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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2015 l a partnerségi egyeztetés 

szabályzatát elfogadta. A településkép védelméről szóló törvény (2016. évi LXXIV. tv., a 

továbbiakban: településképi törvény) hatályba lépését követően az önkormányzatnak legkésőbb 

2017. október 1-ig ún. településképi rendeletet kell alkotni.  

A településképi rendelet megalkotásának előfeltételei:  

1. a partnerségi szabályzat rendelet formában történő megalkotása a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően. 

2. ún. Arculati Kézikönyv megalkotása.  

 

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 Rendelet) 28-29. §-ai előírják, hogy az 

önkormányzatnak véleményeztetést megelőzően döntenie kell rendeletben a partnerségi egyeztetés 

szabályairól.  

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 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.  

A mellékelt rendelet-tervezet fenti tartalmi követelményeknek megfelelően az önkormányzat helyi 

adottságainak (tájékoztatási eszközeinek és az adminisztrációs lehetőségeinek) 

figyelembevételével készült.  

A partnerségi egyeztetés szabályait a tartalmazó rendelet-tervezetet az előterjesztés mellékletét 

képezi.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a partnerségi 

egyeztetés szabályait tartalmazó rendeletet.  
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