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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2015. január 29-i ülésén kapott tájékoztatást a jelenleg érvényben lévő Integrált 

Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatosan és a 4/2015.(I.29.) sz. határozatában döntött arról, hogy 2014-2020 

évekre vonatkozóan új Integrált Településfejlesztési Stratégiát (a továbbiakban: ITS) készít a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)  

Korm. r. 7. § (a továbbiakban: Rendelet) alapján. 

 

A Képviselő-testület 23/2015.(II.26.) sz. határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy a 2014-2020 

évekre vonatkozó ITS elkészítésére Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében biztosított 

fedezet erejéig kérje meg az ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést. Az eljárás 

lefolytatásra került, a legkedvezőbb ajánlatot (5 000 000 Ft + Áfa) a Régió Terv Kft. 

(4032 Debrecen, Böszörményi út 161.) adta, mellyel 2015. március 24-én szerződést kötöttünk. 

 

A Rendeletben fontos célként lett meghatározva az, hogy az új módszertan tegye lehetővé a valós települési 

igényeken alapuló fejlesztéseket, a települések területi együttműködését, az ebből adódó területi kohézió 

erősítését. Az Európai Unió által támogatott integrált programok esetében feltétel, hogy a település 

rendelkezzen ITS-el. Az integrált területi támogatások csak ITS alapján lesznek lehívhatóak.  

 

Az ITS munkaanyaga elkészült - amely összhangban áll a Gazdasági Programban meghatározott fejlesztési 

javaslatokkal - , amelyet mellékletként csatolunk. 

 

A stratégiai tervezési munka az alábbi fázisokból állt: 

 megalapozó vizsgálat (helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés), 

 stratégiai fejlesztési célok, 

 stratégia elkészítése és véleményezése, 

 vélemények összegzése, beépítése a stratégiába. 
 

Az ITS végleges változata a Rendelet 31. §-ában meghatározott véleményezési és egyeztetési eljárás nélkül 

nem fogadható el, ezért a munkaanyagot egyeztetni szükséges az államigazgatási szervekkel, az érintett 

területi és települési önkormányzatokkal, valamint az önkormányzat partnerségi egyeztetésére vonatkozó 

partnerségi szabályzatában meghatározott résztvevőkkel. A stratégia minél szélesebb körű megismerése 

érdekében szükséges a lakosság bevonása is, amely a Városgyűlés keretében történik meg. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2015. november 19. 

 

 

          Tóth József 

          polgármester 

 



 

 

Határozati javaslat: 

………./2015. (XI.26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia munkaanyagának elfogadására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület a 2014-2020 évekre vonatkozó Integrált Településfejlesztési Stratégia 

munkaanyagát elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jogszabályban meghatározott véleményezési és 

egyeztetési eljárás lefolytatására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Tóth József polgármester 

 


