
 

A rendelet-tervezet elfogadásához 

minősített többség szükséges! 

 

1.számú előterjesztés  

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

2020. január 30. napján 800 órakor tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Döntés a Partnerség rendjének szabályairól szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző 

        

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Partnerség rendjének szabályairól szóló 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendeletet 2017-

ben fogadta el Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete.  Az eltelt időben 

bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel szükségessé vált a rendelet módosítása.  

 

A fentiekre tekintettel javaslom az alábbi rendelet-tervezet elfogadását: 

 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének  

../2020. (I.30.) rendelet-tervezete 

a Partnerség rendjének szabályairól szóló 3/2017. (III. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Medina, 2020. január 22. 

Vén Attila s.k. 

polgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS  

a Partnerség rendjének szabályairól szóló 3/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2020 (I.30.) rendelet-tervezethez 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:  

 

A rendelet meghozatalára a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-a szerinti feladatkörében 

eljárva kerül sor. 

A rendelet a hatályos jogi szabályozáshoz igazítja a Partnerség rendjének szabályairól szóló 

3/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletet. 

A rendelet-tervezet összhangban van az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel. 

 

Részletes indokolás: 

 

1. §-hoz: A partnerek tájékoztatásának szabályait pontosítja. 

2.§-hoz: A R. az észrevétel, javaslat tételének és a vélemény nyilvánításának szabályait 

határozza meg, illetve pontosítja. 

3.§-hoz: A R. mellékletét módosítja. 

4.§-hoz: Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.  

5.§-hoz: A paragrafus hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

a Partnerség rendjének szabályairól szóló 3/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/2020 (I.30.) rendelet-tervezethez 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs. 

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a képviselő-testület saját döntésén alapul. 

A jogalkotás elmaradásának következményei: nem releváns. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: rendelkezésre állnak. 

 

Medina, 2020. január 22. 

       dr. Herczig Hajnalka 

        jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R E N D E L E T  -  T E R V E Z E T 

 
MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

../2020. (I.30.) rendelet-tervezete 

a Partnerség rendjének szabályairól szóló 3/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Medina község önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazással, valamint a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-a szerinti feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

A Partnerség rendjének szabályairól szóló 3/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban R.) 2.§-a helyében az alábbi rendelkezések lépnek. 

 

„2.§ 

(1) A partnerek tájékoztatására szolgáló eszközök az alábbiak: 

a) a medinai közterületen elhelyezett hirdetőfelület, 

b) lakossági fórum, 

c) helyi lap, 

d) és az önkormányzati honlap. 

(2) A partnerek tájékoztatásának módját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.” 

 

2.§ 

 

A R. 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek. 

 

„4.§ 

 

(1) A partnerségi egyeztetésben résztvevők a lakossági fórumot követően, valamint 

lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét követően, az e rendelet 2. 

melléklete szerinti partneri adatlap felhasználásával, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.) 29/A. § (7) bekezdés b) pontja 

szerinti határidőn belül írásos észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt 

nyilváníthatnak az alábbi módokon 

a) postai levélben a polgármesternek címezve a 7057 Medina, Kossuth Lajos utca 59. 

szám allati címre, 

(2) elektronikus levélben a rendezveny@medinafalu.hu e-mail címre történő 

megküldéssel. A beérkezett észrevételeket, véleményeket a Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálata által papír alapon tárolja az eljárás végéig. Az elektronikusan érkező 

véleményeket kinyomtatva, szintén az eljárás végéig papír alapon tárolja. 

mailto:rendezveny@medinafalu.hu


 

(3) A beérkezett észrevételeket a polgármester a véleményezési anyag szerzőjével 

egyeztetve írásban értékeli és ismerteti a képviselő-testülettel. 

(4) A beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő testület  

dönt.  

(5) A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.” 

 

 

 

3.§ 

 

A R. kiegészül jelen rendelet 1-2. mellékletével. 

 

4.§ 

 

Hatályát veszti a R. 

- 1.§ (3) bekezdése, 

- 3.§-a. 

 

5.§ 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Medina, 2020. január 30. 

 

 

Vén Attila     dr. Herczig Hajnalka 

polgármester     jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2020. január 30. 

 

   dr. Herczig Hajnalka 

      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 
A B C D 

 

DOKUMENTUM 

MEGNEVEZÉSE 

TELEPÜLÉSRE

NDEZÉSI 

ESZKÖZ 

EGYEZTETÉSI 

ELJÁRÁSÁNAK 

TÍPUSA 

TÁJÉKOZTATÁSI FORMA 

 

AZ ELŐZETES 

TÁJÉKOZTATÁS 

ESZKÖZEI 

 

A MUNKAKÖZI 

TÁJÉKOZTATÁS 

ESZKÖZEI 

1. 
Településfejlesztési 

koncepció készítése 
 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

2. 

Településfejlesztési 

koncepció 

módosítása 

 - 
a) önkormányzati honlapon 

b) lakossági fórumon 

3. 

Integrált 

településfejlesztési 

stratégia készítése 

 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

4. 

Integrált 

településfejlesztési 

stratégia módosítása 

 - 
a) önkormányzati honlapon 

b) lakossági fórumon 

5. 

Településképi 

arculati kézikönyv 

készítése 

 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

6. 

Településképi 

arculati kézikönyv 

módosítása 

 - 
a) önkormányzati honlapon 

b) lakossági fórumon 

7. 
Településképi 

rendelet készítése 
 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

8. 
Településképi 

rendelet  módosítása 
  

a) önkormányzati honlapon 

b) lakossági fórumon 

8. 
Településrendezési 

eszköz készítése 

Teljes eljárás 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

Egyszerűsített 

eljárás 
- 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 



 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

Tárgyalásos 

eljárás 
- 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

Tárgyalásos 

eljárás az EljR. 

32. § (6) b) 

pont szerint 

- 
a) önkormányzati honlapon 

b) lakossági fórumon 

Állami főépítészi 

eljárás 
- 

a) önkormányzati honlapon 

b) lakossági fórumon 

9. 
Településrendezési 

eszköz módosítása 

Teljes eljárás - 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

Egyszerűsített 

eljárás 
- 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

Tárgyalásos 

eljárás 
- 

a) közterületen elhelyezett 

hirdetőfelületen, 

b) az önkormányzat helyi 

lapjában, 

c) önkormányzati honlapon, 

d) lakossági fórumon 

Tárgyalásos 

eljárás az EljR. 

32. § (6) b) 

pont szerint 

- 
a) önkormányzati honlapon 

b) lakossági fórumon 

Állami főépítészi 

eljárás 
- 

a) önkormányzati honlapon 

b) lakossági fórumon 

 



 

 


