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ELŐTERJESZTÉS
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi

egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan város több településfejlesztési  céljának megvalósításához is szükséges a város településrendezési
eszközeinek  módosítása,  hogy  a  tervezett  fejlesztések  területszabályozása  összhangban  legyen  a  város
szabályozási tervével.

Ehhez az önkormányzatnak településrendezési eljárást kell lefolytatnia az előírásoknak megfelelően.

A településrendezési eljárásrendet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről,
valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  419/2021.  (VII.  15.)  Korm.  rendelet
(továbbiakban Kormányrendelet) szabályozza.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításával 2022. július
1-től  a  településrendezési  és  településfejlesztési  tervek  készítése  és  módosítása  az  E-TÉR (Elektronikus
Térségi Tervezést Támogató Rendszer) felületen keresztül történik elektronikus ügyintézés keretében. Ide
kerülnek feltöltésre azok az adatállományok, dokumentumok, melyek a településtervek elkészítéséhez vagy
módosításához  szükségesek,  vagyis  a  jövőben közvetlenül  innen kérhető meg egyszerűen és  digitálisan,
szerkeszthető formában a szükséges adatszolgáltatás.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdése szerint a partnerségi egyezte-
tés részletes szabályait az önkormányzat a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érde-
kében, a helyi adottságoknak megfelelően rendeletben állapíthatja meg.

A Kormányrendelet 75. § (1) bekezdése szerint a helyi partnerségi egyeztetés lefolytatása akkor kötelező, ha
az önkormányzat partnerségi rendelete a partnerségi egyeztetést a településtervek, a kézikönyv vagy a tele-
pülésképi rendelet készítése, módosítása tekintetében előírja. 

A Kormányrendelet 75. § szerinti partnerségi egyeztetés nem mentesít az E-TÉR felületén történő 62. § sze-
rinti egyeztetési kötelezettség alól, mely szerint a településtervet, a kézikönyvet, a településképi rendeletet és
azok módosításait a polgármester az elfogadás előtt az E-TÉR felületen egyeztetési eljárásban véleményezte-
ti a véleményezésre jogosult szervekkel, valamint a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szer-
vezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban együtt: partnerek).

Fentiek  figyelembevételével,  a  településfejlesztéssel,  településrendezéssel  és  településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi  egyeztetésről  szóló  23/2017.  (IX.  1.)  önkormányzati  rendelet  szerinti  partnerségi
egyeztetési  eljárásra  nem  lesz  szükség,  mivel  az  érintett  partnerek  az  E-TÉR-ben  véleményezhetik  a
településrendezési  eszközök  tervezett  módosítását.  Az  érintett  partnerek  hagyományos  módon  való
tájékoztatása  nem  maradna  el,  az  egyeztetés  folyamata  kerülne  át  az  E-TÉR  felületére.  A partnerségi
egyeztetés E-TÉR-ben való lefolytatása a településrendezési eszközök módosítási eljárásának időbeliségét
csökkentheti.



Mindezekre tekintettel javaslom a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezé-
sét. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megtárgyalni, és a mellékelt rendeletterve-
zetet elfogadni szíveskedjen.

Hatvan, 2022. október 21.

Horváth Richárd
   polgármester

Látta:
dr. Kovács Éva
       jegyző 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2022. (... ...) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

helyezéséről

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  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
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát  veszti  a  településfejlesztéssel,  településrendezéssel  és  településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet 2022. október 29-én lép hatályba.

Hatvan, 2022. …………………….

dr. Kovács Éva Horváth Richárd
jegyző polgármester


