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Tisztelt Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság!
A Képviselő-testület 2012. május 8-án megtartott ülésén a 212/2012.(V.08.) számú
határozatával elfogadta a kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban: IVS). A
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a értelmében az
önkormányzat a stratégiát legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi, és dönt arról, hogy
továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja, vagy újat készít. Az előírásnak
megfelelően a Képviselő-testület 606/2014.(XI.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy az
IVS-t a „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektben való részvétel útján, a
Belügyminisztériummal való együttműködés keretében módosítja.
Az együttműködési megállapodást a Belügyminisztériummal megkötöttük, a tervezési munka
elkezdődött, a kerületi Önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
9/2015.(II.27.) rendeletének megfelelően megtörtént az érintettek előzetes tájékoztatása
(honlap, hirdetmény, Soroksári Hírlap), a szomszédos településeket, fővárosi és Pest megyei
Önkormányzatokat, meghatározó kerületi cégeket külön levélben értesítettük a munka
megkezdéséről, egyúttal javaslatokat kértünk az új Integrált Településfejlesztési Stratégia
(ITS) kidolgozásával kapcsolatban.
A 2015. május 7-i bizottsági ülésre elkészült a 2011-es KSH adatok feldolgozásával az ITS
alátámasztó munkarészeként a helyzetfelmérés, helyzetelemzés és a helyzetértékelés,
valamint a célok meghatározásának és a stratégia tervezetének munkaközi változata. Az előző
bizottsági ülés óta eltelt időszakban a stratégia tervezete kiegészült az anti szegregációs
programmal, a tervezett projektek részletesebben bemutatásra kerültek, továbbá a bizottság
döntésének megfelelően beépültek az előző ülésen támogatott kiegészítő javaslatok.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete (A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott –
nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 2.5 pontja szerint:
„2. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörei:
2.5. Dönt a településfejlesztési koncepcióval, településfejlesztési stratégiával kapcsolatos
munkaközi tervezési kérdésekről.”
A hivatkozás értelmében a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság dönt a munkaközi
tervezet elfogadásáról, illetve a munkaközi kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalás
kialakításáról. Az ITS véleményezése a Korm. rendelet 31. §-ának megfelelően történik.
Miután a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezését követően az ITS
tervezete véglegesítésre kerül, a tervezetet közzétesszük a kerület honlapján, továbbá
megküldjük szakmai véleményezésre a szakhatóságok, államigazgatási szervek, valamint az
érintett önkormányzatok részére. A partnerségi, illetve szakmai véleményezést követően
ismételten a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elé kerül majd a tervezet abból a
célból, hogy a tervezetre vonatkozóan beérkezett partnerségi és szakmai véleményeket
elbírálja. A befogadott észrevételek alapján véglegesítésre kerül az ITS, ezután a Képviselőtestület dönthet annak jóváhagyásáról.
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Az előterjesztéshez mellékeljük az ITS elkészült anyagait. Fentiek alapján kérjük a tisztelt
Bizottságot, hogy alakítsa ki véleményét a mellékelt ITS munkaközi változatával
kapcsolatban.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának ……/2015. (V.21.) VKB határozata
a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) munkaközi változatának
véleményezésével kapcsolatban:
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
I.

II.

úgy dönt, hogy a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészült
munkarészeivel egyet ért, az anyagokat javasolja szakmai, valamint partnerségi
véleményezésre megküldeni.
úgy dönt, hogy a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészült
munkarészeivel egyet ért, az anyagokat az alábbi kiegészítésekkel, változtatásokkal
javasolja szakmai, valamint partnerségi véleményezésre megküldeni:
…………………………………………………………………………………………….

Az előterjesztést a Bizottság átruházott hatáskörben, döntési jogkörben tárgyalja.
A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.
Budapest, 2015. május 19.

Tóth András
mb. főépítész
az előterjesztés készítője
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