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BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE

Kdsztilt a Kdpvisel5+estiilet 2017. mdjus 17.-i iildsdre
Kdsz{tette : T6th Mikllts F6dpitdsz

T{rgy: Javaslat a Budapest XVI. kertileti
Onkorm6nyzat teleptil6sfejleszt6si koncepci6,
integrdlt teleptil6sfej leszt6si strat6gia,
teleptil6skepi arculati k6zikcinyv, telepi.i[6skdpi
rendelet, valamint telepiil6srendez6si eszkozdk
partners6gi egyeztet6s6nek szabdlyai16l sz6l6
rendelet eltbgadiisara

Tisztelt K6pviselti-tcstiilctl

A teleptil6sfej lesztdsi koncepci6, integr.ilt teleptil6sfejlesztdsi stratdgia 6s a telepiil6srendezdsi
eszkozdk egyeztetdsi eljiir6siiban az onkorm6nyzat a 33212013. (XII. 11.) Kt. hatarozatban
rdgzitette a pafinersdgi egyeztetds szabAlyait. amely kitcrjedt az iilamigazgat6si szervekkel
tortdno egyeztetdsre ds az egyeztetds adminisztrativ eloir6sait.

A R. egy6rtelmrien rdgziti a partnersdgi egyeztet6s szabiilyait, amelyet rendeletbe kell lbglalni.
A partnersdgi szabiiyzat (hal6rozat) az egyes kertiletrdszekre vonatkoz6an r6szletesebb, t6bb, a
helyhez kapcsol6d6 megkeres6st tartalmazott. A kertilet egdsz6re vonatk026 tervezetek
egyeztetdse a R. 6ltal eloirt t6j6koztatrisokkal is igen sz6leskorr.i.

Tovdbbra is javasolt csak az egyes kertiletr6szekre vagy azon beli.il k6szftendo telepiil6srendez6si
eszkOzcik sz6lesebb kiirben tort6no ismertetdse, egyeztet6se a R.:iltal eloirt kdtelezo egyeztetdsi
eljiiriison beliil.
A R. alapjrin az dnkormanyzat partnersigi rendelete nem csak a partnerek meghat6rozdsAt,

hanem ajavaslatok, vdlem6nyek megadiisdnak ds nyilvdntartiis6nak m6dj6t is rdgziti.

A jogalkotrisr6l s2616 2010. 6vi CXXX. tdrv6ny 17. $-dban tbglalt el6zetes hat6svizsgrilat
Ssszefoglal6sa:

A v6grehajtds felt6telei:
A rendelet az Onkorn-rdnyzat szdmrira tcibbletl'eladatot nem jelent

A telepi,il6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrrilt telepiildsfejlesztdsi strat6giiir6l ds a
telepiildsrendez6si eszk<izdkr6l, valamint egyes teleptildsrendez6si sajritos jogint6zmdnyekrol
szo1,6 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet (toviibbiakban: R.) egyr6szt egy6rtelmiien kiilcinviilasztj a

az <inkormdnyzat parlnersdgi egyeztetdsi feladatdt az |llamigazgat6si eljar6sokt6l, mdsr6szl
rogziti a lakossiig feld t6rt6n6 egyeztet6s riltaLinos feltdteleil, amelyek:

- kdaeriiletihirdetot6bla.
- helyi lap,
- rinkormdnyzatihonlap.
- lakossdgi f6rum.



2

A trirsadalmi hat6sok iisszefogla l6sa:
A rendelet a keri.iletet drinto koncepci6, stratdgia, telepiildskdpi arculati kdzikdnyv. teleptll6sk6pi
rendelet ds telepiil6srendezdsi eszkcizrjk nyilvdnossdgiit biztositja. az egyeztetds rendjdt rdgziti.

Tirsadalmi ktilts6gek:
Az egyeztetds, nyilv6nossdg biztositAsa a tiirsadalom szlrmdra koltsdget nem jelent.

Ktilts6gvet6si hatrisok:
A partnersdgi egyeztet6s a hivatali munkiin 6s postakdlts6gen tril, terhet nem jelent.

Eg6szs6gii gyi hatrisok:
Az egyeztetdssel egdszs6giigyi hat6s nem keletkezik

I{EN I)I.]I,ETI JAVASLA'I':
Budapest Foviiros XVl. Kertileti Onkormdnyzat Kdpviselo-
testiiletc megalkotja a telepiildsfejleszldsi koncepci6, integriilt
telcptildsfejleszt6si strat6gia, telepiiliskdpi arculati k6zikdnyv,
teleptildskdpi rendelet, valamint teleptildsrendez6si eszkdzok
partnersdgi egyeztet6sdnek szabdlyai16l szol6 ...../201 7. (.... ....)
cinkormiinyzati rendelet6t.

(elfogadrlsa minositett sz6t<ibbsdget igdnyel az SzMSz 18. $ (2)
bekezd6sdnek a) pontja alapjdn)

a,
Iludapcst. 201 7. majus 3

Kovdcs Pdter
polg6rmester

t.6

Ancsin Lriszl6

legyzo

Melldklet:
- l. sziimu: rendelet-tervezet

Trirgyalja: Keri.iletfejlesztdsi 6s [Jzemeltetdsi Bizotts6g

Ktirnyezeti hatrisok:
Az egyeztetds kozvetlen kdrnyezeti hatiissal nem jiir.
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Budapest F6v{ros XVI. Keriileti 6nkorm6nyzat

K6pvisel6-tcstiilet6nek

.../ .... (.... ....) tinkorm6nyzati rendelete

a telepiil6sfcjleszt6si koncepci6, intcgr:ilt telcpiil6sfcjleszt6si strat6gia, telepiil6sk6pi
arculati k6ziktinlw, telcpiil6sk6pi rendclct, va[amint telcpiil6srendez6si cszktiziik

partners69i eg"r-eztct6s6nek szabrilyair<il

Budapest F6viiros XVI. Keriilet Onkorm lnyzarinak K6pviselo-testtilete az alaptdrv6ny 32.
cikk (2) bekezd6s6ben kapott felhatalmaziis alapj6n, a Magyarorsziig helyi cinkormiinyzaiai16l
sz6t6 201 1. 6vi cLXXXIX. tdrvdny 23. $ (5) bekezd6s 5. pontjriban meghatarozott
feladatktirdben eljiirva, a teleptildsfej leszt6si koncepci6r6l, az integralr telepiildif'ej leszrdsi
stratdgidr6l 6s a teleptil6srendezisi eszkozrlkr6l, valamint egyes teleptildsrendezdsi saj6tos
jogint6zm6nyekol sz6l6 31412012. (XI. 8.) Kormrinyrendeler 29. g-a alapjdn a kOverkezoket
rendeli el:

I. ALTAI,A^*OS R[,NDE,LKIlZESEK

l.$
A partners69i cgyeztet6s alkalmaz:isa 6s hatdlya

(1) A jelen rendelet hat6lya a Budapest Fovriros XVl. keriilet teriiletdre vonatkozci
telepiil6sfej leszt6si koncepci6, integriilt teleptil6slejlesztdsi strat6gia, telepiildsk6pi
arculati kdzik<inyv, teleptildskdpi rendelet, valamint teleptil6srendez6si eszkozijk
kdszit6s6re, m6dosit6s6ra vonatkoz6 egyeztetdsi eljiirris6ra terjed ki.

(21 Jelen rendelet l.6s 2. fiiggeldke a partnersdgi eljrirdsban r6sztvevok megnevezdsdt
larlalmazza.

(3) A teleptildsfej leszt6si koncepci6, az integriilt telepiildsfej leszt6si strat6gia, teleptit6skdpi
arculati kdzikrinyv, telepiil6skdpi rendelet, valamint a keri.ilet eg6szdre kiterjed6
teleptildsrendezisi eszkcizdk egyeztetdsi eljrirris6ban e rendelet l. sz. fiiggeldkdben
telsorolt partnerek, mig az egyes kertiletr6szekre vagy azokon beliil egyes tertiletekre
kdsztilo teleptil6srendez6si eszkriz esetdn e rendelet 2. sz. fiiggeldkdben l'elsorolt. az
adott teleptildsrdszre vonatkoz6 partnerek vesznek 16szt.

2.$
A partnerek t:lj6koztat{srinak mridja 6s eszktize

Az egyeztelesi eljrirris sor6n az elj6riisban rdszt vevo, elektronikus cimmel rendelkezok
elektronikus Ievdlben vagy lev6lben, mig az elektronikus cimmel nem rendelkezok levdlben
kapnak taj6koztatasl.
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3.S
A partnerek riltal adott javaslatok, v6lem6nyek megad6s6nak m6dja 6s hat{rideje,

nyilvintartrisuk mridja

(1) A partners6gi egyeztetdsben rdsztvev6k vdlemdnye, javaslata papir form6tumban az
t.igyirat r6szdt kdpezi.

(2) A partneri javaslatok, v6lem6nyek kialakitrisrira az 6rtesit6st kcivet6 8 napon beli.il
kertilhet sor.

(l)

A partners6gi egyeztet6s sordn az el nem fogadott v6lem6nyek kezel6se

Az egyeztel€si elj6r6s sor6n az el nem fogadott partners6gi javaslatok, v6lemdnyek
kezel6sdnek m6dja a k6vetkezo:

a) telepiildsfej Iesztdsi koncepci6, inte916lt teleptildslejleszt6si strat6gia, telepiil6sk€pi
arculati kdzikdnyv, telepiildskdpi rendelet eset6ben a K6pviselo+esttilet
Keriiletfej leszt6si 6s Uzemeltetdsi Bizottsiiga, mig

b) teleptil6srendez6si eszkozdk eset6ben a Kepvisel5-testtilet

dont hatrirozattal az el nem fogadott javaslatok, v6lem6nyek indokl6s6val.

A hatiirozatok miisolati p6lddnya az iigyirat r6szdt kdpezi.

s.s
Nyilv{nossrigot biztosit6 int6zked6sek

(2)

Az elfogadott koncepci6, slrat6gia, telepiildsrendez6si eszkozok, az arculati kdzikcinyv.
teleptildsk6pi rendelet nyilvrinoss6grit biztosit6 intdzkeddsek a ktivetkezok:

a) a rendelet 1.,2. sz. ftggeldk6ben felsorolt, drintett partnerek esetdben az

elektronikus lev6lcimmel rendelkezSk drtesitise
b) az onkorm|nyzat honlapj6n val6 megielenit6s,
c) azdnkormiinyzati rijsrigbantrij6koztat6s.

V. ZARO I{ENDELKEZIl]S

E rendelet a kihirdet6s6t kovet6 napon ldp hat6lyba

4.$

6.$

Ancsin L6szl6
jegyzo
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Kov6cs Pdter
polgdrmester



AllalANos rxnoxorAs

A partners6gi egyeztet6sre vonatkoz6 eljiir6s szempontjait a telepiil6sfej lesztdsi koncepci6r6l,
az integriilt teleptil6sfej lesztdsi strat6gidrol ds a telepiil6srendez6si eszkozrikr6l, valamint
egyes teleptil6srendez6si sajdtos jogint6zmdnyekrol szolo 31412012. (XL 8.) Korm. rendeler
rogzili. Az dnkorm6nyzati rendelct teljes nyilvrinossiigot biztosit a kertiletet erint6, lakossiigi
tev6kenys6get meghatdroz6 dnkorm6nyzati dcjntdsek egyeztet6se sor6n.

III.]57, I, I]-TES INDOKOLAS

r.$
A rendelet alkalmazrisrit 6s hatrilydt halArozza meg

2.$
A pa(neri t6j6koaat6s m6djrit 6s eszkdzdt rdgziti.

3.$
Az egyeztetdsi eljdr6s m6djdr6l, hatdridejdr<il rendelkezik

4.$
A partneri cgyeztet6s sordn az el nem fogadott javaslatok, vdlemdnyek rinkormiinyzati
ddntds6nek szabiilyait rrigziti.

s.$
A nyilvrinoss6got biztosit6 leladatokat veszi sz6mba

6.$
A hatdlybel6p6srol rendelkezik.
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1 . sz. fi.iggel6k
XVI. keriileti Nemzetis6gi 0nkormiinyzatok
XVI. keriileti Ndmet Kultur6lis Egyestilet
Szilasmenti Kisgazda Polgriri Egyestilet
XVI. kertileti Altaldnos Ipartestiilet
XVL kertileti Kcizbiztonslgi alapitvriny
Budapest Fovaros XVI. kertileti Ingatlantulajdonosok Egyestilet6nek 6s Altaliinos
Ipartestiiletdnek Sziivetsdge
BKIK XVI. keriileti tagcsoport
Centen6riumi Lak6telepdrt Egyest.ilet
IKARUS BSE
Rrikosszentmih6ly6rt Kulturrilis Egyestilet
Rrikosszentmihrily ds Arp6dfti ld Pol giiri Kore
Corvini Domini Egyestilet
SZIKE K<imyeze! 6s Egdszsdgvddelmi Egyesiilet
XVI. keriileti Nagycsal6dosok Egyestilet
Politikai foglyok Orsz6gos Szrivets6ge, XVI. keriileti szervezete
'56-os Szcivetsdg XVI. kertileti szervezete
Mozg6ss6riiltek Budapest Egyesiilet XVI. kertileti szervezete
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. Cinkotai R6mai Katolikus Egyhrizkdzs6g6rt alapitviiny
Rrikosszentmihdly Sashalmi Reform6tus Templom Alapitviiny

. Magyar Katolikus Egyh6z
Budapest-Arpridfdld-Szent Anna Pldbdnia

. Magyarorszdgi Iteform6tus Egyhriz
Arp6dltild-C inkora-Matyaslold Reform6tus E gyhrizkozs6g

. Magyar Katolikus Egyhdz
Budapest-Cinkota M6ria-Magdolna Pl6b6nia

. Magyarorsz6gi Evang6likus Egyhiz
Cinkotai Evang6likus Egyh6zkozsig

. Magyarorszdgi Baptista Egyhriz
Cinkotai Baptista Gytilekezet

. Magyar Katolikus Egyhiiz
Mdty6st'tildi Szent .l6zsef Pl6bdnia

. Magyar Katolikus Egyhriz
R6kosszentmih6lyi R6mai katolikus Pl6bdnia

. Magyarorsziigi Reformritus Egyhdz
Budapest Rrikosszentmihiily-Sashalom Reformiitus Egyhrizkdzs6g

. Magyarorszdgi Evangdlikus Egyhiiz
Riikosszentmihdly-Sashalmi Evangdlikus Egyh6zkozs6g

. Magyarorsziigi Baptista Egyhdz
Riikosszentmih6lyi Baptista Gyiilekezet

. Magyar Katolikus Egyhiiz
Budapest-Sashalom Krisztus Kirrily P16brinia

. Hetednapi Adventista Egyhriz
Adventista Budapest-Sashalmi Gytlekezet



2. sz. fiiggelek
Arpridfiitd

. ArpAdfcildi Sport Egyesiilet

. Arp6dftildi Koz<iss6gi. Egyestilet

. Arp6dftitdi Polgdrok Erdekk6zdss6ge (APEK)

. Arpddftild Kertv6ros Ingatlantulajdonosainak Egyesiilete

. R+A Egyestilet

. Arp6dlbldi Tenisz Club

. Rikosszentmih6ly ds Arpddlbld Polgdri Kore

. Magyar Katolikus Egyhdz
Budapest-Arp6dft ld-Szent Anna Pldbrinia

. Magyarorszrigi Reform6tus Egyhdz
Arpridfdld Reformiitus Egyhrizkrizsdg

Cinkota
. Szilasmenti Kisgazda Polgdri Egyestilet
. Cinkotri6rt K<izhasznrl Egyestilet
. Cinkotai Gazdakdr
. Cinkotai Tijhdz9rt Alapitv6ny

. Magyar Katolikus Egyhiiz
Budapest-Cinkota M6ria-Magdolna I'ldbania

. Magyarorsz6gi Reformdlus Egyhriz
Cinkota-Mdtyiisfold Reformrltus Egyhrizk6zs6g

. Magyarorszdgi Evangdlikus Egyhriz
Cinkotai Evang6likus Egyhdzktizsig

. Magyarorsziigi Baptista Egyhdz
Cinkotai Baptista Gytilekezel

M{tyisfiild
. ,,J6kai lak6telepdrt" Ktiz6rdekt ds Kulturiilis K<izhasznri Egyesiilet
. MLTC
. Ikarus Budapest Sportegyesiilet
. M6ty6sftldPolg6r6rs6g Egyesiilet
. Corvini Domini Mity6sfdldi Hdz- 6s Lakristulajdonosok Egyesiilete
. Metyasfdldi R6mai Katolikus Kdztissdgi Hazdrt Alapitveny
. Centeniiriumi Lak6telepdrt Egyesiilet

. Magyar Katolikus Egyhriz
M6tyrisftldi Szent J6zsef Plib6nia

. Magyarorsziigi Reform6tus Egyh6z
Arpedftild-Cinkota-MatyAsft,ldi Reformritus Egyhrizkdzs6g
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R{kosszentmih{ly
. Kisszentmihrilydrt Egyesiilet
. Rrikosszentmihrily Polgarorsdg Egyestilet
. Rrikosszentmihdly 6s Arp6dftild Polgdri K6re
. Koviisz Egyestilet
. R+A Egyesiilet
. Riikosszentmihrilyi 6s Arpridlbldi H6z-, Telek- es Lakdstulajdonosok Egyesiilete
. R6kosszentmih6lydrt Kulturrilis Egyesiilet

. Magyar Katolikus Egyh6z
R6kosszentmihiilyi R6mai katolikus Pl6brinia

. Magyarorsz6gi Reformdtus Egyhriz
Budapest Rrikosszentmih6ly-Sashalom Refbrmritus Egyhrizkrizsdg

. Magyarorsz6gi Evan96likus Egyh6z
R6kosszentmihrily-Sashalmi Evang6likus Egyhrizkrizs6g

. Magyarorsziigi Baptista Egyhdz
Riikosszentmih6lyi Baptista Gyiilekezet

Sashalom
. Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesiilete
. RAFC
. Magyar Katolikus Egyh6z

Budapest-Sashalom K-risztus Ki16ly Pl6b6nia
. Magyarorsz6gi Reform6tus Egyhiiz

BudapesrRdkosszentmih6ly-Sashalom Reformitus Egyh6zkozsdg
. Magyarorsziigi Evangdlikus Egyh6z

R6kosszentmih6ly-Sashalom Evangdlikus Egyhdzk6zsdg
Adventista BudapesrSashalmi Gyiilekezet
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