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1. számú előterjesztés Lajosmizse Város Polgármestere részére 
2021. március 22. 

 
 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) 

önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                      Kovács Gábor 
        főépítész 
        Önkormányzati Iroda 

 
 

    
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - 
  
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:           Muhariné Mayer Piroska 
                                                                                               aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                        dr. Balogh László s.k. 
                         jegyző 
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1. számú előterjesztés Lajosmizse Város Polgármestere részére 
2021. március 22. 

 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) 

önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Ikt.sz.: LMKOH/734/7/2021 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, 
amely az alábbiak szerint rendelkezik.  

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.” 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének (fővárosi, megyei 
közgyűlésnek) feladat- és hatáskörét a polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés 
elnöke) gyakorolja az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, 
sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-
testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek 
veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. 

2021. február 25-én döntés született a város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról. 
A tervezésre bekért ajánlatok megérkeztek a legkedvezőbb ajánlatot a közelmúlt módosításait 
készítő Rédei Építészeti és Mérnöki Kft adta, összesen mintegy 11 millió forintos végösszeggel. 
Ennél magasabb 12,6 millió forintos ajánlatot kaptunk a szegedi Új-Tervező Iroda Bt-től, és 
közel 13 millió forintos ajánlatot kaptunk a kecskeméti Építészműhely Kft-től.  

A tervezéshez szükséges alapadatok beszerzése megkezdődött az eljárást szabályozó, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29/A. § (3) bekezdés szerint, partnerségi 
egyeztetéssel, előzetes tájékoztatási szakasszal, lakossági fórummal, a javaslatok honlapon való 
közzétételével. A partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazza a partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló 10/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet, amelyből azonban hiányzik a 
vasút üzemeltető és a közutak kezelőjének közreműködése, amit az egyeztetési eljárás 
megindítása előtt szükséges korrigálni – erre a rendezési terv megindításáról szóló előterjesztés 
is utalást tett. 

Fentiekre tekintettel az előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet-tervezet kerül előterjesztésre 
a Polgármester, mint veszélyhelyzet alatti Képviselő-testületi hatáskörben eljáró döntéshozó 
elé. 

Lajosmizse, 2021. március 18. 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági költségvetési hatása: 
 
Társadalmi hatás: a településrendezési eszközök elfogadása, módosítása során két fontos közlekedési 
infrastruktúrát üzemeltető szereplő is szabályosan véleményt tud alkotni, amit figyelembe lehet venni. 
Gazdasági költségvetési hatása érdemben nincs. 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

 
Nem mérhető. 
 
3.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nem mérhető. 
 
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
A partnerségi rendelet módosításának, a közlekedési infrastruktúra üzemeltetők bevonásnak elmaradása 
konfliktust eredményezhet a közlekedési hálózatok alakítása során. 
 
 
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek a hivatal részéről adottak. Az önkormányzatra ezek 
többlet terhet nem rónak.  
 

A fentiekre tekintettel a következő rendelet-tervezet elfogadása szükséges, a hozzá csatolt indoklással 
együtt. 

 

Polgármesteri döntéshozatal: 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és a 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 
27/2021. (I.29.) Korm. rendeletével 2021. február 8-tól.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi döntést hozom: 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati rendelete 
a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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Előterjesztés 1. melléklete 

Rendelet-tervezet 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2021. (…) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

10/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Lajosmizse Város 
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 10/2017. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése a következő d)-e) pontokkal 
egészül ki: 

„d) közútkezelő(k), 
e) vasút üzemeltető(k).” 

 

2. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 

 
 Basky András       dr. Balogh László 
   polgármester      jegyző 
 

A kihirdetés napja: 2021. ………….óra…...perc 
dr. Balogh László  

jegyző 
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A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez 
tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a 
Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
 

Erre tekintettel a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (III.10.) 
önkormányzati rendelet 2021. március 22-i polgármesteri döntésre előterjesztett 

módosításának indokolását  
az alábbiakban teszem közzé: 

 
1. Általános indokolás  
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 10/2017. (III.10.) önkormányzati 
rendeletével a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletét, melynek módosítása az alábbiakban 
felsoroltak miatt szükséges: 

 

Az országos közutak, autópályák kezelői és a települést érintő vasútvonalak üzemeltetői jelenleg nem 
vonandók be a partnerségi egyeztetésbe, azonban a bevonásuk indokolt. 

 

2. Részletes indokolás  
1.§-hoz 

A módosítás tartalmazza a bevonandó partnerek bővítését az útkezelő(k) és vasút üzemeltető(k) 
vonatkozásában. 

 

2.§-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 


