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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2013. februári ülésére 

 
Tárgy: Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi rend megállapítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az építésügyben ez év január 1-jétől számottevő átalakulások történtek. 
Egyebek mellett hatályba lépett a településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.  
A Korm. rendelet 45. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a 
Korm. rendelet 45. § (3) bekezdés szerint 2013. december 31-ig elfogadott településrendezési eszközök 
módosítás nélkül, továbbá a (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerint módosított 
településrendezési eszközök további módosítás nélkül – az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2012. 
augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével – 2018. december 31-ig, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 
törvény hatálya alá tartozó fővároson kívüli települések esetében 2015. december 31-ig alkalmazhatók.  
A Korm. rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében, a Korm. rendelet hatálybalépésekor már elkészült, de 
még el nem fogadott, vagy az egyeztetés alatt lévő településrendezési eszköz elfogadásáról  

a) az Étv. 2012. december 31-én hatályos szabályainak, és  
b) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és 

jelmagyarázatának 
megfelelően 2013. december 31-ig gondoskodni kell. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 16. § (1) bekezdés szerint az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a 
helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy 

 a)  továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, 
 b)  módosítja, vagy 
 c)  újat készít. 

Községünk jelenleg hatályos rendezési tervét a 101/2005. (XI. 29.) ÖKT határozat és a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 34/2005. (XI. 29.) ÖKT rendelet foglalja magában. A Képviselő-testület 75/2012. (X. 
26.) Ökt. határozata a terv felülvizsgálatáról és a szennyvíztisztító-telep új helye miatti módosításáról szólt. 
Ezen előterjesztés hivatott arra, hogy a képviselő-testület kinyilvánítsa azon szándékát, miszerint a terv 
felülvizsgálatát követően szükség van új szerkezeti terv és új HÉSZ készítésére, amely a képviselő-testület 
határozatába rögzítve jelenik meg, a Kormányrendelet 16. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően.  
A szennyvíztisztító-telep rendezési tervi helykijelölési eljárása (módosítás keretében) folyamatban van és 
már a tárgyalási szakaszhoz érkezett. Az új terv készítése szintén elindult a vizsgálatokkal. 
 
A Korm. rendelet bevezette az ún. „partnerség” fogalmát. A 28. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a 
koncepciót, a stratégiát és a településrendezési eszközöket a polgármester egyezteti a partnerségi 



egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az 
érintett területi és települési önkormányzatokkal. 
A partnerség tartalmát a Korm. rendelet 29. §-a határozza meg: 

„29. § Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával, az e fejezetben meghatározott 
határidők figyelembevételével – a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek 
során meghatározza: 

 a)  az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, 
 b)  a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, 

    c)   az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk 
rendjét, 

 d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító 
intézkedéseket.” 

A határozat-tervezet mellékletében szereplő partnerségi rend az induló eljárásokra, egyebek mellett az új 
településrendezési tervre fog vonatkozni. Alkalmazása biztosítja a tervezési folyamatok társadalmi 
kontrollját, ezért elfogadását javasolom. 
 
Csanytelek, 2013. január 23. 
 
     Tisztelettel: 
 
        Forgó Henrik 
        polgármester 
 
 
……/2013. (…….) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi rend megállapítása 
 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta fenti tárgyú írásos előterjesztésben 
foglaltakat és az alábbiakat rögzíti. 
 
1.) A Képviselő-testület 101/2005. (XI. 29.) ÖKT határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Terv és a 

Helyi Építési Szabályzatról szóló, 2006. január 01. napján hatályba léptetett 34/2005. (XI. 29.) ÖKT 
rendeletében foglaltak  felülvizsgálatát követően új rendezési terv készítését tartja szükségesnek. 
 

2.) Csanytelek község területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 
stratégia és  településrendezési eszközök lakossággal, érdekképviseleti-, civil- és gazdálkodó 
szervezetekkel, egyházakkal történő egyeztetésének szabályait ezen határozat  mellékletében szereplő 
partnerségi rend szerint határozza meg a képviselő-testület.  

 
Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő soros testületi ülés 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Balogh Tünde tervező, 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben), 
- Forgó Henrik polgármester, 
- Kató Pálné jegyző és általa, 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője, 
- Irattár 

 



 
1. melléklet a  ../2013. (II. 02.) Ökt határozathoz 

 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 

PARTNERSÉG RENDJE 
 

A partnerség rendje az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési döntések meghozatalának 
társadalmi egyeztetését foglalja keretekbe. Tartalmazza a vélemények bekérésének, megválaszolásának, 
nyilvántartásának menetét a különböző típusú eljárások során. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 29. §-a alapján Csanytelek Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségének rendjét az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület: 
 
I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 

1. A község teljes lakossága. 

2. A község területén működő egyházak és civil szervezetek. 

3.  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) 
bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába 
bejelentkező szervezetek. 

4. A község területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki szakmai 
érdekképviseleti szervezetek és községi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági 
szervezetek. 

5. Az eljárásban érintett közművek üzemeltetői. 

6. Érintettség esetén a község területén működő vízgazdálkodási társulatok. 

7. Érintettség esetén az országos közutak kezelője. 
 
II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: 

1. A tájékoztatás és észrevételezés helye 

a) Az önkormányzat a honlapján (http://www.csanytelek.hu) külön tárhelyet biztosít a 
partnerség keretében zajló társadalmi egyeztetéseknek. 

b) A partnerség keretében a polgármester az értelmezéshez szükséges tartalmú tájékoztatást 
tölt fel az a) pont szerinti tárhelyre az 1. táblázatnak megfelelően, melynek megjelenéséről 
felhívást tesz közzé az önkormányzati honlap főoldalán és a Csanyteleki Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján. 

c)  A b) pont szerinti tájékoztatás anyaga a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán papír alapon is hozzáférhető.  

d)  Az I. 5-7. pontokban foglalt partnereket a polgármester bevonja a  településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 9. melléklet szerinti kötelező egyeztetési eljárásba, ennek keretében 
töltenek be partnerségi szerepet. 

e)  A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a meghatározott határidőig írásos észrevételt 
tehetnek. Levelüket személyesen a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 
adhatják át, postai úton a polgármesteri hivatal címére küldhetik meg, vagy elektronikus 
levélben továbbíthatják a megadott e-mail címre. 

 

 



 

1. táblázat 

Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes 
tájékoztatás 

Elfogadás előtti 
tájékoztatás 

Településfejlesztési koncepció - van van 

Integrált településfejlesztési 
stratégia - nincs van 

Településrendezési eszközök 
(pl.: helyi építési szabályzat) 

Teljes eljárás van van 

Egyszerűsített 
eljárás nincs van 

Tárgyalásos 
eljárás nincs van 

2. Az észrevételek kezelése 

a) A beérkezett észrevételeket a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata által a II. 
1. a) pont szerinti tárhelyre feltölteti és papír alapon tároltatja az eljárás végéig. 

b) A beérkezett észrevételeket a véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel egyeztetve 
írásban értékeli, az értékelés a II.1. a) pont szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a 
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán elérhető. 

c) A b) szerinti értékelés az ügy aktájában irattári archiválásra kerül. 
 

3. Az el nem fogadott észrevételek kezelése 

a) A 2. a) pont szerinti értékelésben szereplő el nem fogadott észrevételeket a véleményezési 
anyag szerzője a polgármesterrel egyeztetve írásban megindokolja. Az indokolás a II.1. a) 
pont szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán  elérhető. 

b) Az el nem fogadott észrevételek indoklása az ügy aktájában irattári archiválásra kerül. 

4. Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök 
nyilvánosságát biztosító intézkedések: 

a) Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök a II.1. a) 
pont szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán a jóváhagyás kihirdetését követő 10 napon belül hozzáférhetővé válnak. 

b) Az a) pontban szereplő intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé az 
önkormányzati honlap főoldalán és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. 

 
III. A partnerség rendjének hatályossága 

1. Területi hatály: Csanytelek község igazgatási területére készülő településfejlesztési 
dokumentumok és településrendezési eszközökre érvényes. 

2. Időbeni hatály:  2013. február 1-től visszavonásig érvényes. 
 


