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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

 

2170 Aszód, Szabadság tér 9. • +36-28/500-666 • polgarmester@aszod.hu 
 

 
Előterjesztés 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel  
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2018. (V.18.) önkormányzati  

rendelet hatályon kívül helyezéséről  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel  
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2018. (V.18.) önkormányzati  
rendelet hatályon kívül helyezésére teszek javaslatot jelen előterjesztésben.  
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § (1) bekezdése alapján 
a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány tagja 
gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása 
során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében 
 
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. 22. § (2) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról 
az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv 
vezetője, az önkormányzati rendelet  esetén a jegyző gondoskodik. 
 
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 2018. május 17-én 
megalkotta a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2018. (V.18.) számú 
önkormányzati rendeletét. 
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A településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX 
számú törvény 2021. július 2-ai hatálybalépésével a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény településtervezésre vonatkozó előírásai jelentősen változtak. 
 
A megváltozott törvényi rendelkezések végrehajtási rendeleteként a Kormány megalkotta a 
településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletét, mely 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet helyébe fog lépni, az átmeneti időszakban mindkét 
Kormányrendelet hatályos. 
 
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
rendelkezése szerint 
 

„78. § (1) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, 
településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, a kerületi építési szabályzat, a fővárosi 
rendezési szabályzat, a településtervek, a kézikönyv és a településképi rendelet 

a) legkésőbb 2021. december 31-ig megkezdett készítése és módosítása során a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (e § tekintetében a továbbiakban: korábbi R.) VI. 
Fejezetének eljárási rendelkezéseit, 

b) 2022. január 1-jétől történő készítése és módosítása során a VII-IX. Fejezet eljárási 
rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
Tekintettel arra, hogy  Aszód Város Önkormányzat településszerkezeti tervének és helyi építési 
szabályzatának egyeztetési és jóváhagyási eljárását 2022. január 1 után kezdi meg, ezért a 
folyamatban a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
rendelkezéseit kell figyelembe venni. A rendelet a helyi partnerségi rendelet megalkotását a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérően már nem kötelező, csupán 
választható lehetőségként jelöli meg, így javaslom a településfejlesztéssel, településrendezéssel 
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
9/2018. (V.18.) számú önkormányzati rendeletet visszavonását. 
 
Aszód Város lakosságának, gazdasági és civil szervezeteinek a készülő településfejlesztési és 
településrendezési eszközöket a továbbiakban is lehetőségük van a Kormányrendeletben 
foglaltak figyelembevételével az E-TÉR felületen véleményezni, ehhez azonban önálló 
önkormányzati rendelet megalkotása nem szükséges. 
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Fenti indokokra tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassák a rendelettervezet 
elfogadását és helyezzék hatályon kívül a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2018. 
(V.18.) önkormányzati rendeletet.  
 
Aszód, 2021. december „     „.  
 
        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  
         polgármester  
 
 
Látta: dr. Lukács Adrienn  
      jegyző 
 

 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

………/2021. (XII…..) önkormányzati rendelete 
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel  

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2018. (V.18.) önkormányzati  
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

1. § 
 
Hatályát veszti Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 9/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete. 

2. § 
 
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő nap hatályát veszti.  
 
 
 
Aszód, 2021. december „    „. 
 

 
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs      dr. Lukács Adrienn 

 polgármester       jegyző 
 
ZÁRADÉK:  
 
Jelen önkormányzati rendeletet 2021. december …….-án kihirdettem.  
 
 
         dr. Lukács Adrienn  
          jegyző 



 

 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § ) 

 
 

Rendelet-tervezet címe: Aszód Város Önkormányzat Képviselő-Testületének  .../2021. (XII. …….) sz. önkormányzati rendelete a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel  
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2018. (V.18.) önkormányzati  
rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

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

következmények: 
Adminisztratív terheket 
befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendeletalkotásnak társadalmi, 
gazdasági, költségvetési hatása 
nincsen. 

Nincs. Nincs. Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása 
szükséges, mert: 

A rendeletalkotás a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, a szükségtelenné vált önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezése miatt szükséges. 

A rendelet megalkotásának 
elmaradása esetén várható 
következmények: 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  
biztosított biztosított biztosított biztosított  
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