
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Előterjesztés a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
11/2017.(VI.26). önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséhez 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló 
hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A tervezetnek – a hatályon kívül helyezés okán - társadalmi, 
gazdasági hatása abban mutatkozik meg, hogy a kormány a 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről új rendeletet alkotott.419/2021.(VII.15.) 
Korm. rendelet 59. § (1) b) pontja kimondja, hogy a  
településterv, kézikönyv és településképi rendelet  
véleményezése helyi partnerségi egyeztetés keretében is  
történik, ha az önkormányzat partnerségi rendeletében ezt  
előírja. Önkormányzatunk önkormányzati rendeleti  
szabályozás nélkül is széles körben eleget tesz a partnerségi 
egyeztetési kötelezettségének, hiszen e körbe tartozó 
előterjesztéseket, dokumentumokat az önkormányzat  
honlapján hozzáférhetővé teszi, illetve az érintett 
személyekkel, szervezetekkel előzetes konzultációt folytat. 

A tervezetnek - a hatályon kívül 
helyezés okán - költségvetési hatása 
nincs. 

 A tervezetnek - a  
 hatályon kívül  
 helyezés okán - 
környezeti és  

 egészségi 
következmények nem 
keletkeznek. 

A tervezet újabb 
adminisztratív terhet 
nem jelent. 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A rendelet megalkotásának szükségességét a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (2) bekezdése 
írja elő, azzal, hogy a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait figyelembe véve a jegyző gondoskodik az önkormányzati rendeletek 
tartalmi felülvizsgálatáról és a 22. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről. Jogszabályváltozásra tekintettel szükséges a helyi rendelet hatályon kívül helyezése. A rendeletalkotás a magasabb szintű jogszabályoknak 
való megfelelés miatt vált szükségessé. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását vonhatná maga után. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 



Kéthely Község Önkormányzata        
      Képviselő-testülete 
                                                       

 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
10/2022.(VII….)  

 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

a településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 11/2017.(VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 22. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, 
településrendezési és településképi dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
11/2017.(VI.26.) rendelete. 

2. § 

E rendelet 2022. július 5-én lép hatályba. 

 
Kéthely, 2022. június …. 
 
 
Molnár Balázs                       Nagy Gáborné 
polgármester                   jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2022. július ….. 
  
 
Nagy Gáborné 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kéthely Község Önkormányzatának  
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel: 85/339-210 
 
Ügyiratszám: K//1750/2022.                                                                                        
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (VI.26). önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 10/2022. (VII….) önkormányzati rendelet  

 
I N D O K O L Á S A  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21. § (2) bekezdése 
alapján a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek 
hatályosulását. 
A Jat. 22. §-a a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatával összefüggésben feladatként előírja, 
hogy 

a) az elavult, szükségtelenné vált, 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára   
    gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, 
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan,    
    vagy 
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe  
    tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő  
    módosítására kerüljön sor. 

A Jat. 21. §-a bevezette a jogrendszer utólagos hatásvizsgálatának jogintézményét, s ennek 
alapján az egyes helyi rendeletek hatályosulásának vizsgálata a jogszabály által meghatározott 
szempontok szerint történik. A jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását meg kell 
vizsgálni, különösen a társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásokat, környezeti és egészségi 
következményeket, adminisztratív terheket befolyásoló hatásokat. 
A Jat. 2. § (4) bekezdése alapján a jogszabály megalkotásakor biztosítani kell, hogy a 
jogszabály megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 
valamint a jogalkotás szakmai követelményeinek. 
A kormány a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről új rendeletet alkotott. 
419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 59. § (1) b) pontja kimondja, hogy a településterv, kézikönyv 
és településképi rendelet véleményezése helyi partnerségi egyeztetés keretében is történik, ha az 
önkormányzat partnerségi rendeletében ezt előírja. 
A kormányrendelet 75. § (3) bekezdése szerint a partnerségi rendeletben az alábbiakat kellene 
meghatározni: 
a) a partnerek körét, amelyekre a (2) bekezdés szerinti javaslatkérés, tájékoztatás és 
véleményezés kiterjed, 
b) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit, 
c) a partnerek által a tervezetre adott vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá 
azok nyilvántartásának módját, 
d) a helyi partnerségi egyeztetés lezárásának a módját. 
 
 
 
 
 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/99500053.TV/tvalid/1920.1.1./tsid/


 
Önkormányzatunk önkormányzati rendeleti szabályozás nélkül is széles körben eleget tesz a 
partnerségi egyeztetési kötelezettségének, hiszen e körbe tartozó előterjesztéseket,  
dokumentumokat az önkormányzat honlapján hozzáférhetővé teszi, illetve az érintett személyekkel, 
szervezetekkel előzetes konzultációt folytat. 
A fentiek alapján az önkormányzatnak a településfejlesztési, településrendezési és településképi 
dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017.(VI.26.) rendeletének 
hatályon kívül helyezése vált szükségessé.  
 
 
Kéthely, 2022. június 16.  
 
 

Molnár Balázs 
polgármester 


