
 

 
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

 POLGÁRMESTERE 
 

 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

     Telefon: (28)- 507-132 

        „Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

A Képviselő-testület 2022. január 26-i ülésére 
 
Tárgy: Kistarcsa 1236 hrsz-ú (Lavet Kft.), illetve a Kistarcsa 6189 és 0240/6 hrsz-ú 
(Megatherm Kft.) ingatlanok területére vonatkozóan a településrendezési eszközök 
módosítása tárgyában hozott döntés módosítása és a településfejlesztéssel és a 
településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet 
megalkotása 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
I. 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 234/2021. (XII. 15.) számú 
határozatával akként döntött, hogy a hatályos településrendezési eszközökben eseti módosítás 
végrehajtását kezdeményezi a Kistarcsa 1236 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, Lke-1 építési 
övezetből meglévő Gksz-5 építési övezetbe sorolásával, a Kistarcsa 6189 és 0240/6 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában a beépíthetőség 60%-ra, a szintterületi mutató 2,0-re való növelése 
és a zöldfelületi mutató 20%-ra való csökkentése mellett új, Gksz-1* alövezet kialakításával. 
A módosítás államigazgatási egyeztetését a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 68. § szerinti egyszerűsített eljárás szerint kívánja 
lefolytatni. 
 
A képviselő-testületi határozat meghozatalának időpontjában kihirdetett rendelkezések szerint 
2022. január 1-jétől hatályba lépett volna a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdése, miszerint „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 VI. Fejezetének eljárási rendelkezéseit, 
b) 2022. január 1-jétől történő készítése és módosítása során a VII-IX. Fejezet eljárási 
rendelkezéseit 
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kell alkalmazni.” 
 
A fenti képviselő-testületi határozat ennek a jogszabályi előírásnak megfelelve készítette elő a 
2022. január 1-jét követően megindítani tervezett eljárást.  
 
A Magyar Közlöny 2022. évi 2. számában 2022. január 7-én kihirdetett, egyes eljárási 
szabályok módosításáról szóló 2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 9-a szerint: 
„A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
a) 78. § (1) bekezdés a) pontjában a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. 

június 30-ig” szöveg, 
b) 78. § (1) bekezdés b) pontjában a „2022. január 1-jétől” szövegrész helyébe a „2022. 

július 1-jétől” szöveg 
lép”. 
 
A fenti jogszabály módosítás alapján – az eredetileg kihirdetett 2022. január 1-jei időponttól 
eltérően – csak 2022. július 1-jétől kell a 419/2021. (VII. 15) Korm. VII-IX fejezetét 
alkalmazni, ezt az időpontot megelőzően induló eljárásokban a 314/2012. (XI.8) Korm. 
rendelet VI. fejezete alkalmazandó. 
 
Figyelemmel arra, hogy a képviselő-testületi határozat a vonatkozó eljárásrendet a 419/2021. 
(VII.15.) Korm. rendelet 68. § szerinti egyszerűsített eljárásban jelölte meg, a határozat 
eljárásrend tekintetében történő módosítása, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a 
szerinti tárgyalásos eljárás meghatározása szükséges. Ez az eljárásrend megkívánja továbbá, 
hogy az érintett ingatlanok területét az Önkormányzat kiemelt fejlesztési területnek minősítse. 
 
II. 
 
A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2022. január 7-ig hatályos 78. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján alkalmazandó 75.§-a alapján az önkormányzatoknak lehetőségük nyílt arra, hogy 
maguk döntsenek arról, hogy kívánnak-e élni a partnerségi egyeztetés lehetőségével, illetve 
milyen módon kívánják az eljárásokról a lakosságot tájékoztatni. Erre tekintettel Kistarcsa 
Város Önkormányzata 2022. január 1-jei hatályba lépéssel megalkotta a településfejlesztéssel 
és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (III. 
30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 29/2021. (XII.2.) 
önkormányzati rendeletet, a partnerségi egyeztetés szabályait hatályon kívül helyezte. 
 
Figyelemmel arra, hogy a fentiekben ismertetett, egyes eljárási szabályok módosításáról szóló 
2/2022. (I. 7.) Korm. rendelet 9-a szerint még 2022. július 1. napja előtt induló eljárásokra a 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni, az önkormányzatnak a 
partnerségi eljárás lefolytathatóságához ismételten meg kell alkotnia a településfejlesztéssel és 
a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletét. 
 
Az új önkormányzati rendelet a korábbi rendelet szabályait veszi alapul, azzal, hogy 2022. 
július 1. napján hatályát veszti. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése szerint a jogszabály 
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. 
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Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése előírja, hogy a hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a. a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b. a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket. 
 
A fentiek alapján a Rendelet megalkotásához kapcsolódó hatásvizsgálat eredményei a 
következők: 
aa) Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

Nincsenek. 
ab) Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
 Nincsenek. 
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
 Nincsenek. 
b) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei:  
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. §-a alapján a rendelet szerint lefolytatandó 
eljárásokhoz szükséges, hogy az Önkormányzat a partnerségi egyeztetés szabályairól 
rendeletet alkosson. 

c) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

 Rendelkezésre állnak. 
 
 
Fentiek alapján kérem a képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat és rendelet tervezet 
elfogadását. 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 234/2021. 
(XII. 15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozat első bekezdésében „A módosítás államigazgatási egyeztetését a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. 68. § szerinti egyszerűsített 
eljárás szerint kívánja lefolytatni.” szöveg helyébe „A módosítás államigazgatási 
egyeztetését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos 
eljárás szerint kívánja lefolytatni.” szöveg lép. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Kistarcsa 1236 hrsz-ú, a Kistarcsa 
6189 hrsz-ú és a Kistarcsa 0240/6 hrsz-ú ingatlanok területét, annak fejleszthetősége 
érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
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Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 234/2021. 
(XII. 15.) számú határozatát egyebekben hatályában fenntartja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 

Rendeletalkotás! 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja településfejlesztéssel 
és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló …/2022. (…..) 
önkormányzati rendeletet. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 

 
Kistarcsa, 2022. január 10. 
 

Juhász István 
polgármester 
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