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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság, valamint az Emberi Erőforrás 
solja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló  1997.  évi LXXVIII. törvény (továbbiak-
ban: Étv.) szerint az Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban:  ITS)  a település-
fejlesztési koncepcióban foglalt környezeti, társadalmi és gazdasági célok megvalósítását egyi-
dejűleg szolgáló középtávú fejlesztési program. Az integrált településfejlesztési stratégia a ren-
delkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncep-
cióban lefektetett célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozásokat, programokat, 
továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését. 

A  Képviselő-testület a jelenleg hatályos  ITS-t a  207/2015. (IX. 17.)  sz. határozatával fogadta el, 
az Önkormányzat honlapján alábbi  linken  megtalálható: https://jozsefvaros.hu/its  

Tekintettel arra, hogy 
egyes negyedekre cél nem került meghatározásra, 
az elfogadástól eltelt  4  év alatt a meghatározott akcióterületek részben változtak, 
az akcióterületi programok részben megvalósultak, 
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- Új Településfejlesztési Koncepció készült, melyben új célok is meghatározásra kerültek, 
- kiemelt kormányberuházások katalizátor hatása megjelent egyes területeken, 
- új projektek körvonalazódnak az önkormányzati döntésekben, 

szükséges a jelenleg hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata és aktuali-

 

zálása. 

A  különböző  EU-s és fővárosi pályázatok során be kell mutatni a pályázati dokumentációban a 
településfejlesztési dokumentumokban foglaltaknak való megfelelést. Ezért Józsefváros vala-
mennyi negyedében szükséges olyan középtávú  eel,  illetve keretprogram meghatározása, ami 
esélyt  ad  a kerület egészének fejlődésére. 

II. A  beterjesztés indoka 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló  1997.  évi LXXVIII. törvény (a további-
akban: Étv.)  6.  §  (1)  bekezdése értelmében a települési önkormányzat az épített környezet, a 
település tervszerű alakítása és védelme érdekében e törvény és végrehajtási rendeleteinek ke-
retei között településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el. 

A  településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012.  (XI.08.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet)  7.  §-a alapján az  ITS-t az 
Önkormányzat vizsgálja felül  es  fogadja el, négyévente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy 
továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja vagy újat készít. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja a jelenleg hatályos  ITS  felülvizsgálata. 

A  döntés pénzügyi fedezete az előzetesen a Városépítészeti Iroda által bekért indikatív áraján-
latok alapján bruttó  6.000,0  e  Ft  melyet javasolok az általános működési tartalékról biztosítani. 

IV. Jogszabályi környezet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.)  23.  §  (5)  bekezdés  5.  pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata különösen a 
helyi településrendezés, településfejlesztés. Az épített környezet alakításáról és védelméről szó-
ló törvény (a továbbiakban: Étv.)  9/A.  §  (2)  bekezdése értelmében az integrált településfejlesz-
tési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a település-
fejlesztési koncepcióban meghatározott célok megvalósítását egyidejűleg szolgáló beavatkozá-
sokat, programokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését. 

Az előterjesztést az Mötv.  46.  §  (1)  bekezdése értelmében nyilvános ülésen kell tárgyalni.  A 
döntés a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik az Mötv.  42.  §  14.  pontja és 
az Étv.  9/A.§ (3)  bekezdése alapján. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy át nem ruházható hatáskörében eljárva 

I. a  207/2015. (IX. 17.)  számú határozatával elfogadott Integrált Településfejlesztési Stra-
tégiát és annak megalapozó vizsgálatát — módosításuk érdekében — felülvizsgálja, mely-
re  6.000,0  e  Ft  fedezetet biztosít az általános működési tartalék terhére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  április  30. 



Budapest, 2019.  április  15. 

dr. Sara Botond 
polgármester 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 
jegyző 
nevében 's megbízásából 

2. felkéri a polgármestert, hogy az I. pontban foglaltak végrehajtására a tervező kiválasz-
tásához szükséges közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytassa le. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.  április  30. 

3. a) a határozat  1-2.  pontjában meghatározottak érdekében az „Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia felülvizsgálata" címen az Önkormányzat kiadás 11107-01cím cél és álta-
lános tartalékon belül az általános tartalék — kötelező feladat — előirányzatáról  6.000,0  e 
Ft-ot átcsoportosít a kiadás  11703  cím — kötelező feladat — dologi kiadások előirányzat-
ára. 
b)  felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a  2019.  évi költségvetésről 
szóló rendelet módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a) pont esetében  2019.  április  30., b)  pont esetében a  2019.  évi költségvetésről 
szóló rendelet következő módosítása 

Felelős: polgármester 
Határidő: a  2019.  évi költségvetés következő módosítása. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Iroda. 
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