
Budapest Főváľos III. Kerület, Óbuda_Békásmegyer Onkoľm ányzat Képviselő_testületének

1112022. (v. 30.) iinkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés helyi szabályaiľól

Budapest Fővĺĺľos III. KerĹilet, Óbuda-gekásmegyer Önkormányzat Képviselő-testiilete a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXN. torvény 12. $ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapjźn, a Magyaľország helyi önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLx)oilX.
törvény 23. $ (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljĺĺľva a kĺjvetkezőket rendeli
el

1. $ A ręndelet hatźiya Budapest Főváros III. Keľület, Óbuda-Békásmegyeľ telepiilésfejlesztési
koncepciójának, integrált településfejlesztési stľatégiájának, telepĹilésrenđezési eszközének (a
továbbiakban együtt: településtervek), településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban:
kézikönyv) és településképi rendeletének elkészítése, módosítása sorĺán a 2. s szerinti paľtneľekľe
és a paľtnerségi egyeztetés helyi szabtńyairaterjed ki.

2. s A rendelet alkalmazásában érdekelt paľtneľek a településtervek taľtalmáról' elkészítésének
és elfogadásának ľendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekĺől szóló
kormányrendelet 62. $ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott paľtnerek.

3. $ Településtervek, kézikönyv, településképi rendelet elkészítése, módosítása esetén a
paľtneľek tájékoztatásáról szóló hiľdetméný az I. melléklet szeľinti módon és határidőben a
viíľostervęzési feladatok ellátásáéľt felelős önálló szervezeti egység kozzéteszi.

4. $ (1) A paľtneľek az írásos észľevételeket, javaslatokat, véleményeket (a továbbiakban:
paľtnerségi javaslat)

a) közvetlenil az Elektľonikus Térségi Tervezést Trĺmogató Rendszer (a továbbiakban: E-TÉR)
felületére,

b) papír alapon, postai úton a Polgáľmesteri Hivatal Főépítészi és Vaľosteľvezési Iroda címére,
vagy

c) elektľonikus úton a hivatali kapun keresztül vagy ahirdetményben meghatátozoIte-mail címľe
vagy az ügyfelszolgálati iroda e-mail címére
töľténő megküldéssel teľj eszthetik elő.

(2) Amennyiben lakossági fürum kerül megtaľtásta,azott tett szóbeli észrevételeket, javaslatokat
j egyzőkön1vben kell rögzíteni.

(3) A beéľkezett paľtnerségi javaslatok iktatást követően a Polgáľmestęľi Hivatal Adatkezęlési
Szabályzatának megfelelően keľülnek nyilvantaľtásba vételre.

(4) A 4. $ (1) bekezdés b)-c) pontjźtban, valamint (2) bekezđésében meghatźlĺozott módon
beérkezett partnerségi javaslatokat a foépítész a hatándó elteltét követően feltölti az E-TÉR
felületéľe.

(5) A tewező az E-TÉR feliiletéľe közvętlenül érkező vagy oda a (4)bekezdés szerint feltöltött
partnerségi javaslattal kapcsolatos tervezői vźiaszt _ a tetvezési szerzodésben megállapított
hailĺridőben - megküldi a polgármesternek cimezve, a Polgráľmesteri Hivatal Főépítészi és
Vaľostervezési Iroda címére.

(6) A paľtnerségi egyeztetéslezźtrásaként atervezői válaszok alapján afőépitész a partneľségi
javaslatok értékeléséľe (eltbgadására, elutasítására, az elutasítás indokolásáľa) vonatkozó döntés-
teľvezetet készít a képviselő-testtilet részérę. A véleményezési eljaĺźs lezźrását követően a



vĺíľostervezési feladatok ellátásáért fęlelős önálló szervezeti egység éľtesíti a partnert a partnerségi
javaslata éľtékelésével kapcsolatos döntésről.

5. s Az elfogadott teleptilésteľvek, valamint a településképi arculati kézikönyv és a településképi
ľendelet kłjzzétételéľől a városteľvezési feladatok ellźttźsáért felelős önálló szeruezeti egység úgy
gondoskodik, hogy a képviselő-testületi döntés meghozatalát követően a véglegesnek tekintett
dokumentumot megj eleníti az Önko rmźnyzathonlapj án.

6. $ A paľtnerségi egyeztetés soľán felmęľülő adatkezelésre vonatkoző lényeges infoľmációkat,
így különösen aZ adatkezelés célját, jogalapját, akezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az
érintett jogait, jogorvoslati lehetőségeit egyedi adatkezelési tájékoúató taĺtalmazza, arlelynek
elkészítéséről és az önkoľmáĺyzat honlapján töľténő kozzétételéről a váľostervezési feladatok
ellátásáért fel elő s önáll ó szew ezęti e gysé g gondo sko dik.

7. $ Hatályát veszti az Önkoľmĺĺnyzat Szeľvezeti és Mriködési Szabtiyzatźrol szóIő
22l20l3. (III.29.) önkoľmrányzati ľendelet 51. $-a.

8. $ (1) Ez arenđęIet2022. június 1. napjĺĺn lép hatályba, rendelkezéseit ahatálybalépését
követően induló elj ĺíľásokban kell alkalmazni.
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1. melléklet ą ] ]/2022. (V. 30.) onkoľmányzati rendelethez

Partnerségi egłeztetés módja és avéleményezési hatóridő

41912021. (XL 8.) Korm.
rendelet: Településrendezési terv

314 ĺ20|2. (XI. 8.) Korm.
rendelet: Településrendezési
eszköz készítése és módosítása

Teleptilésképi arculati kézikönyv,
településképi rendelet

31412012. (XI. 8.) Korm.
rendelet: Településfej lesztési
koncepció,
Integľált településfej lesztési
stľatégia
41912021. (VII. 15.) Korm.
ľendelet: Teleptilésfejlesztési
teľV

Dokumentumok

rövid eljárás

egyszertisített
eliáľás

általanos eljárás,
módosítás

általános eljáľás,
új teľv készítése

á1lami fiépítészi
e1iárás

taľgyalásos eljráras

egyszerűsített
eliárás

telies ęlirírás

készítése és
módosítĺĺsa

módosítása

készítése
Eliáľás faitáia

nlncs

nlncs

ügyfélszo1gá1at'
helyi lap,
önkormĺányzati honlap

nlncs

ügyfélszolgá1at'
helyi lap,
önkormányzati honlap

314t2012. (Xr.8.)
Koľm. ľendelet
szeľĺnti előzetes

táiékoztató módia

Tái ékoztatási kötelezettsés

önkormányzati honlap

önkormiĺĺryzati honIap

üg;ďélszolgálat'
helyi lap,
önkormányzati honlap

ügyfé1szo1gálat,
helyi lap,
cinkoľmányzati honlap

önkormányzati honlap

ügyfélszolgálat'
helyi lap,
önkormanyzati honlap

ĺinkoľmányzati honlap

ügyfé1szolgálat,
helyi 1ap,

önkormiĺnvzati honlao

Munkaktizi
táiékoztatő módia
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Vélemé-
nyezésĺ

hatáľidći
(naptári nap)


