegészül a „civil szervezetek” szövegrésszel. 

2. § 

 

A R. 4.§ -sa helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti 

előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – a hivatali hirdetőtáblán, a város hivatalos honlapján 

(www.budakalasz.hu), és megjelenéstől függően a Budakalászi Hírmondóban közzétett hirdetmény útján, 

továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.  

(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a 

Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében - a hivatali hirdetőtáblán, a város hivatalos 

honlapján (www.budakalasz.hu), és megjelenéstől függően a Budakalászi Hírmondóban közzétett 

hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

(3) Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) vagy településképi rendelet készítése 

esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató 

keretében – a hivatali hirdetőtáblán, a város hivatalos honlapján (www.budakalasz.hu), és megjelenéstől 

függően a Budakalászi Hírmondóban közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül 

szóban történik. 

(4) A kézikönyv vagy településképi rendelet módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült 

tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztatót keretében - a hivatali hirdetőtáblán, a 

város hivatalos honlapján (www.budakalasz.hu), és megjelenéstől függően a Budakalászi Hírmondóban 

közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik. 

(5) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek 

tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – a hivatali 

hirdetőtáblán, a város hivatalos honlapján (www.budakalasz.hu), és megjelenéstől függően a 

Budakalászi Hírmondóban közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban 

történik.” 

(6) Településrendezési eszközök egyszerűsített, tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása 

esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a 
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hivatali hirdetőtáblán, a város hivatalos honlapján (www.budakalasz.hu), és megjelenéstől függően a 

Budakalászi Hírmondóban közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban 

történik. 

(7) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által rendeletben 

kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a 

felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a 

településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek 

tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a 

www.budakalasz.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik. 

(8) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a 

partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató 

keretében – a www.budakalasz.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik. „ 

3. § 

 

(1) A R. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy a partnerek azzal 

kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak.” 

 

(2) A R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében lakossági fórum összehívása esetén, azt 

megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezetet a hivatali hirdetőfelületen, a város 

hivatalos honlapján (www.budakalasz.hu) meg kell jeleníteni.” 

 

4. § 

 

A R. 6. § (1) bekezdésében a „8 napon belül” szövegrész helyébe a „határidőig” szövegrész lép. 

 
5. § 

 

 A R. a következő 6/A. §-sal egészül ki: 

 

„A partnerek javaslatainak és véleményeinek kezelése 

(1) A beérkezett javaslatok, vélemények, az ezekre adott válaszok és kapcsolódó iratok 

dokumentálásáról és nyilvántartásáról a Polgármester gondoskodik. 

(2) A véleményeztetés céljából történő tájékoztatásra válaszként beérkezett javaslatokra, véleményekre 

választ kell adni, amely el nem fogadott javaslat vagy vélemény esetén indokolást is tartalmaz. 

(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 javaslatokról, véleményekről készített összefoglalást fel kell tölteni a város 

hivatalos honlapjára, és erről hirdetményt is meg kell jelentetni a város hivatalos honlapján.” 
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Záró rendelkezés 

 

6. § 

 

(1) A R. 3. §-a, az 5. § (3) bekezdése, a 7.§ (1) bekezdésében a „– a városfejlesztési osztály útján –„ 

szövegrész, és a 7.§ (3) bekezdése hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 
dr. Göbl Richárd      dr. Deák Ferenc 

 polgármester       jegyző 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület jogkörét gyakorló polgármester 2021. március 1. napján alkotta meg, 
kihirdetése 2021. március 2-án megtörtént. 

 
 
Dr. Deák Ferenc 
jegyző 

 


