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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

24/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztést elősegítő társadalmi egyeztetési folyamatok eszközeinek alkalmazásáról 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában 

kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés 

feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

1. § 

Településfejlesztési feladatok ellátása során, vagy e tárgyú döntést megelőzően a települési és a jogos 

magánérdekek összhangjának biztosítása érdekében társadalmi egyeztetés kezdeményezhető. 

2. § 

Társadalmi egyeztetést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) saját maga, vagy társadalmi egyeztetés lefolytatására kötött megállapodással más 

személy vagy szervezet útján végezhet. 

3. § 

A társadalmi egyeztetés formái különösen: 

a) a Miskolc Megyei Jogú Város hivatalos honlapján megadott elérhetőségen keresztül biztosított 

véleményezés vagy 

b) az Önkormányzat által bevont személyek, intézmények és szervezetek által történő közvetlen 

véleményezés. 

4. § 

A társadalmi egyeztetés lebonyolítása érdekében az Önkormányzat a miskolci lakosságot 

reprezentatívan leképező, miskolci lakcímmel rendelkező természetes személyekből álló rétegzett 

mintát képeztethet, ennek érdekében a mintát alkotó természetes személyek vonatkozásában a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti nyilvántartásban 

szereplő adatot igényelheti. 

5. § 

A társadalmi egyeztetés megállapodás alapján más személy vagy szervezet útján történő lebonyolítása 

esetén az Önkormányzat köteles gondoskodni a 4. § szerinti adatok vonatkozásában adatkezelői 

megállapodás megkötéséről. 

6. § 

A társadalmi egyeztetés eredményeként kialakult véleményeket az Önkormányzat az 1. § szerinti 

feladatainak ellátása során, a döntés előkészítéséhez használja fel. 
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7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Miskolc, 2021. június 11. 
 

 

 

 Dr. Ignácz Dávid Veres Pál 

 jegyző polgármester  
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Általános indokolás 

Az Önkormányzat településfejlesztési, illetve településrendezési feladatainak ellátása során 

nehézségként merül fel, hogy az Önkormányzat nem képes széles körben feltárni egy-egy 

kapcsolódó kérdésben a lakossági preferenciákat, a lakossággal történő kapcsolatfelvétel és 

kapcsolattartás eszköztára hiányos. A feladatkörhöz tartozó feladatok jellege azonban 

megkövetelné, hogy a képviseleti demokrácia eszköztárának alkalmazása által elérhetőnél 

szélesebb körben legyen képes az Önkormányzat feltárni a városban élők igényeit, ezen igények 

minél magasabb szintű figyelembe vehetőségének érdekében a fejlesztési döntések meghozatala 

során. A rendelet elfogadásával az Önkormányzat új konzultációs eszközzel, a társadalmi egyeztetés 

eszközével gazdagodik, amellyel biztosítható, hogy az egyes fejlesztési döntések meghozatala előtt 

az Önkormányzat megismerje az érintetteknél jelentkező azon körülményeket, amelyekre az adott 

fejlesztés során tekintettel kell majd lennie. A jogszabály várható hatása a helyi demokrácia 

erősödése, a magasabb színvonalú népképviselet megvalósulása a társadalomban jelentkező 

álláspontok szélesebb körű megismerése útján. 

  

Az előkészítő álláspontja szerint az előterjesztés indokolását 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. §-a alapján a Nemzeti 

Jogszabálytárban közzé kell tenni. 

  

A rendelettervezet megfelel a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 

rendelkezéseinek. A javasolt rendelet összhangban van az uniós jogból eredő kötelezettségekkel 

harmonizált magyar jogszabályokkal, ezáltal az uniós jogból eredő kötelezettségekkel való 

összhangja biztosított. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerinti, Európai Unió 

intézményeivel és tagállamaival történő egyeztetési kötelezettség a jelen rendelettel kapcsolatban 

az Önkormányzatot nem terheli. 


