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Minősített többség!
Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hatályos jogszabályi
előírásoknak eleget téve 2015-ben megalkotta és jóváhagyta a településfejlesztéssel és
településrendezéssel kapcsolatos Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát, majd 2017.
februárjában a Szabályzatra alapozva ugyanebben a tárgyban megalkotta a 10/2017. (III. 6.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.).
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) alapján a partnerségi egyeztetés lényege az, hogy 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.
A rendelet alapját képező, 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.) partnerségi egyeztetésről szóló 21. fejezetének módosulása teszi
szükségessé és indokolttá helyi rendeletünk kismértékű módosítását.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztük a rendeletmódosítás kötelező előzetes hatásvizsgálatát:
Társadalmi hatás: A módosító rendeletnek társadalmi hatása nem mutatható ki.
Gazdasági, költségvetési hatás: A módosító rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása
nem mutatható ki.
Környezeti, egészségi hatások: A módosító rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A módosító rendelet elfogadásával az
adminisztratív terhek mennyiségileg nem változnak.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogalkotás azért vált szükségessé, hogy a helyi rendelet a magasabb
szintű jogszabállyal és a gyakorlattal összhangba kerüljön. A módosítás elmaradásának
várható következménye lenne a magasabb szintű jogszabállyal való ütközés.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
A R. 1. §-ához: A jelenleg megkülönböztetett teljes körű, illetve részleges közzététel
fogalmát a hatályos Korm.r. nem tartalmazza, továbbá közterületi hirdetőfelületet ír elő,
miközben helyi rendeletünkben a Polgármesteri Hivatal hirdető táblája szerepel, amely
közterületről nem látható.
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A R. 2. §-ához: Az 1. mellékletben szereplő tartalmat a Korm.r. teljes egészében szabályozza,
ezért a rendelet mellékleteként történő szerepeltetés szükségtelen és jogszerűtlen.
A R. 3. §-ához: A módosító rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Kérem a Közgyűlést, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a módosító
rendeletet elfogadni.

Szekszárd, 2019. január 28.

Ács Rezső
polgármester
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
………/2019. (…………….) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési, településrendezési és településképi
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól
szóló 10/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településkép védelméről
szóló 2016.évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.
§ (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva - a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a
következőket rendeli el:
1. § A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő
partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A polgármester - a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása
érdekében - a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a
településképi rendelet készítése és módosítása során az értelmezéshez szükséges
részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó dokumentációt
és tájékoztatást tesz közzé:
a) Szekszárd város www.szekszard.hu honlapján;
b) közterületi hirdetőfelületen;
c) a Szekszárdi Vasárnap c. helyi lapban és
d) lakossági fórumon.”
2. § Hatályát veszti az A R. 1. melléklete.
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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