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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
Tárgy:  Döntés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Településfejlesztési 

Koncepció (TFK) és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) véleményezteté-
sének zárásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület tárgyi ügyben legutóbb 2015. április 30-i ülésén tárgyalta az új TFK 
és ITS megalapozó vizsgálatainak elfogadását, és döntött 95/2015.(IV.30.) határozatá-
ban a TFK kiválasztott fejlesztési irányairól. A határozatban foglaltak, valamint a készítés-
re vonatkozó előírások, a folyamatos munkacsoport egyeztetéseken elhangzottak alap-
ján Tervezők elkészítették, és leszállították a fejlesztési dokumentumok tervezetét. 
 
A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság számára a tervezők a terveket bemu-
tatták, a 2015. június 22-i ülésen a dokumentumokról a Bizottság döntött. 
 
A meghatározott ütemezés szerint a dokumentumok államigazgatási véleményezteté-
sét a hivatal lezárta, mellyel párhuzamosan a partnerség keretében felhívást tett közzé 
a tervekről azért, hogy azokat a helyi lakosság, civilek, egyesületek, vállalkozások, egy-
házak megismerhessék, az abban foglaltakról elmondhassák véleményüket. A vélemé-
nyeztetési eljárás 2015. május 26. és június 15 között lezajlott. A beérkezett véleménye-
ket, észrevételeket a mellékelten csatolt véleményeztetést összefoglaló táblázat szerint 
a dokumentumokon a hivatallal egyeztetve a Tervezők átvezették, illetve megválaszol-
ták. 
 
Az így véglegesített tervezetek közül az ITS-t, mely a Belügyminisztériummal együttmű-
ködésben a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 jelű projekt keretében készült, a jóváhagyást 
megelőzően minisztériumi szakmai egyeztetésre kell felterjeszteni június 29-i határidővel, 
mert az csak a minisztérium egyetértése alapján, véleményének figyelembevételével 
lesz jóváhagyásra előterjeszthető. 
 
Az elkészült ITS-ben foglaltak módosításának Képviselő-testület általi megismerését a 
Belügyminisztérium véleményeztetés előtt azért is tartjuk szakmailag szükségesnek, mert 
azt követően már nincs mód a tervek módosítására. 
 
Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellé-
kelt dokumentumok alapján az ITS véleményeztetésének zárását elfogadni és az Egye-
tértési nyilatkozat aláírására Polgármestert felhatalmazni szíveskedjen a határozati ja-
vaslat szerint. 
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Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a …/2015. 
(V.25.) határozata a Településfejlesztési Koncepció (TFK) és az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia (ITS) véleményeztetése zárásának elfogadásáról, és a Polgármester felha-
talmazásáról az Egyetértési nyilatkozat aláírására: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti véleményeztetést és válaszadást össze-
foglaló dokumentációban foglaltak ismeretében a 2-3. sz. mellékletek szerinti TFK 
és ITS dokumentációkban foglaltakkal egyetért, azokat későbbi elfogadásra al-
kalmasnak tartja. 

2. A Képviselő-testület a véglegesített ITS dokumentációban foglaltak ismeretében 
felkéri a Polgármestert a 4. számú mellékletben szereplő Egyetértési nyilatkozat 
aláírására, valamint az ITS munkarészek az együttműködési megállapodás szerinti 
Belügyminisztériummal történő végleges egyeztetésére. 

Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatosan 
 
 
Újpest, 2015. június 22. 
 
 
 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
 
Mellékletek: 
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Településfejlesztési Kon-

cepció (TFK) és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) – véleményeztetést és 
válaszadást összefoglaló táblázat 

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési 
Stratégia (TFK) 

3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési 
Stratégia (ITS)  

4.  Egyetértési nyilatkozat az ITS kapcsán 
 
 
 
Az előterjesztést Szesztai György főépítész készítette. 
 


