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I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A területfejlesztésről és a terĹiletrendezésľől sző|ő 1996. évi XXI. törvény 11.$. (1) bekezdés
a) pont aa) alpontja tarta|mazza'hogy a ,,füvárosi kerületei önkormányzatok többségének
egyetértésével-kidolgozza éshatźrozattal elfogadja a megyei és a frviĺľosi teľületfejlesztési
koncepciót illetve - a megyei és a ftĺvárosi terĹiletfejlesztési koncepció és a megyei terĹilet-
rendezési terv figyelembevételével - a megyei és a fövarosi területfejlesztési programot (a
továbbiakban: FOTEP), a teľĹiletfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfogla-
lásának b eszerzését követőeď'

A teľületfejlesztési koncepció, a teľĹiletfejlesztési program és a területľendezési terv taľtalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésfü, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és köz-
zétételük részletes szabźiyairól szóló 21812009. (X. 6.) Korm. rendelet 4. $ (3) bekezdése
meghattrozza, hogy a ,,teľületfejlesztési pľogram közeptźnra szól, melynek stratégiai prog-
ramrészében keľülnek megllatáĺozásra a specifikus és területi célok (a jövőkép és az átfogő
cél alapjan),ahoizontális célok, a pńoritások (a specifikus célok a|apjén), valamint opeľatív
pľogľamrészében kertilnek megllatározásra az intézkedések (a stratégiai programľészben
megllatározott prioritások alapján).
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Táľgy: Javas|at egetértő nyilatkozat elfogadásáraaFővárosÍ Teriiletfejlesztésĺ Pľog-
ľammal łisszefüggésben

A napirendet ayí|tlzźrt tilésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásiíhoz egyszertĺ/minősített
szav azattöbb ség szüks ége s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Embeľi Erőforrás Bizottság v é|emény ezi

Határ ozati jav as|at a bizottsáe szźmláÍ a..

A Vĺĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|óterjesz-
tés megtárgya|źsźú,.
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A Képviselő-testĹilet a Tl7l2014. (u.1 1.) számú hatźroztźtban fogadta el a Budapest Terület-
fej lesztési Koncepciój át (a továbbiakban : BTFK).

A Fővárosi KőzgyőIés a kerĺileti önkormányzatok többségének egyetértéséve| |213l20t4.
(VI.30.) számű hatźtrozatźlban elfogadta a Budapest TerĹiletfejlesztési Koncepciót, vélemé-
nyezés céljából pedig a r.oľBp 2OI4. januáľ |7-én megkĺildésre került a keľületi önkor-
mänyzatok szźrnźra. onkormányzatunk 2OI4. március 13-án kelt levelében Pľojektlistát
kiildött Főpolgáľmester-helyettes úr számźra, egyéb észrevételt nem tett. A beérkezett javas-
latok összesített eredménye figyelembe vételre kerĹilt az e1yes intézkedések becsült költség-
kereteinek a meghatározásakot, azonban a rotgp nem tartalmaz konkrét pĄekteket. A
konkrét projektek a r.oľnp a|ap1źnkészülo tertileti és ágazati tervben, azIntegrá|t TerĹileti
Progľamban (a továbbiakban: ITP) szeręelnek, amely 2014-2020-as uniós programozási
időszak fejlesztési vonatkozásában kiemelkedő szerepiĺ dokumentum, várhatőan az abban
szereplő dokumentumok nyerhetnek támogatást az EU finanszírozás terhéľe.

A Fővaľosi Kĺizgyĺilés 767l20I3.(Iv.24.) száműhatźrozatźlban elfogadta a ,,Budapest 2030''
címtĺ hosszĹltávťl vaľosfejlesztési koncepciót, mely a 76912014. (I\r.24.) szźlmu határozata
szeľint minden koncepcioná|is szakágs dokumentum és további városfejlesztési dokumen-
fum felülvizsgáIatźnak és a kialakításanak alapjátképezi. Tekintettel arľa, hogy a BTFK és a
FOTEP is ehhez illeszkedik, Képviselő-testĹilet egyet ért az abban foglaltakra.

A FOTEP a Főépítészi Iroda 26-63/2014 sz. ügýratában megtekinthető.

ITS projektek TFP prAjektek a TFP:ben nem sz€lęp|ő kęruĺeti projektek

II. A beteľjesztés indoka

Taľlós.Istvĺín fiipolgáľmester úľ 20|4. szeptember 10-én kelt levelében (I. sz. mellékleĄ kér-
te az onkormányzat közremiĺködését az egyetértő állásfoglalás mielőbbi kiadásának céIjá-
ból.

A Fővárosi Területfejlesztési Koncepciót a főváros a ťovárosi kerületi ĺinkormĺĺnyzatok
több s égének egyetéľtés ével fo gadj a e| határ ozatta|.

III. Dtintés célja, pénzĺigyĺ hatása

Az Önkormźnyzat az 1996. évi XXI. törvény 11. $ (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában
meghatźrozott feladatának tesz eleget.

A döntésnek az onkorm źnyzat szźtmtrapénzügý hatása nincs.

IV. Jogszabályĺ kiiľny ezet

A Képviselő-testtilet hatásköre a terĹiletfejlesztésről és a területľendezésről szô|ó 1996. évi
XXI. torvény 11. $ (1) bekezdés a) pont aa) alpontjan alapul.
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Ké ľem az a|źlbbi határ ozati j avas lat elfo gadás át.

H.łľÁRoz'ł'u JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a Fővárosi TerĹiletfejlesztési Programban megfogalma-
zott célokka| egyetért, azzal' hogy a javasolt kerĹileti projektek a Fővárosi területi és źryazati

programokba beépítésre kerĹilnek.

Felelős: Polgĺírmester
Határiđő: 20t5. januźtr 22.

A dtintés végrehajtá sátvégző szewezeti egység: Városfejlesztésĺ és Főépítészi Ügyosz-
tály
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BUDAMPEST Budapest Főváros FőpoIgármestere
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Dr. Kocsis Máté polgármester

Budapest Fóváros Vlll. kerü|et Józsefvárosi
Önkormányzat

í082 Budapest, Baross utca 63-67.

mellékIetek:
ĺ. FóváÍosi Terü|etfe
2. Fôvárosi Terü|etfe

í052 Buda

ikt' szám: FPH059 156.145 12014

hiv. szám:

iigyintézó: LelkesNóra

telefon: +36 I 327-1155

tárgy: Fövárosi Területfej|esztési Program
elfogadásához egyetértó nyi|atkozat
kérése

Tiszte|t Polgármesteľ Úrt

A terĹi|etfejlesáésról és tertjtetrendezésrő| szó|ó 1996. évi XXI. törvény 11. $-ában
fog|a|tak szerint a fővárosi önkormányzat az országos fej|esztési és terĹiletfej|esztési

koncepcióva| összhangban . a fóvárosi kerü|eti ĺinkormányzatok tobbségének

egyetértéséve| - kidolgozza és határozatta| elfogadja a fővárosi terti|etfejlesztési

koncepcĺót, i||etve - a fÖvárosi teruletfejlesztésĺ koncepcĺó figye|embevéte|éve| - a
fővárosi teruletfejlesztési programot (a továbbiakban: rŐree;, a terü|etfej]esztés

stratég iai tervezéséért fele|ós miniszter ál| ásfog|a| ásának beszezését követően.

A Fővárosi Kozgyűlés a kertl]eti onkormányzatok többségének egyetértéséve| 2014.

június 3o.i Ĺllésén jóváhagyta a Budapest Területfejlesztési Koncepciót (a

továbbiakban: BTFK), szakmai vé|eményezés cé|jábó| pedig a FÓTEP 2014. január

17.én már megkuĺdésre kerĹilt a kerületek számára' A beérkezett visszajelzések

a|apján a dokumentum átdo|gozásra került, azt a tertl|etfejlesztés stratégiaĺ

tervezéséért felelós Varga Mihá|y miniszter úr is elfogadta, és a Fovárosi Kozgyűlés

áltaIi jóváhagyásra alkaImasnak íté|te.

Tekintette] arra, hogy a BTFK-ra épĹi|ő FÓTEP fogja mega|apozni a 2o14.2020-as
időszak unils forrásainak |ehívását' ezéĺ| közos érdekilnk a dokumentumok

mihamarabbi elfogadása. Mindezek biztosítása érdekében kérem szíves

kozreműködését az tn ä|tal irányított kerijleti önkormányzat egyetértö

á|lásfogIa|ásának mielóbbi kiadásában.

Budapest, 2o1 4' szeptember,lÔ,
!. ., ,. Tisztelettel:
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