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Bizottsági módosító iavasls t

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyű lés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (Y) bekezdése és a 102. §-ának (I) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaság 2009 . évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
T/6572. számú törvényjavaslathoz az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság a
következő

módosító javaslatot

terjeszti, elő :

A törvényjavaslat a kővetkező új 19-21 . §-sal egészül ki, egyidej űleg a törvényjavaslat 19-23 .
§-ának számozása 22-26. §-ra változik :

„A7épített környezet alakításáról ésvédelméröl szóló 1997.évi LXXV I1I. törvény
módosítása

19.§

fi)Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
tovább`akban• Étv.

	

-

	

1

	

ont'

	

I bbi rendelkezéssel e é z űI ki :

„12. Integrált telepűIésfejlesztési stratégia:köztávú, stratégiai szemléletű, megvalósítás
orientált fejlesztési dokumentum amely meghatározza a települések középtávú
telet ü1ésfeilesztés. tevékenysé t. összehangolja a kűIőnYsőzS szakperlitl`kai megkőzelítéseket .
összefogja és ütközteti az érintett nartnerek (üzleti szektor . civil szektor. közszféra szereplői ,
lakosság) céljait, elvárásait, rniatároaza a fcjlcsztési célokat. azok finanszírozási módját,
továbbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefuggéseíben kezeli.Az integrált
telepiilésfejlesztéci stratégia a, integrált városfejlesztési stratégia (IVSéaz integrál t
rizsé ' f 'I é s ' s t r a t é a IKS _ r ' t d f o • alma_ i be a ált tel . ° lésf 'lesési straté t'át az

önkormányzat kcpviselii-testülete határozatban állapítiameg

(2) Az Étv. 2. §-ának 27. pontja a kővetkező mondattal egészül ki :

Az intet• ált városf 'lesztési straté a a tele . ülés e"lesztési kone . ció kötelező , az integrált
községfejlesztési stratégia a településfejlesztési koncepció lehetséges önálló munkarésze? '

Az Országgyű lé s
Cinkormányzati és területfejlesztési

bizottsága
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AzÉtv. 15.&-g helyébe Akővetkező rendelkezés lepj

„15. & (1) Több települési önkormányzat az összefüggő településrendezési feladatait közösen
is megoldhatja. Az érintettek ilyen esetben közös településrendezési eszközöket i s
készíthetnek .
(2) A közös településrendezési eszközöknek az egyes településekre vonatkozó részeit a z
érintett települési önkormányzatok képvisel ő-testületei llapíják rne . A vélernénvezési
eljárás lefolvtatásáról az önkormányzatok megállapodásában meghatározott telexülés
polgármesteregondoskodik .
s3) A közös településrendezési cazköziikre egyebekben a 7-14. 6-ok rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni . ”

21 . 6

Az Étvak(5zdése helyébe a következei rendelkezés lén -

5 Felhat .

	

t k a tele űlé fel ztés és t 1 lé usd- sért felelős miniszter ha
	 a miniszterrel egyetértésben - rendelettel állaxitsa me g a településfejlesztési koncepció
differenciált és részletes tartalmi követelményeit, idötávjait. munkarészeit. készítésének
egveztetésének, elfogadásának. a felülvizsgálatának szabályait, más települési tervekhez val ó
viszonyát.'

Indokolá s

A módosító javaslat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 . évi LK7XVIII.
törvényben (a továbbiakban : Étv.) az integrált településfejlesztési stratégiát a
településfejlesztési koncepció önálló munkarészeként definiálja . Az integrált
településfejlesztési stratégia az integrált városfejlesztési stratégia (IVS) és az integrál t
községfejlesztési stratégia (IKS) gyüjtöfogalma . Az integrált városfejlesztési stratégia a
településfejlesztési koncepció kötelező, az integrált községfejlesztési stratégia a
településfejlesztési koncepció lehetséges önálló sriunkarésze .

A jelenlegi, 2007-2013 közötti időszakban a 1080/2006-os ERFA rendelet 8. cikke
értelmében a fenntartható városfejlesztési beavatkozások esetében az ERFA társ űmmnszírozza
az integrált ós fenntartható stratégiák megvalósítását, melyek a városi területeken
koncentrálódó gazdasági, környezeti és társadalmi problémák megoldását célozzák .

A 2007-2008-as ROP forrásokhoz kapcsolódó időszak során is bebizonyosodott, hogy az
integrált városfejlesztési stratégia elkészítése fontos, más dokumentumokban nem fellehető
információt szolgáltat a városfejlesztési tevékenységek külső, közcélú források felett
rendelkező finanszírozói számára.

Az integrált városfejlesztési stratégia sikerének kulcselemei :
-

	

a hosszú távú („koncepcionális') városfejlesztési célok középtávon reálisan
megvalósítható programokká és projektekké való lebontása
- a területi alapú, területi szemléletű tervezési módszertan következetes alkalrns7ás a
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a fejlesztésbe bevonható fox,ilsok reális becslése, a forrásszerkezet lehetőség szerinti
diverzifikálása, az állami források problémára fókuszált és a magán-fejlesztések
lehetőségeit leginkább bővitö módon történő allokációja
a problémák és lehetőségek elemzésre épülő , széles körben elfogadott célok kitűzése és
a városfejlesztési és városmenedzselési tevékenységek egyértelmű es átlátható
hozzárendelése ezen célokhoz
valós, a társadalom és a gazdaság érdemi szereplőinek széleskörű bevonásával.
(„Partnercség") kialakított stratégia, a partnerség bevonásával végzett stratégiai
monitoring a megvalósításban

Az integrált városfejlesztési stratégia a város középtávú fejlesztéseit megalapozó stratégiai
dokumentum, melynek legitim alkalmazásához szükséges, hogy azt az önkormányzat
képviselő testülete megtárgyalja, és határozatban jóváhagyja . A stratégia tehát elsődlegesen a
város önkormányzata számára fogalmazza meg a cselekvések tervezett irányait, céljait ,
hasznos eszközként szolgál az önkormányzat fejlesztési munkájának hatékonyabbá tételére.
Fontos szerepe továbbá a stratégiának a - tervezési folyamatba bevont - magán- és civi l
partnerek aktivizálása, érdekeltségük megteremtése. Hazánkban a stratégia megvalósításának
finanszírozója egyelőre elsősorban az állam, a kiszámítható fejlesztési sadmdékok stratégiában
történő bemutatásával azonban hosszú távon bekapcsolódnak majd a magát' sszféra
(ingatlanfejlesztők, befektetési bankok) crdckeltjci is . A jelenlegi időszak EU-s forrásaiból
olyan beruházásokat finanszírozunk, amelyeket a . piac öxzxzaagában nem valósít meg, de a
város hosszú távú fejlődése szempontjából fontosak (befektetők vonzása) .

A stratégia fontossága tehát a 2013-tól induló programozási id őszakban még erőteljesebben
növekszik majd . Ennek elsődleges oka, hogy a városfejlesztési tevékenységek finanszírozása
a jelenleginél sokkal nagyobb arányban visszatérítendő források terhére történhet, mivel az
Unió strukturális és kohéziós politikáját szolgáló forrásokból várhatóan jóval kevesebb ju t
Magyarországra, mint a jelenlegi időszakban. Megnövekszik tehát a stratégiák és az azok
megvalósítása érdekében kivitelezendő projektekkel kapcsolatos feucitarthatöság,
életképességi szempontok súlya a külső források odaítélésének folyamatában, emellet t
szükségszerűen nagyobb szerepet kell, hogy kapjanak a magánszféra fejlesztési lehetőségei –
ezen folyamatok irányítása és kontrollálása érdekében az önkormányzatnak valós, közö s
elkötelezettségen alapuló stratégiára van szüksége.

Az Étv. 15. §-ának módosítása megteremti annak lehetőségét, hogy több település közösen
készíthesse el fejlesztési koncepcióját, er ősítve ezzel a települések közötti egyiittműkődést, a
fejlesztési források lehető leghatékonyabb, a modernizációt szolgáló felhasználását, segítve ,
hogy a fejlesztési koncepciók valódi, srélesközú társadalmi támogatáson alapuljanak.

Az Étv. 62 § (5) bekezdése felhatalmazást adott a településfejlesztésért és
településrendezésért felelős miniszternek a településfejlesztési koncepció részletes tartalm i
követelményeinek zezzdeIetben való meghatározására . A tel epűlésfejlesztési koncepció
készítésének részletszabályai közül számos elem túlmutat a tartalmi követelményeken, ezért
szükséges egy kib ővített és differenciált felhatalmazó rendelkezés megalkotása .

Budapest, 2008 . november 12 .

c.„,/:

Gy. Németh Erzsébet
elnök

' 08 11/12 16 :00

	

TX/RX NO . 7269 P06


	page 1
	page 2
	page 3

